
Българските 
просветители 



Паисий Хилендарски е роден през 
1722 година в Банско. В „История 

славяноболгарская” той пише, че е 
роден в Самоковска околия, без да 
уточнява в кое населено място, но 

според историците е роден в Банско, 
в семейството на Михаил 

Хадживълчев. 
 



Предполага се още, че светското име на Паисий е 
било или Петър, или Пенко и е имал двама братя 

– Лаврентий Хилендарски и Хаджи Вълчо. 
Единият брат – Лаврентий, бил игумен в 

Хилендарския манастир, а Хаджи Вълчо бил 
заможен търговец и щедър дарител, който 

отделял сериозни средства за градежа и 
поддържането на църкви и манастири. 

 



Отец Паисий е автор на „История 

славянобългарска“. Изразените в 

труда му идеи за 

национално възраждане и освобож 

дение на българския народ карат 

много учени да го сочат за 

основоположник на Българското 

възраждане. 
 



Хилендарски напълно съзнава сложността на 

предприетото книжовно начинание, тъй като той 

не е изучавал нито граматика, нито светски науки, 

но пише за най-славните български времена по 

прост начин, разбираем за  народа. Зад тази 

непресторена изповед се крие желанието на 

хилендарския монах да доближи текста си до 

максимален брой читатели 



Затова и той използва не архаичния 

език, на който все още се пише по 

онова време, а говоримия. Поради 

това и „История славянобългарска” 

поставя началото на 

новобългарската книжнина. 
 



Софроний Врачански е роден през 

1739 година в Котел в семейството на 

заможен търговец на добитък със 

светското име Стойко Владиславов. 

Учи в килийно училище в родния си 

град по старобългарски и гръцки 

черковни книги. Работи като 

абаджия, но се забелязва стремежът 

му към духовни занимания.  



През 1762 година е ръкоположен за свещеник, работи и 

като учител и книжовник в Котел. Голямо влияние върху 

дейността му оказва срещата му с Паисий Хилендарски 

през 1765 година в Котел. Отец Паисий му показва 

„История славянобългарска“, от която той прави препис, 

известен днес като Първи Софрониев препис. 



Самият Стойко Владиславов пътува до 

Света гора през 1770 – 1775 година. 

„Житие и страдания грешнаго 

Софрония“ е автобиографичен разказ 

на българския възрожденски духовник 

и будител. Творбата е завършена към 

1804 г. в Букурещ, Румъния, и е най-

ранната автобиография, писана 

на български.  



Петър Берон е роден през 1799 г. 

в Котел. За кратко живее в Брашов. 

Учи в местно килийно училище и 

в елино-българско училище на даскал 

Андон Хаджи Кринчу,  а след 

завършването му, започва работа. На 

21-годишна възраст отива в Букурещ, 

където учи в гръцката Княжеска 

академия, а по-късно с помощ от 

сънародници – в различни 

университети в Европа. 



Учи медицина в Хайделберг и Мюнхен. В Мюнхен 

слуша лекциите на Фридрих Шелинг и на Лоренц Окен. 

През 1831 г. защитава докторат и се връща в Румъния. 

Автор е на около 20 научни труда. Владее девет езика и 

живее в Париж, Берлин, Лондон, Виена, Прага и Атина. 

Дипломиран лекар, отдава се и на научни занимания.  



През 1824 г. с помощта на просветителя 

Антон Йованович, издава „Буквар с 

различни поучения“, или т.нар. „Рибен 

буквар“. Наречен е така заради 

изобразените в края на 

книгата кит и делфин. Всъщност и двата 

вида животни са бозайници, а 

не риби.Това е първият 

български буквар изобщо и е издаден от 

Петър Берон в Брашов. 



 Васил Априлов е роден на 21 

юли 1789 г. в гр. Габрово. На 

единадесетгодишна възраст брат му, 

търговец, го отвежда в Москва 

(1800). Впоследствие Априлов 

завършва гимназия в Брашов и за 

кратко следва медицина във Виена . 

През 1821 година с брат си  

изграждат фабрика за рафиниране на 

захар и голям магазин за хранителни 

и други потребителски стоки. 



През 1832 година Априлов и неговият най-близък 

съмишленик, Никола Палаузов откриват в Одеса книга за 

дарения. „Школата е обща – и открай света да дойдат, 

нека се учат“. С това послание на Васил Априлов първото 

българско светско взаимно училище отваря широко 

своите врати за всички жадни за знания младежи.  



На 2 януари 1835 година Априловска гимназия, наричана 

тогава просто „Габровското училище“, е открита 

тържествено от Неофит Рилски. Палаузов и Априлов 

осигуряват и средствата, нужни за функционирането на 

училището, обещавайки да внасят по 2000 гроша годишно 

до края на животите си. 



Найден Геров е роден  на 23 
февруари 1823 година в 
Копривщица. Син е на килийния 
учител Геро Добрович-Мушек, 
прототип на Каравеловия Хаджи 
Генчо от повестта „Българи от старо 
време“. Сестра му Ивана 
Хаджигерова става първата учителка 
в Копривщица. Найден Геров учи в 
килийното училище на баща си, в 
гръцко училище в Пловдив през 
1834 – 1836 година, отново в 
Копривщица от 1836 година – при 
Неофит Рилски. 



По настояване на Неофит Рилски 

през 1839 година заминава за 

Одеса, където завършва 

Ришельовския лицей през 1845 

година. По онова време издава 

книгите „Няколко думи за превода 

на математическата география“ 

(1842) и „Начала на християнското 

учение“ (1843), както и поемата 

„Стоян и Рада“ (1845). 



По подобие на елинските класни училища Найден Геров открива 

в Копривщица първото народно класно училище през 1846 г., 

което поставя началото на народните класни училища у нас. С 

неговото отваряне се извършва първата успешна реформа в 

българското образование, която дава възможност, то да се нареди 

сред най-напредналите образователни системи в Европа. 



Изготвил: Симон Станимиров Петров от VII А клас 


