
Издава Дирекция на музеите - гр. Копривщица

Уважаема госпожо Дюлгярова,
Уважаема госпожо Неделева,
Уважаеми госпожи и господа,

ДО
Г-ЖА БОЙКА ДЮЛГЯРОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

ДО 
Г-ЖА КУНКА НЕДЕЛЕВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
НА МУЗЕИТЕ – КОПРИВЩИЦА

Летописът на България е белязан от знаменити личности-епохи. 
Честни, трудолюбиви и просветени, те изграждат всеотдайно 
невидимите структури на народният дух, на националното единство, на 
всеобщия ни възход и напредък.  

Съдбата на нашия народ е силно преплетена с будните сърца и умове 
на поколения копривщенци. Градът пази като светиня и родният дом 
на Найден Геров – една от онези космополитни фигури на Българското 
възраждане, посветили живота си на въздигането на своя български род. 
Езиковед, писател, просветител, общественик той остава в историята 
като ненадминат учител и вдъхновител на поколения строители на нова 
България.

Със задълбоченост и неизчерпаема енергия Найден Геров развива 
родното образование и укрепва силите, словото и самочувствието 
на българите. Изправяйки се срещу външните хулители, срещу 
чуждопоклонниците и безкнижниците, той събира около себе си някои от 
най-бележитите радетели на националното ни просвещение  и отстоява 
правото на българския език да носи на крилете си най-изящните образци 
на поезията, науката и културата.

Забележителни са думите на един от талантливите му ученици 
– Христо Г. Данов: „Той имаше особена дарба да вдъхва всеки му любов 
към всичко, що е българско; дето отидохме неговите ученици, се огън за 
свобода пръснахме.“

Дал своята дан за Освобождението на България, Найден Геров не 
изтъква заслугите си, не търси отплата и привилегии. Вместо това се 
посвещава на тиха научна робота, за да осъществи своето житейско 
призвание, превърнало се и в негово най-значимо дело-изключителния 
„Речник на българския език“. Плод на половинвековни усилия, сътворяван 
с последователност и с усещане за мисия, речникът се превръща, по 
думите на самия му автор, в „паметник на живия български народен език“.

Поколения българи продължават да разгръщат неговите страници, 
за да преоткрият многообразието на нашето слово и да отпият от 
извора на съвременната ни духовна култура. Особено висока е оценката 
на патриарха на българската литература Иван Вазов, който вдъхновено 
изповядва: „Каква чудесна сбирка от дивни, благозвучни, сладки думи, 
от силни характерни изрази, от величествени, самостойни извития 
на речта, които народът ни е вложил в езика си! Гордост е за нас, че 
имаме такъв богат език. Аз облажавам покойния Геров за тоя му колосален 
труд…!“

Днес, в навечерието на 200-годишнината от рождението на Найден 
Геров, отправям своята искрена благодарност към Община Копривщица, 
към Дирекция на музеите – Копривщица и към всички Ваши съмишленици.

Вярвам, че предстоящите тържества и подготвеният от Вас 
Юбилеен вестник ще почетат по достоен начин личността на Найден 
Геров и ще пренасят във времето искрата на неговите дела.

На добър час!
23 февруари 2023година

Румен Радев
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми съграждани, скъпи сънарод-
ници!

През 2023 година нашият град преми-
нава под знака на събития, свързани с отбе-
лязването на 200 години от рождението на 

Найден Геров - един от най-ярките радетели и дейци за въз-
дигането на българския език, на родната просвета и култура, 
за възстановяването на българската държавност. 

Приветствие от Бойка 
Дюлгярова – 
кмет на община Копривщица

Продължава на стр. 2

В ПОЛЗА НА БЪЛГАРСКИЯ 
НАРОД
Кунка Неделева - директор на Дирекция 
на музеите - Копривщица

Продължава на стр. 2

В навечерието сме на един голям 
юбилей, ознаменуващ 200 години от 
рождението на Найден Геров. Дирекция 
на музеите ще отбележи събитието с 
редица мероприятия: организиране на 
научна конференция и издаване на сборник с материали 
от проведения форум, създаване на документален филм за 
живота и делото на възрожденския учител, популяризиране 
живота и делото на книжовника в училища, носещи неговото 
име, и др. 

Като музейни работници нашата основна мисия е да 
съживяваме паметта на всички онези велики личности пред 
младите хора на България. Да възкресим спомена за делата 
на всички онези заслужили българи, за които все по-малко 
четем в учебниците, вестникарските ежедневници или 
гледаме от телевизионните екрани. Защото, в крайна сметка, 
всяка памет за тях не ги ли връща сред нас?

Найден Геров безспорно си остава една от най-
колосалните личности на Българското възраждане. С негова 

УВАЖАЕМА Г-ЖО НЕДЕЛЕВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С радост и удовлетворение Ви приветствам по повод тър-
жественото отбелязване на 200-годишнината от рождението 
на видния общественик и деец за родната просвета Найден 
Геров!

Убеден съм, че честванията на този значим юбилей, кои-
то ще преминат под надслов „Найден Геров – една от най-яр-
ките възрожденски личности на България“, говорят повече от 
красноречиво за достойното място, което той заема в истори-
ята на българската култура. 

ДО
Г-ЖА КУНКА НЕДЕЛЕВА

ДИРЕКТОР НА МУЗЕИТЕ 
В КОПРИВЩИЦА

Продължава на стр. 2



Родът хаджи Герови е от 
най-уважаваните в Копривщица 
през периода на Възраждане-
то. Хора грамотни, просветени 
(в това число и жените), вписват 
имената си като едни от най-из-
явените народни будители в на-
шата история. При тях жаждата 

за знания, за пробуда и просве-
та се явява като наследствен бе-
лег и неслучайно от Геровия род 
произлизат учители, просветите-
ли, доктори, министри, духовни-
ци, учени и други.

Сред заможните жители на 
Копривщица, които често пра-

вят поклоннически пътувания и 
дарения на големите книжовни, 
културни и духовни центрове, 
са и представители на Герови – 
хора, притежаващи буден дух и 
християнска вяра. 

Като ктитори на Хилендар-
ския манастир в Света гора, 
Христо Кесяков споменава и 
имената на чорбаджи Геро и си-
нът му Добре (прадядо и дядо 
на Найден Геров), които в среда-
та на ХVIII век строят параклис в 
двора на манастира. На една от 
стените на параклиса „Св. Сава“ 
сред имената на благодетелите 
са : „чорбажи киръ Геро и сын 
его киръ Добр…“, чиито образи 
са изписани в притвора на па-
раклиса. От описанието на сте-
нописа приблизително може да 
отнесем годината на раждане на 
чорбаджи Геро, когото смятаме 
за родоначалник, към началото 
на ХVIII век. Това предположение 
се потвърждава от родословно-
то дърво, предоставено от проф. 
Александър Геров, който посочва 
имената, рождените години и го-
дините на смъртта на родоначал-
ника и на най-старите поколения 
Герови в Копривщица. 

Щедрата благотворителност 
на копривщенци става причина 
монашеското братство от Хилен-
дарския манастир, а по-късно и 
това от Рилския, да отвърне с не 

РОДЪТ НА НАЙДЕН ГЕРОВ
Делка Гугова

по-малко благодеяние към се-
лището. В знак на благодарност 
към дарителите, двата големи 
духовни центъра изпращат  свои 
монаси в Копривщица за духов-
ници и учители на местното пра-
вославно население. 

Освен във възстановяването 
на Хилендарския манастир, на-
шенци вземат участие и в изграж-
дането на изгорелия през 1833 г. 
манастирски комплекс в Рилска-
та света обител. Сред имената на 
43-мата ктитори от Копривщица 
отново фигурира представител 
на рода – хаджи Геро.

Хаджи Геро Добревич Му-
шек  (бащата на Найден Геров, 
обезсмъртен от своя съгражда-
нин Любен Каравелов в повестта 
„Българи от старо време“ в обра-
за на хаджи Генчо) е роден око-
ло 1775 година в семейството на 
кир Добре  и съпругата му Мария. 

По време на кърджалийски-
те нашествия Геро Добревич бяга 
от родното си място и се отпра-
вя към Влашко. Имал намерение 
да отиде при сестра си Мелания, 
която била калугерка в манастир 
Пасари, недалеч от Букурещ. В 
Русе съдбата го среща с бъдеща-
та му съпруга – Стойка Стойкович 
от Ловеч, която също бяга от на-
силията на поробителите. „Лето 
1808 : ноемврiй  9 : ха геро годил-
ся тогожде мца, сiречъ, ноемврiи 

Като роден град на великия българин, Копривщи-
ца опазва един от най-значимите архитектурно-исто-
рически паметници, свързани с делото на просветите-
ля – запазената и до днес сграда на възрожденското 
училище „Св. св. Кирил и Методий“, в която през 1846 
г. Найден Геров открива класното училище по образец 
на модерното за онази епоха руско и европейско об-
разование. 

За да разберем значението на това дело, доста-
тъчно е да споменем, че създаденото от Геров про-
светно огнище поставя начало на прелом по пътя 
на модернизацията на българското образование и 
подготвя възрожденски дейци, герои и строители на 
българската държавност: Йоаким Груев, Любен Кара-
велов, Георги Бенковски, Тодор Каблешков, Христо Г. 
Данов, Петко Каравелов и др. 

За мен, като дългогодишен педагог, училищен 
директор и кмет на Община Копривщица, както и за 
всички копривщенци,  е чест и дълг да  съхранявам и 
опазвам тази българска светиня, заедно със  заветите 
на възрожденеца. Приветствам Ви с крупния юбилей 
и се надявам, че организираните по този повод съби-
тия ще ни напомнят отново за устоите, които ни водят 
напред и ни обединяват като нация.

Приветствие от Бойка Дюлгярова –
кмет на община Копривщица
продължава от стр. 1

В ПОЛЗА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
Кунка Неделева - директор на Дирекция на музеите - Копривщица
продължава от стр. 1

помощ много българи учат в чужбина: Христо Ботев, Любен Каравелов, Нешо Бончев, 
Марин Дринов, Петко Каравелов и др. 

Той ни дарява най-българския празник на духа, писмеността и просветата, празнуван 
и до днес на 24 май. Съставя първия речник на българския език. Само него да бе създал 
–  това щеше да е повече от достатъчно. Този негов труд, който ще се превърне в настолна 
книга за Иван Вазов и Пенчо Славейков, Георги Константинов и Любомир Андрейчин, 
Маньо Стоянов и Михаил Арнаудов, Любомир Милетич и мнозина други, ще послужи 
като здрав темел в изграждането на новобългарския език. Най-точно според мен  звучи 
оценката за делото на копривщенския просветител, направена от библиографа Тодор 
Боров: „ Геров така всецяло е погълнат от мисията си, с такова въодушевление, с такава 
преданост и сериозност се посветява на работата си, че тя му става живот и смисъл и на 
неговия частен живот. И чрез своята всестранна, неуморна почти свръхчовешка дейност В 
ПОЛЗА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД той осъществява жизнената си мисия: събужда и извежда 
до победа българщината в почти погърчения тогава, особено в градовете, пловдивски 
край. Днес архивата му е живо свидетелство за неговата величава дейност – най-трайният 
паметник, който един смъртен може да си пожелае.“

За съжаление, мнозина днес се опитват да вкарат Найден Геров в политическата 
конюнктура и статукво на времето, но въпреки това той си остава една от онези личности, 
които поставят интересите на България и българския народ над и преди всичко! Затова и 
народът го обича, та и песен запява за него:

Прочул се Найден Граматик,
че знае Найден да чете,
да чете Найден, да пише
повече от владиката…
ДАНО ПАМЕТТА ЗА НАЙДЕН ГЕРОВ ПРЕБЪДЕ!

Майката на Найден Геров - Стойка -
портрет от Станислав Доспевски

Хаджи Геро Мушек - 
портрет от Борис Пулеков

Възгледите и усилията на Най-
ден Геров за модерна българска 
просвета са съществена крачка 
към въвеждането на демократичен 
принцип в образователната систе-
ма, според който възрожденското 
училище може и трябва да бъде 
безплатно и общодостъпно за всич-
ки ученици.

В желанието си да издигне 
българското училищно дело на нов 
етап, съвместяващ родната тради-
ция с тогавашния модел на обра-

Приветствие от проф. Велислав Минеков – 
Министър на културата на Република България
продължава от стр. 1

зование в развитите европейски 
страни, Найден Геров използва 
нови методи като въвеждането на 
гимнастиката (физкултурата) като 
задължителен предмет. Той прави 
още една, революционна за време-
то си, крачка в създаването на мо-
дерна образователна система при 
оценяването на знанията и умени-
ята на учениците. Найден Геров въ-
вежда за първи път вписването на 
оценки от проведените в края на 
годината изпити, негово дело са и 

първите класни училища. 
През призмата на историята 

можем да видим, че с делото си 
този достоен просветител ни заве-
щава, че да си учител е общобъл-
гарска кауза. Важно е и днес да 
помним и прилагаме неговия завет!

Безспорна е заслугата на Геров 
за развитието на езиковедските на-
уки и фолклористиката, той неслу-
чайно е наричан  „Найден грама-
тик“.

Вярвам, че кулминацията на 
честванията на юбилейната годиш-
нина от рождението на Найден Ге-
ров в родната му Копривщица ни 
предоставя още една възможност 
да докажем, че пазим паметта му, 

продължаваме делото му и рабо-
тим всеки ден за развитието на бъл-
гарската просвета и култура. 

Поздравявам екипа на музеите 
в Копривщица и всички участници в 
събитията по повод честванията на 
200-годишнината от рождението на 
Найден Геров!

31 януари 2023 г.

ПРОФ. ВЕЛИСЛАВ МИНЕКОВ

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА



ЩРИХ КЪМ 
БИОГРАФИЯТА НА 
ХАДЖИ ГЕРО МУШЕК

Светлана Мухова

Биографични данни за 
прочутия килиен учител са 
запазени в родовите споме-
ни. Внукът му Тодор Панчев в 
кратките биографични бележ-
ки за своя именит предшест-
веник не споменава неговата 
рождена година. Някои непу-
бликувани документи поста-
вят под въпрос приетото мне-
ние, че хаджи Геро е роден 
около 1775. За възрастта му 
през 1839 г. намираме данни 
в тефтер на един от коприв-
щенските свещеници Михаил 
Маджаров. В запис на ено-
риаши от Ламбовска махала 
от 19 юли 1839 г. се срещат и 
имената на хаджи Геро и си-
новете му Атанас, Найден и 
Константин като е посочена 
и възрастта им. Според този 
запис хаджията тогава е на 
69 години. Посочената въз-
раст на двама от синовете му 
– Атанас на 25 и Найден на 16 
години, съответства на запи-
саните от баща им в неговия 
буквар рождени години – за 
Атанас – 1814, а за Найден – 
1823 г. В тефтера на отец Ми-
хаил възрастта на Константин 
е записана нечетливо – сякаш 
с колебание между 6 и 7, като 
върху едното числото е запи-
сано другото. Ако приемем, 
че възрастта на  детето от 6 е 
поправена на 7 години, това 
също отговаря точно на посо-
чената от баща му рождена 
дата 13 май 1832 г. Ако се до-
верим на данните, намиращи 
се в тефтера на отец Михаил, 
това означава, че хаджи Геро 
е роден през 1770 г.

Найден Геров със семейството си и роднини - седнали: Герчо Найденов Геров, Елисавета Христова Пулиева, Евлоги Георгиев, 
Евлоги Найденов Геров, Мария и Радка Герови; прави: Христо Найденов Геров, Деяна Найденова Герова, Евлогий Пулиев

22: венчался.“ – четем в бележка 
на хаджията в един буквар, по 
който се е водил в обучението на 
своите ученици. Там  хаджи Геро 
собственоръчно е записал под-
робно годините, датите, дори 
часовете на раждане на 13-те си 
деца. 

Хаджи Геро Добревич Му-
шек и съпругата му Стойка Ха-
джи Герова възпитават своите 
деца в скромност и трудолюбие, 
в любов към семейството и Оте-
чеството си – традиционни до-
бродетели, които поддържат 
родолюбието. Семейната среда, 
в която религиозното възпита-
ние и любовта към книгата са с 
дълбоки корени, изиграва важна 
роля в израстването и оформя-
нето им като личности. Трима 
от Хаджи Геровите наследници 
– Найден, Константин и Иванка, 
оставят трайна следа в разви-
тието на българската просвета и 
култура, и въобще в българската 
история.

От 1810 до 1853 година ха-
джи Геро учителства в Коприв-
щица и става известен със своя-
та образованост и строгост. Тази 
взискателност, освен в училище-
то, той проявява и в дома си, и 
в църквата. Тодор Панчев прави 
кратко и точно описание на ха-
джията и на реда, създаден в 
дома му: „Всяка къщна потреба 
си имала свое място … Горко му 
който дръзнувал да промени  ус-
тановения от дяда хаджия ред и 
поредък… Прустът му приличал 
на аптека…“ 

Копривщенци се отнасят с 
голяма почит, уважение и дове-
рие към хаджи Геро Мушек. Все-
ки, който има нужда от мъдър 
съвет, от доверен помощник или 
справедлив съдия, се обръща 
към него. В услуга на съселяните 
си, „той им писал записи, делил 
наследства, правил продавател-
ни, съчинявал договори, прекъс-
вал тъжби…“

Хаджи Геро има личен печат. 

В символиката му са закодирани 
сила, достолепие и християнска 
вяра – качества, присъщи за ха-
джията. Върху дървената част на 
печата виждаме надпис „1813“ – 
вероятно годината на изработва-
нето му, а на отпечатъка е изпи-
сано името „Хаджи Геро Добре“ 
и символът на християнската 
вяра – кръстът. 

На  първи април 1854 г. хад-
жията умира във Враца при своя 
внук –  врачанския епископ До-
ротей.

На Найден Геров е съдено да 
бъде пръв в много начинания:  
той е от първото поколение въз-
рожденци, получили образова-
нието  си  в Русия; открива пър-
вото българско класно училище 
в родната Копривщица и първото  
българско училище от този тип в 
Пловдив; човекът, който възста-
новява българското име на Фи-
либе – Пловдив; инициатор за 
организиране на първите чества-
ния на празника на български-

Родната къща на Найден Геров в Копривщица

те просветители св. св. Кирил 
и Методий в Пловдив; първият 
българин на дипломатическа 
длъжност – руски вицеконсул в 
Пловдив; първият държавен ад-
министратор в освободена Бъл-
гария – генерал-губернатор на 
Свищов; автор на първата поема 
и първите пътеписни бележки в 
новобългарския език; автор на 
първия български учебник по 
физика; първият лексикограф – 
автор на „Речник на българския 
език“ – най-мащабния труд на 
Геров, с историческо значение за 
езиковата ни култура.

На 15 юни 1858 г. Найден Ге-
ров се жени за Мария Пулиева 
– дъщеря на богатия търговец от 
Карлово – Христо Пулиев. Раждат 
им се пет деца: Геро, Христо, Де-
яна, Рада и Евлогий.

Още много представители на 
рода вписват имената си в исто-
рията на Копривщица и на Бълга-
рия от периода на Възраждането 
до наши дни. 



РАННИ ГОДИНИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Елена Лудова

Найден Геров – име, което 
ще помним в плеядата на 
просветените българи. В ранните 
си години преминава през 
школата на копривщенското 
килийно училище, пловдивското 
елинско, копривщенското 
взаимно. Той е един от първите 
българи, които получават 
европейско образование в 
Ришельовския лицей в Одеса.

Обучава се в килийното 
училище при баща си хаджи 
Геро Добревич Мушек, като се 
запознава с четене и писане 
на църковнославянски език по 
богослужебни книги – Еванге-
лие, Псалтир, Часослов и др. 
По-късно учи в копривщенското 
обществено училище при Йосиф 
Хилендарец. През 1834 г., за-

едно  с другите трима най-до-
бри ученици – Стоян Чомаков, 
Груйо Манев и Христо Пулеков 
е изпратен в пловдивското 
елинско училище, за да усвои 
езика на търговията. От 1837 г., в 
продължение на две години, се 
обучава по Бел-Ланкастърската 
метода при изтъкнатия педа-
гог и книжовник Неофит Рилски 
в копривщенското взаимно 
училище. Учениците изучават 
граматика, нравоучение, хиги-
ена, естествознание, геогра-
фия, история, аритметика и 
вероучение.

 В едно писмо с дата 
23 септември 1839 г., съста-
вено с помощта на Неофит 
Рилски и преписано на чисто 
от Найден, бащата се обръща 

към Васил Априлов  да  поеме  
настойничеството над младия 
Найден като ученик в Одеса. 

 Поддържан финансово от 
заможния си съселянин – търго-
веца Христо Стойкович в течение 
на една година Найден учи руски 
език, за да се яви на приемния 
изпит в лицея за пети клас. 
Дисциплините, които се изучават 
в по-горните класове, придават 
университетски характер на 
лицея и затова по-късно той 
се превръща в Новорусийски 
университет. 

От 1838 г. в лицея са създа-
дени Физико-математически и 
Юридически отдел и институт 
за източни езици. От 1842 г. е 
учреден и Камералния отдел, 
в който Геров учи политическа 

Осъзнали отрано ролята на 
образованието за бъдещето на 
своите деца, копривщенци пре-
връщат  родното си място в един 
от важните центрове за просвета 
през Възраждането. До открива-
нето на девическо училище, мал-
ко момичета в Копривщица имат 
възможност да учат. Като изклю-
чение някои посещават мъжко-
то взаимно училище, но при то-
гавашните строги нрави много 
малко родители образоват дъ-
щерите си. Постепенно обаче 
възгледите за образованието се 
променят.

По настояване на някои 
копривщенски първенци, меж-
ду които Петко Доганов и Павел 
Герджиков, хаджи Геро Добре-
вич Мушек започва да обучава в 
дома си няколко девойки, между 
които и една от собствените си 
дъщери - Ивана. В началото на 
1850 - 51 учебна година частното 

училище на хаджи Геро минава 
под покровителството на абад-
жийския еснаф, който основава  
фонд за подпомагането му. Със 
събраните средства е закупена  
двуетажна къща близо до църк-
вата „Успение Богородично”, коя-
то се приспособява за нуждите на 
училището. В нея то се помещава 
до 1895 г. Обучението в него се 
води от хаджи Геро, а за негова 
помощница е назначена Ивана 
Хаджигерова, която остава в ис-
торията като първата учителка в 
Копривщица. Измежду дъщери-
те на хаджи Геро само Ивана е 
грамотна, а това ще ѝ послужи 
много, както в живота, така и за 
щастието на нейните деца. Труд-
на е съдбата на първата учителка. 
На 17-годишна възраст се омъж-
ва за Нешо Прахов, но след ня-
колко години остава вдовица с 
две малки деца - момчета, както 
и без никакви средства. Научена 
от малка да работи в къщата на 
строгия си баща, тя с търпение 
и трудолюбие, с грамотността и 
уменията си, успява да отгледа 
своите сираци. По цели дни и 
нощи изработва чорапи и тъче 
чужди платна, в празнични дни, 
затворена в стаята, чете молит-
ви от Псалтира за живи и мъртви 
и пише писма на неграмотните 
жени за техните мъже и сино-
ве, намиращи се извън родния 
край. През дългите зимни нощи, 
когато най-много чувства само-
тата, тя, безпомощна, с песни 
по цели часове задушава тъгата 
си. Сключва втори брак с Панчо 
Гугов - търговец, един от коприв-
щенските първенци, но вече из-
губил своето състояние, разорен 
и потънал в дългове. Две години 
след брака той бяга от Коприв-
щица и оставя Ивана с  още две 
деца - Атанас и Рада - само на 40 

Ивана Хаджигерова - първата 
копривщенска учителка

дни.  Миналото се повтаря с де-
нонощна работа и тъга. Енергич-
на, мислеща и дълбоко вярваща, 
майката не пада духом с надеж-
дата, че Господ ще ѝ помогне  да 
отгледа малките деца от втория 
си брак. Борбата с немотията 
и труда този път не трае дълго. 
След две години в живота ѝ на-
стъпва голяма промяна. Баща ѝ 
хаджи Геро е назначен за учител 
на момичетата и това му помага 
да подобри живота и на своята 
дъщеря. Той я прибира с децата 
да живеят в училището и срещу 
една малка заплата да му пома-
га в обучението на девойките. За 
децата ѝ Атанас и Рада е голямо 
щастие да попаднат в нова среда, 
да са по-добре нахранени и об-
лечени,  а за майка им да живее 
по-човешки. Осем години  Ивана 
работи като учителка в Девиче-
ското училище на родния си град 
и често, докато дъщеря ѝ Рада е 
малка и няма кой да се грижи за 
нея, се принуждава да я взима 
със себе си. По цял ден малкото 
момиче наблюдава обучението 
на по-големите около таблиците 
за четене и незабелязано въз-
приема преподаваните знания, 
като в един момент за изненада 
на всички започва сама да чете и 
да пише по пясъка с пръсти букви 
и срички. Това възприемчиво и 
будно момиче по-късно успява в 
живота, просперира и помага за 
благото на учебното дело в Бъл-
гария. Неслучайно през 1860 г. 
с помощта на вуйчо си Найден 
Геров - руски вицеконсул в Пло-
вдив, Рада продължава образо-
ванието си в пансиона на графи-
ня Левашовска в Киев, а след пет 
години постъпва в шести клас на 
киевската Фундуклеевска деви-
ческа гимназия, която завършва 
със златен медал. Завръща се в 

България през 1866 г. и започва 
работа като главна учителка в 
пловдивското епархиално жен-
ско училище „Благовещение”. 
Учителства в Пирдоп и Коприв-
щица, а по-късно става директор 
на пловдивската девическа гим-
назия. От 1886 г. е преместена 
като първостепенна учителка в 
Софийската държавна девическа 
гимназия, а от 1896 г. e директор 
на Стопанското училище в сто-
лицата. Със значителни па-
рични дарения през 1928 и 1934 
година тя създава фонд на свое 
име към Българската академия 
на науките. Волята ѝ е лихвите от 
него да се дават на всеки две го-
дини като награда за печатен,  на-
учен или литературен труд, напи-
сан от българка. За пръв път тази 
награда е връчена през 1931 г. 
Премията “Рада Киркович” оста-
ва в продължение на половин век 
единствена по рода си литератур-
на награда, предназначена само 
за жени творци.

Българката обича земята на 
своите деди и умее да пази език, 
вяра и народност. Това е тя - една 
голяма родолюбка, велика майка, 
работлива и пестелива стопан-
ка, една жена на здравия морал 
и разбирания за живота - силна 
опора, както на семейството, така 
и на обществото.

Рада Гугова - Киркович

Портрет на Неофит Рилски, 
нарисуван от Захарий Зограф в 

Копривщица през 1838 г.

РОДЪТ ГЕРОВИ И ДЕВИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В 
КОПРИВЩИЦА

Райна Пачева



ДА СЕ ПРОСВЕТИ БЪЛГАРИЯ
Светлана Мухова

По времето, когато се ражда 
Найден Геров, все още масово 
разпространена форма на обу-
чение за българите е килийната 
просвета. Това е образованието, 
което се запазва по нашите земи 
след падането  ни под  турско 
иго – училища, съществуващи 
първоначално към църквите и 
манастирите, които се превръ-
щат в убежища на българската 
просвета. Килийните училища не 
разполагат със специално разра-
ботени учебници. За обучението 
по четене и писане се използват 
църковнославянските богослу-
жебни книги, но дори и те са скъ-
пи и труднодостъпни за широки-
те слоеве от населението.

За по-висока просвета през 
този период се смята гръцкото 
образование, в което обаче са 
заложени и асимилаторски до-
могвания към българския народ. 
В годините, през които Найден 
Геров учи в престижното гръцко 
училище в Пловдив, българското 
образование преживява важен 
момент от своето развитие. В Га-
брово се въвежда взаимоучител-
ната система от Неофит Рилски 
по идея на български емигранти 
с габровски произход, живее-
щи в Одеса и Букурещ начело с 
Васил Априлов. Известна и като 
Бел-Ланкастърска, разработе-
ната от английски педагози и 
приложена в Индия и в Англия 
система за разпространение на 
грамотността сред бедните слое-
ве от населението, през първите 
десетилетия на века преминава 
през Европа и стига до  Русия и 
близките на България балкански 
страни. Тя позволява на един учи-
тел да преподава едновременно 
на повече от 200 деца, използ-
вайки по-големите и напредна-
ли ученици за свои помощници. 
Неофит Рилски е изпратен в Бу-
курещ да изучи системата. Там 
той отпечатва своята българска 
граматика, превежда взаимоучи-
телните таблици.

Габровското взаимно учили-
ще е открито през 1835 година 
с намерението да се превърне 

в образователен център, кой-
то да подготви учители за цяла 
България. Година по-късно из-
вестният благодетел на образо-
ванието, живеещия в Пловдив 
копривщенски чорбаджия Вълко 
Чалъков, заедно с иконописе-
ца Захарий Зограф, се въодуше-
вяват от амбициозния план за 
създаването на общобългарски 
образователен център, основан 
на взаимоучителната система 
в Пловдив – голям икономиче-
ски и административен център, 
завладян изцяло от гръцкото кул-
турно влияние. В няколко писма 
Захарий Зограф горещо моли 
отец Неофит да се премести в 
Пловдив, където да продължи 
учителската си дейност, като упо-
треби дадените му от Бога талан-
ти, „за да се просвети България“! 
Противодействието на влиятел-
ната гръцка върхушка, смятаща 
Пловдив за своя територия, про-
валя намерението за създаване 
на българско училище в града. 

При възникналите затрудне-
ния чорбаджи Вълко предлага на 
Неофит Рилски учителско място в 
Копривщица, докато се преодо-
леят препятствията за осъщест-

вяване на по-големия замисъл. 
През 1836 г. Вълко Чалъков да-
рява голямо дворно място. Съ-
бират се и средства за строежа 
на нова училищна сграда, нужна 
за въвеждането на взаимоучи-
телната система. Училището е 
построено за около година и от-
крито през 1837 г. Тогава Найден 
Геров се завръща от Пловдив, за 
да продължи образованието си 
при прочутия български просве-
тител. Като един от най-добрите 
и приближени Неофитови учени-
ци Н. Геров вероятно е запознат с 
голямата идея за създаването на 
център, който да направлява из-
граждането на единна българска 
училищна мрежа. Като ученик 
при отец Неофит Найден вероят-
но става свидетел на разочарова-
нието на своя учител от провала 
на този план. След двегодишен 
престой в Копривщица,  учителят 
духовник желае да се завърне 
в Рилския манастир, огорчен от 
това, че голямата идея за Пло-
вдив няма изгледи за успех. Глав-
ният инициатор и благодетел 
за създаването на училището и 
властен чорбаджия Вълко Чалъ-
ков обаче настоява пред учителя, 
преди да напусне Копривщица, 
да „извади чирак“ – да подготви 
свой ученик, който да го замес-
ти. За такъв отец Неофит избира 
Христо Пулеков. Другият най-

добре подготвен негов ученик, 
Найден Геров, със съдействието 
на учителя си, благодарение на 
контактите на Неофит Рилски с 
Васил Априлов, е изпратен да 
продължи образованието си в 
Одеса. Именно на този втори Не-
офитов „чирак“ от Копривщица е 
съдено да осъществи и голямата 
идея за изграждане на „средо-
точно“ българско училище в Пло-
вдив.

Цели десет години премина-
ват, докато се подготви почвата 
за реализация на този план, през 
които малката, откъсната от света 
Копривщица, приютява гоненото 
от големия град българско учи-
лище. В края на 30-те години на 
XIX в. Копривщица  се   превръща  
във втория   Неофитов   център за 
обучение на учители по взаимо-
учителната система. Тук се стичат 
български младежи, желаещи да 
я усвоят и разпространят из ця-
лата страна.

През 1846 г., завърнали-
ят се от Одеса ученик с висока 
квалификация и поглед върху 
модерното за тази епоха руско 
и европейско образование, съз-
дава училище от нов тип, в кое-
то експериментира с въвежда-
нето на класно-урочна система 
на преподаване. Това училище 
носи славата на „първо българ-
ско класно“. По този въпрос са 

икономия с наука за финансите, наука за търговията, физика и 
физическа география, химия, естествена история, селско стопанство, 
технология, архитектура. Общо за трите отдела са догматическо и 
правоучително богословие и църковна история, философия и чужди 
езици – френски и немски.

Българските възпитаници на Ришельовския лицей, оставят 
незаличима следа в паметта на своите преподаватели. Професор 
Константин Зеленецки посочва имената на даровитите български 
ученици. Сред тях се откроява и Найден Геров от 18 випуск 1845 
г.  За последния изпит Геров пише научна работа в областта на 
технологията на тема „Приготовления всех родов стекла“ (произ-
водство на всички видове стъкла). Има намерение да продължи 
висшето си образование със специализация във Виена. Приема 
руско поданство и подава през 1846 г. заявление до Одеския военен 
губернатор да му се издаде задграничен паспорт. До осъществяване 
на желанието му не се стига по неизвестни причини. Може би 
главната от тях е липсата на средства. 

Придобитата висока научна подготовка му дава здрави устои за 
бъдещата му работа като просветител и книжовник.

Ришельовският лицей в Одеса

Първото класно училище в Копривщица



Често сме слушали Геров 
да ни казва така: „Достигнал 
съм до голям чин и почести, 
радвам се на добро име и сла-
ва Богу, нищо не ми липсва, 
но никога няма да забравя 20 
юли 1851 лето. Една неделя 
преди тоя ден гърците имаха 
изпит в своето главно учили-
ще, дето бях поканен да при-
съствам и аз. И сега, а тогава 
още повече, учението в гръц-
ките училища се състоеше 
само в изучаване стария гръц-
ки език, когото накрай пак не 
научаваха и когато напущаха 
училището, скоро забравя-
ха. На тоя изпит присъстваше 
цветът на пловдивските гър-
ци, начело с владиката си. На 
всичките се четеше на лицето 
една гордост, една превзе-
тост: само гръцкият език е 
приспособим за учение, на-
пусто се мъчите с вашия де-
бел български език, вижте 
каква дълбока наука се крие 
в нашия език! След изпита аз 
повиках владиката с всичките 
присъстващи първенци гърци 
да дойдат на моя изпит, на 
българския изпит в българ-
ското училище. На 20 юли – 
св. Пророк Илия Гръмовник, 
след Божествената служба на-
шето скромно училище беше 
вече препълнено с народ, ко-
гато гръцкият владика, ведно 
с мнозина гърци първенци, 
дойде на изпита. Разнообра-
зието на преподаваните пред-
мети, разбраните отговори 
на учениците, решението на 
много математически и физи-
чески задачи, точното показ-
ване на географически места, 
слисаха присъстващите гър-
ци, те останаха като треснати 
от гръм из ясно небе. Те бяха 
изненадани, очакваха да ви-
дят нещо много обикновено 
и бяха дошли да се посмеят. 
Гръцкият владика се навъси и 
подкачи да пита гръцките учи-
тели, защо тези предмети да 
се не учат в тяхното училище 
и как е възможно един такъв 

дебел език в една година да 
се усъвършенства, та да има 
такива науки на него. След из-
пита гърците си отидоха като 
попарени, те се изпокараха 
и промениха учителите си, а 
моите ученици и нашите бъл-
гари тържествуваха. Тоя ден е 
най-радостният в живота ми и 
въодушевлението, което до-
бих тогава, и до края на жи-
вота ми няма да отслабне. За 
всичките трудове и лишения 
тоя ден бях стократно възнаг-
раден. Такива дни не се пов-
тарят в живота на човека”. 

Един от съвременници-
те на Геров, Христо Даскалов, 
ето как описва тоя знаменит 
изпит…:  „На тоя изпит 
присъстваха между другите 
и пловдивския митрополит 
преосвещения Хрисант и уче-
ният павликенски епископ 
Андрей Канова, известният 
апостолически наместник на 
Балканския полуостров. Най-
ден Геров изпитваше учени-
ците, като канеше от време 
на време и други да изпитват. 
Митрополитът Хрисант, към 
когото се обръщаха ученици-
те с надежда, че ще им зададе 
някои въпроси, дълбоко мъл-
чеше, понеже не знаеше ни 
дума български, па и от страх 
да не издаде невежеството си 
пред католишкия епископ.  
Този пък, напротив, често за-
питваше учениците и с голя-
мо внимание ги изслушваше. 
Един ученик му обясняваше 
теорията на галванизма, друг 
се впускаше надълго в руската 
история.  Големият успех, кой-
то показаха учениците на из-
пита, направи силно впечатле-
ние на ученолюбивия Канова. 
Когато се свърши изпитът, той 
не можа да се сдържи да не 
изкаже публично своето уди-
вление, че е било възможно 
в едно такова новоосновано 
училище да се усвоят такива 
подробни познания. Изпитът 
се свърши, залата зашумя, 
ала католишкият владика се 
изправя и дава знак, че иска 
да говори. Въдвори се гробна 
тишина. Всички напрегнаха 
вниманието, даже и митро-
полит Хрисант. „Господа, каза 
епископ Андрей, длъжен съм 
да ви кажа съвестно, че нико-
га не очаквах да срещна таки-
ва сведения, такива знания у 
българските ученици в току 
що отворено училище! Откро-
вено си признавам, че отгово-
рите на много от зададените 
от мен въпроси сам аз съм 
научил в Европа, във висшите 
учебни заведения. Господа!” 
Силен аплауз и неописуемо 
въодушевление заглушиха 
речта на епископа.

Из книгата на Тодор Панчев 
„Найден Геров – сто години 
от рождението му 1823–
1923. Къси черти от живота 
му”.

се водили и се водят спорове, 
тъй като и преди това в други 
български селища се създават 
класове над взаимното школо, 
в които се въвеждат нови пред-
мети от областта на естествените 
науки. Такива класове от по-на-
преднали ученици съществуват 
още в първите български взаим-
ни училища. В тях учат младежи-
те, готвещи се за преподаватели 
по взаимоучителната система. 
Имайки предвид това, някои из-
следователи на възрожденската 
просвета приемат, че през 1846 
г. в Копривщенското училище за 
първи път Найден Геров изцяло 
отделя класовете от системата 
на взаимното училище и имен-
но поради това за първо бъл-
гарско класно училище трябва 
да се приема копривщенското. 
В създадените класове, освен 
че обогатява учебната програма 
с предмети като алгебра, анато-
мия, физика и др., възпитаникът 
на Ришельовския лицей въвеж-
да напълно нова организация на 
учебния процес. Той променя и 
системата на оценяване. Тази ця-
лостна реорганизация на обуче-
нието е отразена в нов училищен 
правилник, напълно различен от 
правилниците за взаимните учи-
лища.  

Според новите правила, 
скрепени с одобрението на мест-
ните първенци:  „Копривщенско-
то училище е учредено да се учат 
в него децата на книга и на закон 
Божий… да се украсят с науки 
потребни и полезни в живота на 
всеки човек…, то е общо на цяло-
то село и издръжката му се оси-
гурява от селските църкви… все-
ки копривщенец може да даде 
децата си да се учат безплатно. 
Освен копривщенските деца в 
това училище могат да се учат 
безплатно и деца от други села 
и градове… В училището всички 
деца да се смятат за равни… В 
училището се знае една работа – 
учението!“

В документа е отразена и 
учебната програма в класовете. 
През 1849 г., след като е разпре-
делил и записал в училищния 
правилник и задълженията на 
своите приемници, Найден Ге-
ров приключва педагогическата 
си дейност в родната Копривщи-
ца. Заминава в Белград, където 
издава подготвения от него пър-
ви български учебник по физика. 

След като успешно осъщест-
вява и това новаторско начина-
ние, през 1850 г. приема пока-
ната да поеме ръководството на 
отдавна планираното българско 
училище в Пловдив. По този на-
чин ученикът на Неофит Рилски 
допринася за реализацията на 
голямата идея. Голямо значение 
за успеха му в новото поприще 
има предварителната работа по 
създаването и ръководството на 
копривщенското класно учили-
ще. В него Геров подготвя уче-
ници, част от които го следват 
в Пловдив и вероятно именно 
те са главните герои на знаме-
нития първи годишен изпит на 
пловдивското българско класно 
училище. Този изпит, на който 
гръцките първенци отиват с на-

мерение да се присмеят на „де-
белия“ български език и младия 
даскал, а си тръгват с разбити 
илюзии за своето интелектуално 
и културно превъзходство, защо-
то в малката група Герови учени-
ци виждат искрата, която ще въз-
пламени борбата за независимо 
духовно развитие на българите.

Наречено през 1851 г. „Св. св. 
Кирил и Методий“, училището се 
развива в ръководен просветен 
център в областта, чиято дейност 
пряко се направлява от Найден 
Геров. Той не е само учител и ди-
ректор на новосъздаденото бъл-
гарско училище, а и ръководител 
на просветния живот в пловдив-
ския край. Програмата на Пло-
вдивското училище става обра-
зец за по-малките селища, чието 
образователно развитие Геров 
следи подобно на училищен ин-
спектор, като още през 1852 г. из-
исква статистически сведения за 
образователните възможности 
на градовете и селата в областта.

В събраните сведения изпъ-
ква напредъкът в малка част от 
селищата, но и нищетата в други. 
Целта е да се проучи реалното 
положение и да се търсят сред-
ства за постепенното преодоля-
ване на това неравномерно раз-
витие на българската училищна 
система, породено от липсата на 
българска държава и обща орга-
низация на образованието. И в 
този процес на усилия за унифи-
циране на българския училищен 
живот  Копривщица  изпъква 
като един от водещите образова-
телни центрове. По своята про-
грама и брой на учениците тя се 
доближава до най-развитите в 
това отношение селища. 

В дописка от септември 1852 
г. като най-добре уредени бъл-
гарски училища се сочат тези в 
Свищов, Русе, Казанлък, Габрово, 
Елена, Копривщица, Пловдив, 
Шумен и „българските населе-
ния“ в Галац и Браила в „Мол-
довлашко“, Кишинев, Болград и 
Исмаил в Бесарабия. Отбелязва 
се, че всички тези градове (освен 
Шумен и Пловдив) са населени 
само с българи. Изразява се на-
деждата, че и другите български 
градове ще тръгнат по този път. 

НАЙ-РАДОСТНИЯТ ДЕН

Учебник по физика от Найден Геров



възниква, а след това постоянно 
тлее неговият конфликт с руския 
посланик в Константинопол ген. 
Николай П. Игнатиев. Формално, 
спорът е предизвикан от различ-
ното мнение на двамата дипло-
мати за личността, участието и 
ролята на д-р Стоян Чомаков в 
църковния въпрос. По същество, 
конфликтът е основан на по-дъл-
боки противоречия, свързани с 
различия в разбиранията им за 
хода на църковния въпрос и за 
българското обществено-поли-
тическо развитие.    

Невъзможно е накратко да 
се обобщи всичко, което в ролята 
на руски дипломат Геров успява 
да „изработи” за своите съна-
родници. Струва си да споменем 
за онези български младежи, 
които получили образование в 
Русия благодарение на неговата 
помощ и намеса; за онези, които 
намерили учителски места в бъл-
гарските села и градове с негово 
съдействие; или за други, които 
потърсили неговия авторитет, за 
да разрешат свои проблеми от 
личен, битов, социален, полити-
чески характер. Много училища 
в села и градове получават мате-
риална подкрепа благодарение 
грижите на Геров за изпълнение 
завещанието на протосингел Ки-
рил Нектариев и участието му в 
изпълнение на други завеща-
ния и дарения. Десетки селища, 
най-вече в южнобългарските 
земи, са облагодетелствани с 
руски богослужебни книги, кои-
то вицеконсулът успява да из-
действа от Св. Синод на Руската 
църква. Чрез негова ръка руски 

разглеждана в цялост и в конте-
кста на всички политически, ико-
номически, социални, култур-
ни процеси, показва образа на 
български родолюбец, осъзнал 
необходимостта да подтиква и 
подпомага духовното израстване 
на българите. Въпреки упреци-
те, които получавал още в своето 
съвремие от сънародници с раз-
лични от неговите политически 
убеждения, че като руски дипло-
мат той изоставил и предал инте-
ресите на своя народ и работил 
в полза на Русия, Геров изпълнил 
с достойнство и чест поверената 
му от съдбата историческа мисия. 

Една част от извършеното от 
Геров е благодарение, а друга 
част - въпреки позицията на руски 
дипломат, която заемал. Още в 
началото на своята служба като 
руски дипломат той получава 
инструкции от шефовете в руска-
та дипломатическа йерархия да 
бъде изключително внимателен 
в гръцко-българския църковен 
въпрос. През целия период на 
вицеконсулската си служба Геров 
получава разпоредби да сдър-
жа и усмирява революционните 
пориви на своите сънародници, 
докато Русия не е готова военно, 
икономически и политически за 
нова война. Въпреки това, богат-
ството от съхранени източници 
показва недвусмислено, че Геров 
не просто заобикалял тези ин-
струкции, когато и както можел, 
но много пъти пряко и директно 
се противопоставял на своите на-
чалници. Струва си тук, макар и 
мимоходом, да спомена, че на 
такава основа още през 1865 г. 

След като напуска Пловдив 
през пролетта на 1853 г., Найден 
Геров попада сред българските 
емигрантски общности в Одеса 
и Букурещ. В годините на Крим-
ската война (1853-1856) пътува 
до Петербург и до Москва. През 
тези години, до края на войната, 
той развива активна дейност в 
подкрепа на сънародниците си 
под османска власт, като се ста-
рае да привлече вниманието на 
руските политици, дипломати 
и на руската общественост към 
съдбата на българите. С много-
бройни записки и доклади Геров 
настоява пред влиятелни руски 
политици и общественици да 
осигурят средства и помощ за 
издаване на българско перио-
дично издание, за откриване на 
по-”високо”, централно училище 
в българските земи, да окажат 
подкрепа на българите в ожес-
точения българо-гръцки църко-
вен спор. Воден от убеждението, 
че “без особено покровителство 
ничто не ся постига”, още през 
1846 г. той получава руско по-
данство, а в годините на войната 
действа за получаване на руска 
дипломатическа служба, убеден, 
че под нейна закрила ще може 
да работи по-спокойно в полза 
на сънародниците си вътре в Ос-
манската империя. След дълги 
перипетии по подготовката на 
документите, Геров получава на-
значение за руски консулски аг-
ент в град Пловдив. Консулското 
агентство е въздигнато в ранг на 
вицеконсулство в края на 1860 г. 

Напуснал града преди нача-
лото на войната почти инкогнито 
и под заплаха от репресии, Най-
ден Геров се връща в Пловдив на 
17 юли 1857 г., посрещнат от ог-
ромно множество българи, гър-
ци, представители на местните 
граждански и духовни власти. 
Откриването на консулското аг-
ентство и оглавяването му от 
българин се приема с огромна 
радост и се превръща в символ, 
обединил надеждите на бълга-
рите не само за подобряване на 
тяхното положение под осман-
ска власт, но и за скорошно осво-
бождение. Започва 20-годишна-
та служба на Найден Геров като 
руски дипломат. 

В резултат от дейността на 
Геров като руски вицеконсул са 
запазени много документи - до-
клади, записки, кореспонден-
ция, работни бележки, чернови 
на статии по различни въпроси и 
пр. Една немалка част от това до-
кументално наследство е публи-
кувана, но голяма част от него е 
съхранена в няколко архивохра-
нилища в България. Още прижи-
ве, с помощта на своя племенник 
Тодор Панчев, Геров работи по 
обработката на архива и подго-
товката му за публикуване. Този 
факт сам по себе си е показате-
лен за разбирането на значи-
мостта на собственото му дело. 
Цялата съхранена документация, 

НАЙДЕН ГЕРОВ - БЪЛГАРСКИ ОБЩЕСТВЕНИК И РУСКИ ДИПЛОМАТ (1856 - 1876)
Антоанета Кирилова

Институт за исторически изследвания - Българска академия на науките

дарения (утвар, одежди и пр.) за 
български църкви и манастири 
са изпратени до тяхното назна-
чение.

Приносът на Геров в истори-
ята на Българското възраждане 
няма да бъде пълно осветлен, 
ако не споменем неговото учас-
тие в политическите инициативи 
на българите. Макар Русия да 
не подкрепя поривите на пра-
вославните славяни в Османска-
та империя за революционни 
действия, които не са съгласу-
вани с нейните възможности да 
им окаже подкрепа, през третата 
четвърт на ХІХ в. българите също 
надигат глава. Най-видимо е 
това в годините на всяка Източна 
криза, когато Русия се намесва 
по-активно на Балканите. Тога-
ва изявите на Геров в политиче-
ската сфера също са подчертано 
по-динамични. В годините на 
Източната криза от 1866-1869 г. 
например той е обвинен в под-
стрекателство на революционни-
те инициативи не само сред бъл-
гарите, но и на Балканите. Дори 
да бил изключително внимате-
лен, както повелявали неговите 
началници, дейността на Геров 
през тези години, а и по-късно, 
през 1876 г., дава повод за ин-
триги срещу него, които в край-
на сметка решават участта му 
на руски дипломат. Призован от 
Игнатиев да се яви в Константи-
нопол след разгрома на Април-
ското въстание, Геров става ини-
циатор и един от реализаторите 
на българската дипломатическа 
мисия на Драган Цанков и Мар-
ко Балабанов пред европейски-
те дворове и кабинети. После е 
пръв губернатор на първия сво-
боден български град Свищов. 

Изпълненият политически 
идеал да види родината си сво-
бодна дава на Геров след 1878 
г. свобода и простор, за да пос-
вети знания, опит, усилия, грижи 
и любов на книжовните занима-
ния, които увенчават две важни 
дела в неговия живот - подготов-
ката на архива за печат и завърш-
ването на „Речник на българския 
език”.

Ръкописи със сведения за жестокостите над българското население през 
1875 и 1876 година събирани от Найден Геров 
(архив на Дирекция на музеите - Копривщица)



МАРИЯ ХРИСТОВА (ПУЛИЕВА) ГЕРОВА 
(1840 - 1908)

Андриана Спасова
Институт за литература – Българска академия на науките

Видна възрожденска об-
щественичка и спомощество-
вателка, създателка на кар-
ловското женско дружество 
„Възпитание“ (1869), първата 
председателка на пловдивско-
то женско дружество „Майчина 
грижа“ (1873), съпруга на Най-
ден Геров, майка на шест деца.

Мария Христова (Пулиева) 
Герова (1840 – 1908) е родена в 
Карлово. Дъщеря на известния 
карловски търговец Христо Т. 
Пулиев (1808 – 1851) и на Рада 
Пулиева. Сестра на Теодор (То-
дор) Христов Пулиев, роднина 
на министър-председателя Иван 
Евстатиев Гешов, братовчедка на 

видните търговци и меценати 
Евлоги и Христо Георгиеви, ос-
новали най-голямата българска 
възрожденска фирма с помо-
щта на вуйчовците си Христо и 
Никола Пулиеви. През 1858 г. на 
18 години се жени за 35-годиш-
ния копривщенски просветител 
Найден Геров, вече утвърдена 
обществено-политическа и кул-
турно-просветна фигура. Вслед-
ствие на 42-годишния им съв-
местен семеен живот се раждат 
шест деца – Геро (Герчо) Най-
денов Геров, Богдан Найденов 
Геров (починал почти веднага), 
Деяна Найденова Герова, Христо 
(Хитю) Найденов Геров, Евлогий 
Найденов Геров и Рада Найдено-
ва Герова, съпруга на адвоката и 
политика Теодор Теодоров. 

Житейският път и социал-
но-обществените дейности на 
карловската интелектуалка са не-
посредствено свързани с два от 
изтъкнатите и знакови възрож-
денски рода – Пулиеви и Герови. 
Като тяхна представителка Ма-
рия (Пулиева) Герова заема авто-
ритетно и значимо място, в което 
се открояват нелеките стъпки на 
извоюването на женския глас и 
постепенно налаганото място на 
жената в българската патриар-
хална среда. Мария Герова е ви-
сокоинтелигентна възрожденка 

– владее два езика (френски и 
руски език) и свири на клавесин. 

С подкрепата и влияние-
то на своя съпруг Н. Геров и на 
братовчедите си Христо и Евло-
ги Георгиеви тя успява да остави 
траен отпечатък върху културния 
и обществения живот на възрож-
денската жена. Възрожденската 
деятелка е една от първите съз-
дателки на карловското женско 
дружество „Възпитание” (1869). 
Един от първите поводи за създа-
ване на дружество за подпома-
гане на женското просвещение 
отвежда към ролята на Мария 
Герова и племенницата ѝ Рада 
Гугова Киркович. През 1869 г. в 
Пловдивското девическо учили-
ще се устройва публична излож-
ба от ученически ръкоделия, на 
която Рада Киркович произнася 
въздействащо и консолидира-
що националното чувство слово. 
То дава емоционален импулс на 
няколко възрожденски общест-
венички да обикалят български-
те къщи и да събират помощи 
за по-несъстоятелните ученички. 
В краткосрочен план са събра-
ни 3000 гроша, което позволява 
закупуването на училищни по-
собия и демократизирането на 
възрожденското знание, а дълго-
срочният ефект отвежда до иде-
ята за създаването на „Майчина 

грижа“.
Мария Герова става първа-

та председателка на женско-
то благотворително дружество 
„Майчина грижа“ (1873) в Пло-
вдив. Първоначалните стъпки 
на движението отвеждат към 
големия християнски празник, 
Благовещение, 25 март 1872 г., 
когато Мария Герова и Ефроси-
на Каблешкова събират помощи 
за девическото училище. Освен 
тях като първи учредителки на 
дружеството остават имената 
на: Гина Данова, Стефанка Гешо-
ва, Мария Йоаким Груева, Кера 
Минкова, Екатерина Странска, 
М. Доганова и др. Съпругата на 
руския вицеконсул полага из-
вънредни грижи за българската 
национална кауза и противопос-
тавянето на гръцката доктрина и 
просветна пропаганда в тогаваш-
ните гръцки девически друже-
ства и училища. 

Един от най-големите и запа-
зени архивни фондове е личният 
фонд на Н. Геров в Национална-
та библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“. Заедно и с другите 
фондове (НА – БАН, Архив в НБ 
„Иван Вазов“ – Пловдив, Архив 
– Копривщица) фонд 22 съхра-
нява многобройни архивни ма-
териали, които свидетелстват за 
извънредната ангажираност на 

ИКОНАТА НА КОПРИВЩЕНСКОТО 
ВЪЗРОЖДЕНСКО УЧИЛИЩЕ 
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Светлана Мухова

Найден Геров е човекът, който през 1851 г. дава идеята ново-
основаното пловдивско българско класно училище да носи името 
на славянските просветители св. св. Кирил и Методий. Той и брат 
му Константин организират първото честване на светите братя като 
училищен празник в Пловдив през 1856 г.

По техния пример се подема инициативата празникът да се пре-
върне в общобългарско училищно тържество. През 1858 г.  за първи 
път денят на светите Кирил и Методий се  отбелязва и в Копривщи-
ца. Вероятно именно това е моментът, от който местното училище 
започва да носи името „Св. св.Кирил и Методий“. Дотогава и в ме-
моарни свидетелства и в документи копривщенското възрожденско 
училище не е назовано с това име, а се споменава само като учили-
щето или школото. В училищната кондика от 1859 г. е отразено ре-
шението да се промени старият училищен печат с изображението на 
петел – символ на българската пробуда, въведен за всички българ-
ски взаимни училища по идея на Васил Априлов. Вместо него коп-
ривщенските училищни настоятели решават новият печат да бъде с 
образите на българските просветители.  

Във връзка с това, със съдействието на Найден Геров изпълне-
нието на училищната икона с образите на солунските братя е въз-
ложено на именития художник Станислав Доспевски. В свое писмо 
от 15 февруари 1859 г. Станислав Доспевски пише на Найден Геров: 
„Иконата С. Кирил и С. Методий за Коприщица и тя ще стане готова 
сос другите рамката да ѝ е готова…“.

Иконата стои в училището до към 1961 г. Вследствие от значи-
телни повреди на живописта тя претърпява основна реставрация. 
Специалистите изкуствоведи смятат, че голямата част от запазената 
днес творба е реставраторски ретуш, но в съхранените оригинални 
участъци ясно личи рисунък и живопис, разкриващи таланта на от-
личния майстор – Станислав Доспевски.



ровата музика може да се чуе от 
населението в съпровод от раз-
лични инструменти. Така по-лес-
но се възприема и светската 
композиторска музика, считана 
дотогава за „чужда и непонятна“. 
Желанието на Найден Геров е да 
замени „индивидуалното гръц-
ко“ с хоровото руско църковно 
пеене в българската православ-
на църква, като част от идеята за 
отделяне от опеката на Патриар-
шията. Процесът е труден и дъ-
лъг в град като Пловдив, не само 
заради липсата на подготвени 
изпълнители, но и на съмишле-
ници – патриоти. В този период 
само някои от по-видните фами-
лии, като Чалъкови, Чомакови, 
Кесякови, Каблешкови, Куртевич 
и др. се българеят. Останалите са 
проводници на гръкоманската 
политика на Патриаршията, за-
ради различните икономически, 
политически и социални преиму-
щества, които получават.

Предполага се, че учителят 
по музика на Мария Герова е 
Яков Кларк – органист и протес-
тантски мисионер, който е бил 
назначен и като преподавател 
по „европейска гласна музика“ 
в пловдивското централно учи-
лище. Спори се и коя година е 
закупен хармониумът. В писмо 
до Н. Геров от 5 февруари 1863 г. 
Хр. Пулеков казва, че ще изпъл-
ни обещанието си за „европей-
ската музика“. Това ни подсказва, 
че вероятно преди това писмо 
семейството е имало хармониу-
ма или е очаквало да го получи. 
Така, около 20 години след про-
изводството на тези клавишни 
инструменти във Франция, той  
става част от новите музикални 
търсения в града под тепетата. 
Цариград и Букурещ са два от ос-
новните центрове за снабдяване 
с европейски стоки в Пловдив. 
Но се предполага, че доставката 
на хармониума е свързана с тър-

говците Христо и Евлоги Георги-
еви, близки родственици на съ-
пругата на Геров, които често им 
доставяли стоки от Букурещ. 

През Възраждането по-попу-
лярни са по-евтините и достъпни 
струнни и духови инструменти, 
но клавишните (чембало, клаве-
син, пиано, орган, хармониум) са 
малко познати или неизвестни 
до втората половина на ХІХ в. Ос-
вен за църковна музика, каквато 
е идеята на Н. Геров, вероятно 
хармониумът е допринасял за 
доброто настроение на органи-
зираните в пловдивските къщи 
балове, вечеринки и журфикси. 
На него, освен съпругата му, е 
свирила и дъщеря му (вероят-
но Деяна Герова, родена 1865 
г.). Почти четвърт век след това 
през 1888 г. Геров го подарява 
на племенника си Петър Торома-
нов, който е учител по музика. В 
новия дом на хармониума свири 
и сестрата Цветана Тороманова, 
както впоследствие и нейният 
съпруг Васил Коларов. 

Малко са податките за музи-
калните предпочитания и вкусо-
ве на семейство Герови, но това, 
че четвърт век този инструмент 
е в къщата им, говори за новите 
търсения и приемане на различ-
на музика, непозната дотогава по 
българските земи. Това изисква и 
обучение за свирене на клавиш-
ните инструменти, както и създа-
ване на нов вкус. Хармониумът 
на Найден Геров постъпва в му-
зея като дарение от наследници-
те на Тороманови и днес е част 
от постоянната експозиция на 
Регионален етнографски музей – 
Пловдив.                                                                         

През 60-те години на ХХ век, 
почти век след закупуването му, 
хармониумът на Найден Геров 
става притежание на Народния 
етнографски музей в Пловдив. 
Малко се знае за произхода на 
този клавишен инструмент, но 
той е важен, не само защото е 
свързан с името и семейството 
на видния ни възрожденец, но 
и с информацията за прониква-
нето на европейската музикална 
култура у нас. 

За създател на хармониума 
се приема Александър Дебен, 
който го патентова на 9.08.1840 
г. в Париж, но официално се при-
ема, че производството му за-
почва през 1842 г. Той е от вида 
мехово-клавишен инструмент с 
крачна помпа, при който ръце-
те на музиканта са свободни, за 
да свири на клавишите. Подобни 
инструменти в разговорния език 
са наричани „органи“ – „крачен 
или помпен орган“, заради на-
чина на работа с него. Хармони-
умът става популярен през вто-
рата половина на ХIХ век, като 
е използван за композиране от 
творци като Лист, Веберн, Двор-

жак и др., докато не е изместен 
окончателно от пианото. 

Притежаваният от РЕМ – 
Пловдив хармониум има 5 ок-
тави и 61 клавиша и е снабден с 
експресивен регистър. Посред-
ством двата педала долу става 
напълването на въздушния мях, 
след което въздухът изпълва тръ-
бите. Чрез натискането на кла-
вишите от свирещия, се отварят 
различните лостове/езичета на 
тръбите и се произвежда звуче-
нето, което напомня на органо-
вото. Вероятно затова често са 
наричали инструмента „орган“, 
както е споменал и в писмото си 
Найден Геров до Ст. Тошков (6. III. 
1864 г.). От  него научаваме, че 
вече е закупил „орган“ (т.е. хар-
мониум) и на него се учи да сви-
ри съпругата му Мария (по баща 
Пулиева). Геров разкрива, че 
целта е да се усвои  инструмен-
тът, за да може в храмовете да се 
изпълняват православните руски 
песни. Възникнала още в начало-
то на 60-те години, идеята става 
факт едва след Освобождението. 
Църквата се явява една от първи-
те „концертни“ зали, където хо-

ХАРМОНИУМЪТ НА НАЙДЕН ГЕРОВ
Грозделина Георгиева

Регионален етнографски музей – Пловдив

Мария Герова за развитието на 
националния и в частност жен-
ски въпрос през Възраждането 
(НБКМ – БИА, Ф. 22, оп. 2, а. е. 
835 – 916). 

Фигурата на Мария Герова 
и мястото ѝ в културата и об-
разованието на българския XIX 
век могат да бъдат проследени 
именно през опазените различ-
ни документи, счетоводни книги, 
пълномощни, разписки от и до 
нея. Изключително важно място 
заема обилната и все още малко 
позната кореспонденция между 
съпрузите Мария и Найден Ге-
рови (Ф. 22, оп. 2, а. е. 861а, л. 1 
– 299; а. е. 243, л. 1 – 135). При-
близително 350 писма остават 
непубликувани и неизвестни, 
въпреки че до този момент има 
вече издадени 4 масивни тома с 
архивни документи и писма на 
и за Н. Геров. В кореспонденци-
ята между съпрузите се запаз-

ва до голяма степен образът на 
дипломата Н. Геров, но на места 
се появяват фрагменти, показва-
щи едни емоционални и интим-
ни моменти, в които известната 
публична фигура се допълва от 
съпруга, бащата и човека. Поня-
кога двете роли – на обществе-
ника и на съпруга Найден Геров, 
си противоречат. Например като 
поет одеският възпитаник отрича 
охолния живот и светската суета. 
По-зрелият Н. Геров обаче е вече 
по-различен – той пише на жена 
си М. Герова, че иска да ѝ купи 
ново палто със специален пух от 
чужбина, пита я какви още по-
ръчки има за него, изключител-
но внимателен, грижовен и все-
отдаен е. Използващ позицията 
и възможностите си, той дори 
специално докарва фокусник от 
Румъния през 1866 г., за да раз-
весели съпругата си, купува ѝ 
фортепиано, в късните си години 

ѝ посвещава стихотворение. Лич-
ните писма и телеграми до нея 
показват нейното влияние в кул-
турно-просветния живот през XIX 
век, защото тук срещаме не само 
податели от семейството и рода 
ѝ, но и известни учители, меце-
нати, търговци, църковни служи-
тели, автори: Маркар Артюнов, Х. 
Беранек, Евлоги Георгиев, Христо 
Георгиев, Ивана Герова, Елисаве-
та Караминкова, Рада Киркович, 
Христо Т. Пулиев, Спас Иванов, 
Вельо Богданов и др.

Запазените исторически до-
кументи носят паметта на про-
дължителната инициатива на 
Мария Герова да събира и дарява 
помощи за създаването и функ-
ционирането на български деви-
чески училища и женски друже-
ства. Материалното ѝ състояние 
разкрива данни за предоставени 
пари на девическото училище 
„Благовещение“ (1861) и болни-

цата в Пловдив, но и на редица 
нуждаещи се лица, за направени 
абонаменти към модно перио-
дично издание и за в. „България“, 
за транспортиране на фортепиа-
но, за учението на децата ѝ Дея-
на и Герчо в Лозана, Швейцария; 
за молбите ѝ за издействане на 
финанси от наследството на про-
тосингел Кирил Нектариев за 
женския манастир “Въведение 
Богородично” в Калофер и много 
др.

Мария (Пулиева) Герова изи-
грава основополагаща роля за 
развитието на женското движе-
ние и новобългарското девиче-
ско образование през епохата на 
Възраждането.



личността му не присъства в му-
зейните пространства на родния 
му град.

Тази празнота е запълнена 
с откриването на постоянна из-
ложба  „Копривщица - просветен 
център през Възраждането” на 1 
ноември  2012 г. в Доросиевата 
къща. Тематико – експозицион-
ният план също е дело на дъл-
гогодишния музеен директор в 
Копривщица, специалист и екс-
перт в музейното дело – Дими-
тър Пиронков. По подготовката 
на изложбата работят Искра Ши-
пева – тогава директор на Дирек-
ция на музеите, уредниците Кун-
ка Неделева, Светлана Мухова, 
Дойчо Иванов, Катя Мрънкова 
– фондовик, Елена Желязкова – 
екскурзовод,  както и целият ко-
лектив към Дирекцията.

Тематичната структура на 
изложбата „Копривщица – про-
светен център през Възражда-

нето“ е подредена в шест теми: 
Копривщица през Възраждане-
то с акцент върху развитието ѝ 
като духовен център и ролята на 
копривщенските благодетели; 
Килийните училища; Взаимно-
то училище ; Класното училище; 
Учители и възпитаници на коп-
ривщенското училище, участни-
ци в  националноосвободител-
ното движение; Копривщенци 
– строители на новата българска 
държава.

В експозицията  е отредена 
специална зала, представяща 
жизнения път и обществено-по-
литическата дейност на един от 
най-изтъкнатите възрожденци 
на Копривщица и България – 
Найден Геров.

Изказвам специална благо-
дарност към г-н Димитър Пи-
ронков за предоставената ин-
формация.

МУЗЕЙНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИЧНОСТТА И ДЕЛОТО НА НАЙДЕН ГЕРОВ В 
КОПРИВЩИЦА

Лушка Лудова

Найден Геров е една необят-
на  личност. Човек, чието име се 
произнася с почит и уважение. 
Той има огромна народополезна 
дейност в областта на образова-
нието, литературата, езикозна-
нието, лексикографията, публи-
цистиката и дипломацията.

Родната къща на Найден Ге-
ров е построена в Ламбовска 
махала през първата половина 
на XIX в. Емил Георгиев я описва: 
„....къщата се намира в средата 
на Копривщица, близо до паза-
рището, в съседство с общината. 
Бащиният дом на Найден Геров 
беше подобен на повечето коп-
ривщенски домове. Той бе една 
добре белосана неголяма къща, 
която правеше впечатление със 
стъклените си прозорци и ниско 
наведения керемиден покрив. 
На лицевата страна покривът об-
разуваше навес, който не беше 
само една архитектурна прибав-
ка, а бе място, дето протичаше 
голяма част от живота на семей-
ството през топлите дни. Под 
него се извършваше домашната 
работа, играеха децата, обядва-
ше се и се вечеряше, посрещаха 
се гости.”

През 1973 г., по повод 150 
години от рождението на Най-
ден Геров, Дирекция на музеите 
организира и провежда на 18 
май 1973 година научна сесия 
с доклади на ст. н. с. Виржиния 
Паскалева, доц. Марин Михов, 
н. с. Зина Маркова, н. с. Дочо 
Леков и доц. Минко Гечев, които 
разкриват многостранната наро-
дополезна дейност на този титан 
на Българското възраждане.

В родната къща на Геров се 

подготвя и открива документал-
на изложба с материали за живо-
та, педагогическата, книжовната 
и обществена дейност на Найден 
Геров. За целта се извършват  ре-
монтно-възстановителни работи 
по къщата и се поставя подходя-
що осветление. 

Тематико - експозиционният 
план на изложбата е подготвен 
от тогавашния директор на му-
зеите Димитър Пиронков, който 
ръководи и събирането на мно-
го документални и фотографски 
материали от научния архив на 
БАН, Народната библиотека в 
София и Народна библиотека 
„Иван Вазов“ – Пловдив. 

Това е първата експозиция 
на Димитър Пиронков в Коприв-
щица. Художествено-простран-
ственото оформление е дело на 
Злати Чалъков. Изложбата е от-
крита в голямата стая на втория 
етаж.

Интересни експонати са: 
снимка на печата на руското ви-
цеконсулство в Пловдив, на хар-
мониумът на Найден Геров и др. 
Изложени са и ценни негови лич-
ни вещи – сабя и куртка. 

Експозицията е посещава-
на от много туристи.  По данни 
от инструкцията  за материал-
но- техническото състояние на 
изложбената зала, през 1981 из-
ложбата е посетена от 20200 чо-
века. Експозицията не се показва  
постоянно, поради липса на пер-
сонал. Отваря се за посетители 
само при специални поводи и 
при желание от туристи. 

През 1990 година къщата 
се връща на наследниците и из-
ложбата е закрита. Дълги години 

Залата, посветена на Найден Геров в постоянната изложба „Копривщица - 
просветен център пред Възраждането”

Димитър Пиронков при откриването на постоянната 
изложба в Доросиевата къща

Копривщица, 1 ноември 2012 г. Кадри от откриване на постоянна изложба „Копривщица - просветен център през Възраждането”.  Присъстват 
проф. Дойно Дойнов, Искра Шипева (директор на музеите в Копривщица), Стефан Шивачев (директор на РИМ, Пловдив), Ася Николова - директор 
на НМ „Христо Ботев” - Калофер, Росица Тодорова (заместник-областен управител на София - област, Иван Кесяков (кмет на Копривщица), 
Алекси Кесяков (кмет на Челопеч) и др. 



Като пазител на историче-
ската памет на Копривщица, Ди-
рекция на музеите ревниво съх-
ранява  в своите фондове ценни 
колекции, свързани с живота на 
известните наши революционе-
ри, писатели, поети и книжовни-
ци.  Предмети, снимки и доку-
менти, до които са се докосвали 
ръцете на едни от най-известни-
те за времето си личности. 

Какво  пазят   фондохранили-
щата на музейната институция за 
Найден Геров и семейството му? 

В Етнографски фонд на Ди-
рекция на музеите се съхраня-
ват: офицерска сабя, куртка от 
черен плат с червени маншети и 
висока яка.

Към споменатите дотук 
вещи, закупени през 70-те годи-
ни на миналия век от Екатери-
на Дамянова, може да добавим 
блуза и две пелерини, принад-
лежали на съпругата му Мария 
Герова. 

В експозицията на Постоянна 
изложба „Копривщица, просве-
тен център през Възраждането“ 
са експонирани две от мастилни-
ците на възрожденеца, поемата 
„Стоян и Рада“, както и речници-
те на Найден Геров. 

Снимковият фонд съдържа 
оригинални фотографии на Най-

ден Геров, на съпругата му Ма-
рия Герова и на сестра му Ивана. 
Интерес буди снимката, на която 
Геров е фотографиран със семей-
ството си и роднини - седнали: 
Герчо Найденов Геров, Елисаве-
та Христова Пулиева, Евлоги Ге-
оргиев, Евлоги Найденов Геров, 
Мария и Радка Герови; прави: 
Христо Найденов Геров, Дея-
на Найденова Герова, Евлогий 
Пулиев и Найден Геров.                                                     

Най-много материали на 
просветителя се съхраняват в 
архивния фонд. Той съдържа 
34 архивни единици. Изключи-
телно ценни са ръкописите от 
неговия тълковен речник, мно-
гобройните пословици и пого-
ворки, събирани от него през 
годините. Интерес представля-
ва тефтерчето от пътуванията на 
копривщенския просветител от 
юни 1857 до ноември 1858 годи-
на. Фондът съдържа още писма 
до Найден Геров от Константин 
и  Атанас Герови, както и писма 

ХРАНИЛИЩА НА ПАМЕТТА
Катя Мрънкова

Сред възрожденските дей-
ци-строители на нова България, 
достойно място заема Найден 
Геров. Творец с висока ерудиция 
и нравствено величие. Богатият  
му архив е неизчерпаем извор на 
сведения от Българското възраж-
дане, а цялостното му книжовно 
дело – ценен принос в историче-
ското ни наследство. 

Още от ранните си младежки 
години Найден Геров проявява 
трайни интереси към езикозна-
нието и литературата. По време 
на обучението си в Одеса, едно 
от главните културни средища 
на българската емиграция, Геров 
попада в обкръжението на видни 
дейци и книжовници като Васил 
Априлов, Иван Богоров, Добри 
Чинтулов и др., които с печатно-
то си слово работят за издигане 
на просветното дело и нацио-
налното съзнание в България. 

Там Найден Геров се запознава с 
творчеството на великите руски 
писатели, с поезията на Пушкин 
и Лермонтов. Под тяхно влияние 
през 1841 г. прави първите си 
стихотворни опити, създава бас-
ни, пробва силите си и като пре-
водач. Носталгични, любовни, 
историко-патриотични, стихотво-
ренията му са с мотиви, породе-
ни от тъга по своята родина. По-
ради различни причини той не 
отпечатва нито едно от тях. За-
едно с Добри Чинтулов полагат 
началото на новото, тоническо 
стихосложение, а Найден Геров 
се утвърждава като първият са-
мобитен новобългарски поет. 

Под влияние на фолклорни-
те песенни традиции през 1845 
г. в Одеса издава първата поема 
на новобългарски език „Стоян и 
Рада“, в която прокарва идеята 
за безсмъртието на голямата и 

истинска любов. При написване-
то ѝ Найден Геров е вдъхновен от 
любовта си към първата българ-
ска поетеса и преводачка Елена 
Мутева. 

Между ръкописите му е за-
пазена елегията  „Плач  от само-
тия“,  пропита от блян по родното 
място и по уюта на патриархал-
ната домашна обстановка. С по-
глед към историческото минало 
на народа ни възпява героич-
ните образи на Кубрат, Крум и 
Симеон и дава ярък израз на 
омразата си към гърци и турци. 
Събира народни песни и се нала-
га като ревностен популяризатор 
на народни умотворения. Твори 
пламенна публицистика. Завър-
шил Ришельовския лицей, през 
1846 г. Найден Геров потегля за 
Копривщица през Румъния и 
градовете на Северна България. 
Впечатленията си от видяното 

КНИЖОВНИКЪТ НАЙДЕН ГЕРОВ
Пенка Кунчева

описва в своите попътни бележ-
ки и с тях поставя началото на 
пътеписния жанр в българската 
литература. 

от Йоаким Груев, Стоян Дончов 
Каблешков, Константин и Георги 
Моравенови. Като епистоларно 
наследство остават част от  пис-
мата на Найден Геров, между 
които и стихотворението „Тайна 
мисъл“, изписано с неговия по-
черк. Най-многобройни, 145 на 
брой, са сведенията, събирани от 
Найден Геров за  жестокостите на 
турците, извършени над мирно-
то население. Те започват от съ-
битията в Ески Загра (Стара Заго-
ра) през 1875. През 1876 година 
се споменават селища като Кли-
сура, Айваджик (Дюлево), Батак, 
Перущица, Пловдив, Карлово, 
Сопот и други. През този период 
сведенията са класифицирани от 
него с надписи „Убийство“, „Зло-
действо“, „Обир“ и „Грабеж“.

През 2007 г., при профилак-
тика на библиотечните книги в 
речниците са  открити домакин-
ска тетрадка и няколко писма до 
Найден Геров. Две от тях са на 

Мастилници на Найден Геров и том 
от първото издание на Речник на 

българския език

Диплом на Найден Геров при избирането 
му за член на Руския археологически 

институт в Константинопол (архив - 
Дирекция на музеите - Копривщица)Куртка на Найден Геров

Хаджи Геро Мушек, датирани от 
ноември 1851 година. Третият 
документ е  от шуменския окръ-
жен началник, относно избира-
нето на Найден Геров за депутат 
от Шуменски окръг на 9 април 
1879 година. В домакинската 
тетрадка копривщенецът при-
лежно е водил всяка закупена за 
семейството му вещ, храна или 
дрехи.

Досегът до вещите и доку-
ментите на един от най-големите 
български възрожденци винаги 
вълнува сърцата ни по необик-
новен начин, докосвайки ни до 
една безкористно посветена на 
България личност, която трайно 
се е вписала в историята на своя 
народ.



Неда Пелитева, Кунка Неделева

На 23 февруари 2023 г. се навършват 200 години от рождението 
на големия български езиковед, фолклорист, писател и създател на 
едно от първите класни училища в България – Найден Геров. По този 
повод Дирекция на музеите планира редица събития, с които да от-
бележи юбилея. Между тези инициативи е продуцирането на доку-
ментален филм, чиято цел е да популяризира живота и делото на ве-
ликия копривщенец. Филмовият продукт ще бъде част от поредица 
за видни копривщенци, които музейната институция ще представя 
пред своите посетители в малката изложбена зала на къща музей 
„Тодор Каблешков“. 

Документалният филм „Найден Геров – копривщенецът“ е  дело 
на режисьора Борис Радев, сценаристи Борис Радев и Неда Пелите-
ва, оператора Румен Ганев и композитора Георги Цветков. Експерт-
ните си оценки за делото на наследника на стария копривщенски 
род във филма споделят Светлана Мухова от Дирекция на музеите 
-  Копривщица, доц. Антоанета Кирилова от БАН, младата учителка 
по български език и литература Радка Караджова, историкът Сте-
фан Шивачев, издателят и общественик Иван Гранитски. В ролята на 
Найден Геров се превъплъщават Антонио Азманов от Копривщица 
и актьорът Росен Михайлов. В продукцията участие взимат още: ар-
тистът от Народния театър Павел Иванов, Димитър Кунчев, Мария 
Мухова, София Тороманова, Павел Меслеков, ученици, читалищни 
дейци, както и Духовият оркестър при Средно училище „Любен Ка-
равелов“ от родния град на възрожденския просветител. 

Премиери са предвидени за  София  - на 22 февруари в Голямата 
тържествена зала на Българската академия на науките и в Коприв-
щица на 23 февруари 2023 година. Филмът ще бъде представен в 
Пловдив и пред училища, носещи името на Найден Геров в Бургас, 
Варна, Лом, София и др. Българската национална телевизия ще излъ-
чи филма ексклузивно в юбилейния ден – 23 февруари 2023 година.

След завръщането си в Коп-
ривщица, наред с огромната си 
просветна и обществено - поли-
тическа ангажираност, Найден 
Геров продължава да се зани-
мава с книжовна дейност.  Под 
псевдонимите си Мълчан и Му-
шек сътрудничи на вестниците 
„Век“, „Македония“, „Цариград-
ски вестник“, „Българска пчела“, 
на списанията „Читалище“ и „Ръ-
ководител на основното учение“. 

През 1849 г. издава учебно-
то помагало „Извод от физика-
та“, а през 1852 г. и брошурата 
„Няколко мисли за българския 
език и образование“. С филоло-
гическите си изследвания „Едно 
правило за правописанието на 
българския език“ и „Язиковедски 
придирки“ се стреми да въведе в 
книжовната ни реч етимологич-
ния правопис. 

Първоначалните му увле-
чения и записки по граматика, с 
времето натрупани и обогатени, 
са основата, върху която този 
самобитен езиковед създава 
своето колосално дело - „Тълко-
вен речник на българския език“, 
който замисля още като студент 
в Одеса.  

Речникът съдържа над 4 000 
откъса от народни песни, 16 000 
пословици, над 2 000 собствени 

имена, взети от народното твор-
чество и диалектите. Богатства-
та на българския език Найден 
Геров събира в продължение на 
50 години. В краткия увод той 
пише: „Моето намерение открай 
е било да представя в речника си 
българския език такъв, какъвто 
е той в народа“. Скромно и с ра-
дост за него казва: „Това е моят 
втор живот“.  

По обем и съдържание реч-
никът обхваща 5 тома, събрани в 
2 700 страници. 

Въпреки неимоверния труд, 
който полага, Найден Геров не ус-
пява да види своето величестве-
но дело завършено и излязло на 
бял свят. Приживе се отпечатват 
само първите три части. Остана-
лите две, както и „Допълнение-
то“ към речника, дело на неговия 
племенник Тодор Панчев, изли-
зат след неговата смърт. 

Езиковедската и културна 
стойност на речника обобщава 
поетът Иван Вазов : „Вашият реч-
ник е винаги пред мене. Когато 
работя, когато съм свободен и 
почивам, той все ми е на ръцете, 
винаги се съветвам с него. Какъв 
неизчерпаем източник от богат-
ство на езика ни!“. 

Основната задача, която си 
поставя Найден Геров, е изпъл-

Из „ИСКРИ ОТ 
ВЪЗРАЖДАНЕТО“

...В Копривщица бълбукаше Тополка
и в утрото на нашата свобода
се раждаше просвета златна, нова,
разляла надалеко светлина.

Монахът тих от Хилендар и Рила
донасяше черковните слова.
В училищата първи над Псалтира
копривщенчета свеждаха глава.

И ето, че училището скоро
излезе от метоха 
и в града – 
във работилници, във къщи,
в двора,
ще заехти на даскал строг гласа.

Под свъсените вежди на баща си 
израстваше и Найден Граматик.
Предчувствал ли е старият хаджия, 
че ще дари България със син велик?

А Найден ще поеме към Одеса,
привлечен от безкрайни висини
на новата наука и прогреса,
що предвещават бъдни светли дни.

И цял изгарящ от дълга синовен,
в безсънни нощи, в огнени мечти,
от знанията трупаше богатство,
Родината страдална да дари.

Завърнал се дома с това богатство,
в Копривщица, при бащиния праг,
синът на даскал Геро ще разкрие 
на нови знания лазурен бряг.

И в летото четиресет и шесто
на тоз модерен деветнайсти век
училище отвори Найден Геров
със взор отправен в бъдното напред.

Следовници рояк трудолюбиви
подеха делото със порив млад:
„България е жива, тя възкръсва
пред погледа на смаяния свят!...“

  Светлана Мухова

Из „СТОЯН И РАДА“

...Не съм увил аз китка цвете
да дам на Твоя хубост дар,
та да ти вляза у сърдцето
с народен наш обичай стар;

а вдъхновен с любов
аз жива,
в душа си вдигнах
Тебе трон,
и на от сърдце,
без протива,
теб жална  песен за поклон.

Метни Ти мене ясни очи,
към мен си сърдце обърни,
та да запеем песни красни
на весели честити дни!

нена. Речникът и неоценимото 
му книжовно дело почти 200 го-
дини по-късно с благодарността 
на поколенията, получава и свое-
то заслужено признание.

Кадри от филма


