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ТЕКСТОВЕ ЗА ДОСТОЙНИ БЪЛГАРИ – БОРЦИ 

ЗА СВОБОДА, НАРОДНИ БУДИТЕЛИ 

 

Иван Вазов 

 
 
          Иван Вазов е роден в гр. Сопот. Учи в родния си град, в Калофер и в 

Пловдив. Живее за кратко в Румъния, където срещата с родолюбиви българи 

насочва младия поет към патриотични теми, на които остава верен цял живот. 

Работи като учител и преводач, включва се в различни родолюбиви начинания – 

преди и след Освобождението, за кратко е министър на просвещението. Но 

основното му призвание е поезията и писателството. Пише стихотворения, 

разкази, пътеписи, повести, романи и други литературни произведения за деца и 

възрастни.  

 

   Източник: http://liternet.bg/publish/vazov/   

http://liternet.bg/publish/vazov/
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    ЦАР СИМЕОН 

     Иван Вазов 

 

   Край Босфора шум се вдига, 

   лъскат саби, щитове, 

   ето Симеон пристига, 

   воеводите зове: 
 

   "Съберете се, войводи, 

   храбри орляци безброй; 

   много войски и народи 

   паднаха под ножа мой. 
 

   Скоро горда Византия 

   ще да бъде в нашта власт, 

   стягайте се смело вие, 

   на пристъп ще водя вас!" 
 

   В Цариградските палати 

   разтрепера се Роман, 

   прати дарове богати 

   в Симеоновия стан. 
 

   "Не ща дарове, ни злато! – 

   гордо викна Симеон, – 

   мойто царство е богато, 

   златен е и моят трон. 
 

   Сам Роман да се представи, 

   нека той да проси мир! 

   Нека поклон ми направи, 

   па ще видим по-подир." 
 

   … 

 

   Източник: http://www.slovo.bg 

 

 

http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=14&WorkID=1376&Level=2
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Христо Ботев 

 

          Христо Ботев е роден в гр. Калофер в семейството на даскал Ботьо Петков 

и Иванка Ботева. Първоначално учи в Карлово, където е учител баща му, по-

късно се завръща в Калофер, продължава учението си под ръководството на 

своя баща и завършва калоферското училище. Октомври същата година 

заминава за Русия и се записва частен ученик във Втора Одеска гимназия. 

Известно време е учител в бесарабското село Задунаевка. 

   Когато се завръща в Калофер, започва да проповядва бунт срещу 

чорбаджии и турци, след което напуска града. По това време във вестник 

"Гайда", редактиран от П. Р. Славейков, е публикувано първото стихотворение 

на Хр. Ботев. 

    През последните години от живота си живее в Румъния. Работи в гр. 

Браила като словослагател в печатница. През следващите години се мести от 

град на град, известно време живее заедно с Васил Левски. Арестуван е за 

революционна дейност и изпратен в затвор, но освободен благодарение на 

застъпничеството на Васил Левски и Любен Каравелов. Започва работа като 

печатар при Каравелов, а по-късно като сътрудник, журналист и редактор на 

http://www.slovo.bg/prs/
http://www.slovo.bg/karavelov/
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вестника на българските борци за свобода в Румъния. Съвместно със Стефан 

Стамболов издава стихосбирка. 

   През май 1876 г., след новината за Априлското въстание, Христо Ботев 

организира чета от родолюбиви българи и става неин войвода. От Гюргево се 

качват на кораба „Радецки“ и заставят капитана да спре на българския бряг. 

  След последния тежък бой, привечер след сражението с османските турци, 

куршум пронизва Ботев. 

     

        По материали от:   http://www.slovo.bg   

 

    ХАЙДУТИ 

   Христо Ботев 

 
   Я надуй, дядо, кавала, 

   след теб да викна – запея 

   песни юнашки, хайдушки, 

   песни за вехти войводи – 

   за Чавдар страшен хайдутин, 

   за Чавдар вехта войвода – 

   синът на Петка Страшника! 

   Да чуят моми и момци 

   по сборове и по седенки; 

   юнаци по планините, 

   и мъже в хладни механи: 

   какви е деца раждала, 

   раждала, ражда и сега 

   българска майка юнашка; 

   какви е момци хранила, 

   хранила, храни и днеска 

   нашата земя хубава! 

   … 
   

   Кой не знай Чавдар войвода, 

   кой не е слушал за него? 

   Чорбаджия ли изедник, 

   или турските сердари? 

   Овчар ли по планината, 

http://www.slovo.bg/showbio.php3?ID=1
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   или пък клети сюрмаси! 

   Водил бе Чавдар дружина 

   тъкмо до двайсет години 

   и страшен беше хайдутин 

   за чорбаджии и турци; 

   ала за клети сюрмаси 

   крило бе Чавдар войвода! 

   Затуй му пее песента 

   на Странджа баир гората, 

   на Ирин-Пирин тревата; 

   меден им кавал приглаша 

   от Цариграда до Сръбско 

   и с ясен ми глас жътварка 

   от Бяло море до Дунав – 

   по румелийски полета... 

… 

    

    Източник: http://www.slovo.bg  

  

 

Петър Берон 

 

           Д-р Петър Берон, известен и с име 

Петър Хаджи Берович, е роден в град Котел. 

Баща му Хаджи Беро, абаджия по професия, 

бил заможен и почитан от съгражданите си. 

Първото си образование Берон получил в 

родния град, прочут със своите училища през 

онова време. Тук е било построено първото 

училищно здание за килийна наука в 

България. В него са учителствали видни за 

времето си учители. 

http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=1&WorkID=8&Level=1%20
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           Като напуснал училището, малкият Петър останал при баща си да учи 

занаят. През руско-турската освободителна война баща му, ограбен и разорен от 

турците, изгубил състоянието си и Берон се принудил да напусне Котел, за да 

търси работа на друго място. Работил във Варна при майстор-абаджия, а след 

две години заминал за град Букурещ, Румъния, където постъпил в училището на 

прочут учител, при когото следвал три години: изучил новия и стария гръцки 

език и получил солидно класическо образование.  

В Букурещ и в други градове, където живял, Берон се издържал, като 

давал частни уроци. Той разбрал, че преуспяването на родната му страна ще се 

постигне чрез училището. Сам минал през килийната наука с нейния начин на 

обучение и следвал в Букурещ други науки и в училище с друга организация, 

той разбрал колко е несъвършено българското килийно училище. А като частен 

учител е имал възможност не само да преподава "нови" науки, но и да прилага 

по-правилен метод при преподаването им. Учел децата така, както е видял при 

учителя си в Букурещ и както е научил от наблюдаването на училищата в град 

Брашов. Учителската дейност предизвикала в Берон интерес към българското 

образование и му внушила мисълта, че трябва да работи за подобрението му. 

Петър Берон написал буквар, с който си служил като частен учител. 

Бащата на неговите ученици, българина Антон Йованович, осигурил средства за 

отпечатването на неговия буквар. Той оценил Берон и го изпратил да 

придружава децата му на учение в Германия, където и Берон следвал медицина. 

Когато завършил Мюнхенския университет, започнал да работи като лекар в 

Букурещ и други градове. 

"Рибният буквар" е учебник по всички учебни предмети. Не е само за 

първоначалното обучение по четене. Назован е от читателите „рибен“ заради 

изображението на риба на корицата. 

Страниците за първоначалното обучение по четене са 26 и съдържат: 

азбуката в 5 вида – едър, среден и дребен шрифт; четвъртият вид е с 

разместване реда на буквите в азбуката, а петият – с отделяне на гласните от 
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съгласните; следват едносрични думи, двусрични с разделени срички, 

трисрични и т.н.  

Тези страници се използват и за обучението по граматика. Думите в тази 

част на буквара са групирани в следния ред: съществителни имена, 

прилагателни имена, съществителни и прилагателни с членуваната им форма, 

местоимения, глагол (любя, спрегнат във всички времена), предлози и наречия, 

след които следват производни думи, съществителни собствени и нарицателни, 

умалителни, увеличителни и др. 

Втората част от буквара съдържа материали по религия. Това са само 

молитви на църковнославянски език с посочване през кое време трябва да се 

чете всяка една.  

Третата част е читанката. Тя съдържа: "Умни съвети", "Умни ответи", 

"Басни" и "Различни истории". Всички четива са с морално съдържание. 

Подбрани са така, че да учат децата да бъдат добри, разумни и отговорни.  

Четвъртата част е "Физически сказания". Съдържа текстове по 

естествознание за: сол, кафе, захар, тютюн, памук, лен, маймуна, слон, носорог, 

елен, бобър, крокодил, речен кон, камилско птиче, жираф, щъркел, кит, пчелица, 

мравки, человек и въздушни явления. В края на буквара са добавени картини за 

някои от описаните животни. 

В края на буквара е поместена "аритметиката". След като излага реда на 

цифрите, Берон дава примери за четирите основни математически действия.  

От съдържанието на буквара се вижда, че той представя една цяла 

програма за първоначално училище. Текстовете са полезни и увлекателни. 

 

        По материали от:  http://liternet.bg    

 

                              

http://liternet.bg/publish10/nvankov/pberon.htm
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Софроний Врачански  

          

Поп Стойко Владиславов, приел по-

късно името Софроний Врачански, е роден в 

Котел в семейството на търговец на добитък. 

Учи в килийно училище в родния си град по 

славянски и гръцки черковни книги. Работи 

като абаджия, но се забелязва стремежът му 

към духовни занимания. След като е станал 

свещеник, работи като учител и книжовник в 

Котел.  

Срещата му с Паисий Хилендарски в Котел е много важна за него. Отец 

Паисий му показва "История славянобългарска", от която той прави първия 

препис, известен като Софрониев препис. Софроний Врачански е пътувал до 

Света гора, където е написана историята. След като напуска Котел, служи в 

Карнобат, Арбанаси, Враца. Там развива обществена дейност и по някои 

сведения става инициатор за изпращане на политическа делегация в гр. Москва, 

Русия, от името на врачанските граждани.  

След случили се размирици във Враца напуска града и обикаля 

Северозападна България. Започва поетическа и писателска дейност. За три 

години се задържа във Видин, а след това заминава за Букурещ – отново по 

народополезни дела.  Там отпечатва сборник с поучения и слова за всички 

неделни и празнични дни в годината – единственото отпечатано съчинение на 

Софроний Врачански. Сборникът има историческо значение – поставя началото 

на новобългарската печатна книга и налага говоримата реч като език на 

книжнината.  

   

          По материали от: http://www.slovo.bg  

http://www.slovo.bg/showbio.php3?ID=167
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Паисий Хилендарски 

     

   Паисий Хилендарски е 

народен будител, поставя началото на 

Българското възраждане, като 

написва „История славянобългарска“. 

  Роден е в Самоковско. За 

негово родно място претендират 

няколко селища, но се утвърждава 

Банско по сведения от Хилендарския 

манастир, където Отец Паисий е бил 

монах. 

   През това време в светогорските манастири сред монасите се водят 

спорове и всеки се хвали с миналото и културата на своя народ. Така се заражда 

идеята у Паисий да напише история на българите. Започва усилено да търси и 

събира сведения от манастирските книги, поменици, преписи, жития на светци, 

грамоти за дарения, летописи и разкази на монаси от светогорските манастири. 

   Посещава Австрия, където също търси исторически сведения. Запознава 

се с руски преводи на исторически книги, от които взема образци и исторически 

данни. След завръщането си в Света гора се премества в Зографския манастир, 

където завършва „История славянобългарска” през 1762 г. 

  След това Паисий се отдава на разпространението на своя труд, като 

пътува из страната за събиране на помощи за манастира. Посещава Сливен, а в 

Котел се среща с поп Стойко Владиславов, който прави първия препис на 

„История славянобългарска”. 

„История славянобългарска” е уникален труд, чрез който Паисий се 

нарежда сред най-великите българи. Въпреки скромността на автора, че не е 

изучавал „нито граматика, нито политика”, хилендарският монах създава един 

исторически труд с умело ползване на много източници, за да изгради една 
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грандиозна картина на историческото минало на българите, от която те да се 

гордеят, а не да се срамуват. 

   В „История славянобългарска” Паисий Хилендарски подчертава важното 

и водещото в миналото на българите: „Първо те са имали царе и патриарси, 

първо те са се кръстили, най-много земя те завладели.” 

 С будителско въодушевление Паисий се обръща към читателите в 

предговора към „Историята”, призовавайки ги към просвещение, към духовен 

напредък и самоосъзнаване. Той първи долавя нуждата от духовна промяна в 

българските земи. 

 

 

         По материали от: http://istoria.bg/1407/paisiy-hilendarski     

 

Материала подготвиха: Милена Василева и Десислава Бейска 

Провери и редактира: Диляна Гаджева 
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