
26 Роден глас

Никола Фурнаджиев 

Роден е в Пазарджик. За-
вършва гимназия в Чир-
пан, след което се записва 

да следва медицина в Софийския 
университет. Поради участие в 
студентска стачка през 1924 г. се 
налага да прекъсне и накрая за-
вършва (през 1930 г) педагогика 
и философия. Работи като учи-

(1903 - 1968)

Поет, публицист, преводач, 
ярък представител на така на-
речената Септемврийска пое-
зия, откликваща на кървавите 
събития през 1923 г.

Роден е в Копривщица като осмо 
от общо тринайсетте деца на 
учителя хаджи Геро Добревич. 

Учи в килийното училище на баща си, 
продължава обучението си в Пловдив-
ското гръцко училище, а после отново 
в Копривщица при учителствуващия 
по това време там Неофит Рилски. С 
негова помощ Найден Геров постъпва 
в Ришельовския лицей в Одеса, който 
завършва през 1845 г. По това време 
Одеса е убежище за голяма част от 
българската емиграция и тук той ус-
тановява близки връзки с видни въз-
рожденци като Добри Чинтулов, Иван 
Богоров и др. В този период издава 

Найден Геров 
книгите „Няколко думи за превода на 
математическата география на г. Ивана 
А. Богоева“ (1842), „Начала на христи-
янското учение...“ (1843), както и „Сто-
ян и Рада“ (1845) – първата българска 
поема. Завръща се в Копривщица и 
през 1846 г. отваря първото в града 
класно училище с изготвена от него 
учебна програма. Славата му на добър 
педагог расте и през 1848 г. той полу-
чава покана да ръководи гимназия в 
Пловдив. Там през 1851 г. за първи път 
организира празник на светите братя 
Кирил и Методий. За основни свои за-
дачи той счита борбата срещу гръцко-
то духовенство, грижите за учебното 
дело и защитата на българските нацио-
нални интереси.

По време на обучението си в Одеса 
Найден Геров получава руско подан-
ство и през 1857 г. е назначен от руското 
правителство за вицеконсул на Русия в 
Пловдив, която длъжност изпълнява 
до 1876 г. Това му дава по-голяма сво-
бода да разгърне просветителската си 
дейност. Създава мрежа от училища, в 

190 години от рождението му
Писател, езиковед, фолклорист, 
общественик, един от най-ярки-
те представители на Българското 
възраждане.

(1823 – 1900)

които се преподава по изработената от 
него програма и методика. 

По отношение на национално-ос-
вободителното движение Найден Ге-
ров е привърженик на тезата, че осво-
бождението на страната ни ще дойде 
от Русия и затова не симпатизира на 
революционните идеи на Каравелов, 
Ботев и Левски. По време на Руско-
турската освободителна война служи 
в руското командване, а след нейния 
край за известно време е губернатор 

Рубрика на Николай Балчев
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тел в София, Цариград (1933-1937), 
Пазарджик.

За първи път публикува свои 
стихотворения през 1918 г. в хумо-
ристичния вестник „К'во да е“. От 
1923 г. сътрудничи на сп. „Нов път“, 
по-късно публикува в сп. „Злато-
рог“. Заедно с Гео Милев, Антон 
Страшимиров, Ангел Каралийчев 
и Асен Разцветников създава едни 
от най-добрите творби на Септем-
врийската литература. В тях няма 
тясна партийност или политически 
интерес – идеологията, която е пред-
ставена тук е хуманизмът. През 1925 
г. излиза първата му стихосбирка 
„Пролетен вятър“ и поемата „Сват-
ба“, а по-късно втората му стихо-
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Роден е в София. Завършва Софий-
ската музикалната академия през 
1947 г., специализира композиция 

и камерна музика в Будапеща (1949 - 
1951). Работи като музикален редактор 
в Радио София, асистент по хармония в 
Музикалната академия в София, компо-
зитор на Ансамбъла за песни и танци на 
Българската армия, музикален редактор 
в „Балкантон“, главен музикален редак-
тор на Комитета за телевизия и радио, 

Петър Ступел 
директор на Международния фестивал 
„Софийски музикални седмици“.

 Петър Ступел е автор на различни 
по жанр музикални произведения – над 
500 детски песни, детски пиеси, оперети, 
филмови и детски мюзикъли, музика 
към театрални постановки, музика към 
над 100 игрални филма и телевизионни 
сериали и др. Има значителен принос за 
формирането на българската естрадна 
песен и много от лиричните му компо-
зиции са останали като образци на бъл-
гарската забавна музика от 60-те годи-
ни. С голяма популярност се ползват и 
негови песни от филми като „Замълчи, 
замълчи“, „Любимец №13“, „Любовта е 
море“, „Старинната монета“; музиката 
към телевизионния сериал „На всеки 

90 години от рождението му
Композитор и пианист.

(1923 - 1997) километър“ (съвместно с А. Бояджиев), 
музиката към филмовия мюзикъл „Баща 
ми бояджията“, песента „Закъснели сре-
щи“ от филма „Мъже в командировка“, 
музиката към филмите „Бъди щастлива, 
Ани“, „Специалист по всичко“, „Тарале-
жите се раждат без бодли“, „Петимата от 
"Моби Дик“, песните „Снегът на спомена“, 
„Веселина“, „Обичам те, когато“, „С пла-
мъка на мама“, „Безсмъртие“ и много дру-
ги. Автор е и на едни от най-популярните 
детски песнички – „Зайченцето бяло“ и 
„Сънчо иде от горица“ (Лека нощ, деца), 
която десетилетия се излъчва по БНТ. 

Творчеството на Петър Ступел е от-
личавано с множество престижни на-
гради и многократно е издавано на гра-
мофонни плочи. ◆
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сбирка „Дъга“ (1928).
Промените след 9-ти септември 

1944 г. са в унисон с представите на 
Н. Фурнаджиев, което се вижда от 
гражданската и политическата ан-
гажираност на стиховете му от 50-
те години, по-кьсно поезията му е 
преобладаващо лирична, свьрзана 
с природата и земята. В периода от 
1945 г. до 1963 г. работи като главен 
редактор на в. „Литературен фронт“, 
в издателство „Български писател“ и 
като редактор в сп. „Септември“.

През 50-те и 60-те години Нико-
ла Фурнаджиев отпечатва няколко 
стихосбирки – „Велики дни“, „По 
пътищата ти вървях“, „Слънце над 
планините“, „Най-трудното“ и др., 
публикува стихосбирки за деца, 
пише и пътеписни творби. Известен 
е като един от най-добрите превода-
чи на поезия от руски език. ◆

на Свищов. След разпокъсването на 
България от Берлинския договор той 
отново се завръща в Пловдив, за да 
се отдаде на просветителската си дей-
ност. Именно там той подготвя най-

забележителния си труд – „Речник на 
българския език, с тълкуване думите 
на български и руски“, върху който ра-
боти девет години. Речникът съдържа 
над 70 000 думи и има голямо практи-

ческо и научно значение. Найден Геров 
оставя не само ценни филологически 
трудове, той се посвещава до голяма 
степен и на българския фолклор – за-
писал е около 500 народни песни. ◆


