
ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“

София l 2021
Sofia l 2021

Георги Стойков Раковски 
200 години безсмъртие
Georgi Stoykov Rakovski 
200 years of Immortality

Научна конференция с международно участие

Scientific Conference with International Participation

12 – 13 април 2021 г.
12 – 13 April 2021

RAKOVSKI NATIONAL DEFENCE COLLEGE



Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие
Сборник доклади от научна конференция с международно участие 
12 – 13 април 2021 г., София

Georgi Stoykov Rakovski – 200 years of Immortality
Proceeding of the Scientific Conference with International Participation 
12 – 13 April 2021, Sofia 

© Военна академия „Георги Стойков Раковски“, издател, 2021

ISBN 978-619-7478-66-2

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman
Colonel Assoc. Prof. Dimitar Tashkov, PhD

Members
Assoc. Prof. Maria Fartunova, PhD
Prof. Mitko Stoykov, Sc.D.
Colonel Nikola Stoyanov, PhD
Colonel Assoc. Prof. Petko Dimov, PhD
Lieutenant Colonel Veselka Metodieva 

Technical secretaries
Lieutenant Colonel Chief Assist. Prof. 
Kalin Ranchev, PhD
Chief Assistant Prof. Stoyan Nikolov, PhD
Assistant Prof. Boyan Zhekov

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател
полковник доц. д-р Димитър Ташков

Членове
доц. д-р Мария Фъртунова
проф. д.н. Митко Стойков
полковник д-р Никола Стоянов 
полковник доц. д-р Петко Димов 
подполковник Веселка Методиева 

Технически секретари
подполковник гл. ас. д-р Калин Ранчев 
гл. ас. д-р Стоян Николов
ас. Боян Жеков



Съдържание 
ПРИНОСИТЕ НА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ  
НА НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕНИЕ / 9
Приветствие на заместник-министъра на отбраната  
генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов

РАКОВСКИ – СИМВОЛ НА ПРОБУДИЛИЯ СЕ 
И ВЪЗРАЖДАЩ СЕ БЪЛГАРСКИ ДУХ / 11 
Приветствие от министъра на културата Боил Банов, 
патрон на националните чествания

ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ И ДЪРЖАВНОСТТА / 14
генерал-майор д-р Груди Ангелов, началник на Военна академия  
„Георги Стойков Раковски“

Пленарна сесия 
ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ – 200 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ

ГЕОРГИ РАКОВСКИ КАТО ИДЕОЛОГ НА БЪЛГАРСКОТО 
НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ / 21
Пламен Митев

РАКОВСКИ И ЛЕВСКИ – ВОДАЧИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА  
НАЦИОНАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ / 26
Пламен Павлов

НАУЧНИЯТ ПРИНОС НА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ  
В НАРОДОПСИХОЛОГИЯТА / 33
Евгений Сачев

ГЕОРГИ РАКОВСКИ – КОГОТО ТРЯБВА  
ДА ПОМНИМ И ДА СЛЕДВАМЕ / 36
Венелин Терзиев 

Тематичен кръг 
ГЕОРГИ РАКОВСКИ – ПАТРИАРХЪТ НА БЪЛГАРСКОТО 

НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ

РЕВОЛЮЦИОННАТА ИДЕОЛОГИЯ НА РАКОВСКИ И ЛЕВСКИ  
И ОСВОБОДИТЕЛНИТЕ БОРБИ НА МАКЕДОНСКИТЕ  
И ТРАКИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ / 47
Светлозар Елдъров
ЕВРОПЕЙСКОТО ВЛИЯНИЕ ПРИ ФОРМИРАНЕТО  
НА ВОЕННОТЕОРЕТИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО  
НА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ / 55
Анатолий Прокопиев
„ТАЙНОТО ОБЩЕСТВО“ НА РАКОВСКИ КАТО ПЪРВООБРАЗ НА СЪВРЕМЕННОТО 
БЪЛГАРСКО ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ / 58
Мирослав Мирчев
ПОЛИТИЧЕСКАТА ИДЕОЛОГИЯ НА Г. С. РАКОВСКИ СПОРЕД ТВОРЧЕСТВОТО  
НА АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ / 63
Радослав Бонев



ВОЕННОТЕОРЕТИЧНИТЕ ВЪЗГЛЕДИ НА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ  
В ПЛАНОВЕТЕ МУ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ / 76
Калин Ранчев

ЛЕГИЯТА НА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ – ПЪРВООБРАЗ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ 
СИЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА / 84
Тодор Димитров

ЛИЧЕН ПЕЧАТ НА БРАНИСЛАВ ВЕЛЕШКИ ОТ ВРЕМЕТО НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА 
ЛЕГИЯ, СЪХРАНЯВАН ВЪВ ФОНДА НА РИМ ПЛОВДИВ / 91
Мария Карадечева

ОРЪЖИЯТА НА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ, СЪХРАНЯВАНИ  
В БЪЛГАРСКИТЕ МУЗЕИ / 96
Стоян Николов

ПАМЕТТА ЗА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ВРЕМЕТО – 
ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИ СЪБИТИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС СПОМЕНА  
ЗА РЕВОЛЮЦИОНЕРА / 102
Владимир Терзиев

ЧЕТИТЕ ВЪВ ВЪЗГЛЕДИТЕ  НА  Г. С. РАКОВСКИ / 110
Огняна Маждракова-Чавдарова

ИДЕИТЕ НА РАКОВСКИ ЗА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ  
НА СЛЕДОСВОБОЖДЕНСКА БЪЛГАРИЯ / 125
Теодора Желева

Тематичен кръг 
ГЕОРГИ РАКОВСКИ – УЧЕНИЯТ И ТВОРЕЦЪТ

ПОЕЗИЯТА НА РАКОВСКИ / 133
Кирил Топалов

ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ – МЕЖДУ ПИСМАТА И ПУБЛИЦИСТИКАТА / 137
Румяна Дамянова

ГЕОРГИ РАКОВСКИ И ПРИНОСЪТ МУ ЗА СЪЗДАВАНЕ  
И РАЗВИТИЕ НА БОЛГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ (1858 – 1864) / 141
Никола Караиванов

СТЕФАН ГИДИКОВ – СЛИВЕНСКИ РОДОЛЮБЕЦ И СПОДВИЖНИК  
НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ / 150
Николай Сираков

ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ – РЕВОЛЮЦИОНЕР, ПУБЛИЦИСТ, 
ПЪТЕШЕСТВЕНИК И ЛИНГВИСТ / 154
Нина Тотолакова

Тематичен кръг 
ЛИЧНОСТТА НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ В МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН

ВРЪЗКИТЕ НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ С БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ / 161
Николай Червенков

ГЕОРГИ РАКОВСКИ В АНГЛИЙСКАТА ДИПЛОМАТИЧЕСКА 
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ / 168
Радослав Спасов



ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ И КРИМСКАТА ВОЙНА 1853 – 1856 / 175
Радослав Бонев

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ В СВЕТОВЕН МАЩАБ / 186
Иван Богданов

РЕТРОСПЕКТИВНИ СПЕЦИФИКИ НА ХИБРИДНИТЕ ПОДХОДИ  
НА РУСИЯ НА БАЛКАНИТЕ / 188
Вася Василев

РАКОВСКИ И МАСОНСТВОТО / 195
Иван Тренев

ПАВЕЛ ТЕОДОРОВИЧ И БОЛГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ / 201
Георги Мъндев

ОТРАЖЕНИЕТО НА СРЪБСКО-ТУРСКИЯ КОНФЛИКТ  
ОТ 1862 г. ВЪВ ФРЕНСКАТА ПРЕСА / 207
Николай Иванов

ОТНОВО ЗА ПРЕДПОСТАВКИТЕ, ДОВЕЛИ ДО ПОЯВАТА  
НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ – ПАТРИАРХЪТ НА БЪЛГАРСКАТА 
НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНА РЕВОЛЮЦИЯ / 212
Ивайло Найденов



Content
GEORGI STOYKOV RAKOVSKI’S CONTRIBUTIONS FOR ORGANISING  
OF THE NATIONAL LIBERATION MOVEMENT
Congratulatory address by the Deputy Minister of Defence  
of the Republic of Bulgaria Atanas Zapryanov / 9

RAKOVSKI – A SYMBOL OF THE AWAKENED  
AND REVIVING BULGARIAN SPIRIT
Congratulatory address by the Minister of Culture  
of the Republic of Bulgaria Boil Banov / 11

GEORGI STOYKOV RAKOVSKI AND STATEHOOD / 14
Major General Grudi Angelov, PhD, Commandant of Rakovski National Defence College

Plenary session 
GEORGI STOYKOV RAKOVSKI – 200 YEARS OF IMMORTALITY

GEORGI RAKOVSKI AS AN IDEOLOGIST OF THE BULGARIAN LIBERATION 
MOVEMENT  / 21
Plamen Mitev
GEORGI RAKOVSKI AND VASIL LEVSKI – LEADERS OF THE BULGARIAN  
NATIONAL REVOLUTION / 26
Plamen Pavlov
THE SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF GEORGI STOYKOV RAKOVSKI  
TO THE NATIONAL PSYCHOLOGY / 33
Evgeniy Sachev
GEORGI RAKOVSKI – THE ONE WHOM WE MUST REMEMBER AND FOLLOW / 36
Venelin Terziev 

Panel I
GEORGI RAKOVSKI – PATRIARCH OF THE BULGARIAN  

NATIONAL LIBERATION MOVEMENT

THE REVOLUTIONARY IDEOLOGY OF RAKOVSKI AND LEVSKI AND THE LIBERATION 
STRUGGLES OF THE BULGARIANS OF MACEDONIA AND THRACE / 47
Svetlozar Eldarov
THE EUROPEAN INFLUENCE IN THE FORMATION OF THE MILITARY THEORETICAL 
LEGACY OF GEORGI STOYKOV RAKOVSKI / 55
Anatoliy Prokopiev
THE RAKOVSKI’S “SECRET SOCIЕTY” AS A MODEL OF THE MODERN BULGARIAN 
MILITARY INTELLIGENCE / 58
Miroslav Mirchev
THE POLITICAL IDEOLOGY OF G. S. RAKOVSKI ACCORDING TO THE CREATIVITY 
OF ACADEMICIAN MIHAIL ARNAUDOV / 63
Radoslav Bonev
THE MILITARY THEORETICAL VIEWS OF GEORGI STOYKOV RAKOVSKI  
IN HIS PLANS FOR THE LIBERATION OF BULGARIA / 76
Kalin Ranchev



THE LEGION OF GEORGI STOYKOV RAKOVSKI – A MODEL OF THE ARMED FORCES 
OF THE BULGARIAN STATE / 84
Todor Dimitrov

PERSONAL INK STAMP OF BRANISLAV VELESHKI FROM HIS TIME  
IN THE FIRST BULGARIAN LEGION / 91
Maria Karadecheva

THE WEAPONS OF GEORGI STOYKOV RAKOVSKI,  
STORED IN THE BULGARIAN MUSEUMS / 96
Stoyan Nikolov

THE MEMORY OF GEORGI STOYKOV RAKOVSKI  
THROUGH THE VIEW OF TIME – OVERVIEW OF MAIN EVENTS RELATED  
TO THE MEMORY OF THE REVOLUTIONARY / 102
Vladimir Terziev

THE CHETAS IN THE VIEWS OF G. S. RAKOVSKI / 110
Ognyana Mazhdrakova-Chavdarova

THE VIEWS OF RAKOVSKI FOR THE STATE GOVERNMENT  
OF POST-LIBERATED BULGARIA / 125
Teodora Zheleva

Panel II 
GEORGI RAKOVSKI – SCIENTIST AND ARTIST

THE POETRY OF RAKOVSKI / 133
Kiril Topalov

GEORGI ST. RAKOVSKI – BETWEEN THE LETTERS AND THE SOCIAL  
AND POLITICAL JOURNALISM / 137
Rumyana Damyanova

GEORGI RAKOVSKI AND HIS CONTRIBUTION TO THE ESTABLISHMENT  
AND DEVELOPMENT OF THE BOLGRAD HIGH SCHOOL (1858-1864) / 141
Nikola Karaivanov

STEFAN GIDIKOV – THE PATRIOT FROM SLIVEN AND RAKOVSKI’S  
COMRADE IN ARMS / 150
Nikolay Sirakov

GEORGI STOYKOV RAKOVSKI – REVOLUTIONARY, PUBLICIST, TRAVELER  
AND LINGUIST / 154
Nina Totolakova

Panel III 
GEORGI RAKOVSKI FROM AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE

GЕRGI RAKOVSKI AND THE BESSARABIAN BULGARIAN / 161
Nikolai Chervencov

GEORGI RAKOVSKI IN THE ENGLISH DIPLOMATIC CORRESPONDENCE / 168
Radoslav Spasov



GEORGI STOYKOV RAKOVSKI AND THE CRIMEA WAR 1853-1856 / 175
Radoslav Bonev

POPULARIZATION OF GEORGE STOYKOV RAKOVSKI WORLDWIDE / 186
Ivan Bogdanov

RETROSPECTIVE SPECIFICS OF RUSSIA‘S HYBRID APPROACHES  
ОN THE BALKANS / 188
Vasya Vasilev

RAKOVSKI AND MASONRY / 195
Ivan Trenev
PAVEL TEODOROVICH AND THE BULGARIAN HIGH SCHOOL / 201
Georgi Mandev
THE REFLECTION OF THE SERBIAN-TURKISH CONFLICT OF 1862  
IN THE FRENCH PRESS / 207
Nikolay Ivanov
AGAIN ABOUT THE PRECONDITIONS THAT LED TO THE APPEARANCE  
OF GEORGI RAKOVSKI – THE PATRIARCH OF THE BULGARIAN  
NATIONAL LIBERATION REVOLUTION / 212
Ivaylo Naydenov



За мен е особена чест да поздравя участниците в конференцията, посветена на празника 
на Военна академия, която е достоен носител на името на своя патрон и велик българин Георги 
Стойков Раковски. 

Приносите на Георги Стойков Раковски към борбите за възстановяване на отечеството 
са неизмерими. Раковски е роден през април 1821 г. в Котел и е всепризнат български стра-
тег и основоположник на националноосвободителната борба на народа, за която цел създава 
три отделни плана. С плановете, с конкретната си организационна и публикационна дейност, 
с международните си контакти, с непосредственото си участие и ръководство на борбите за 
българската свобода Раковски се издига до нивото на теоретик на българското организирано 
националноосвободително движение и визионер с планове за устройството на бъдещата въз-
становена българска държава. Наред това той защитава българщината със силата на печат-
ното слово и се проявява като изследовател и учен. Той първи създава своеобразна школа за 
подготовка на военни кадри – Легията. 

Горди с името на Георги Стойков Раковски, днес Академията заема водещо място в обу-
чението на ръководители на въоръжените сили и държавата – настоящи и бъдещи. Носейки от 
75 години духа и устрема на своя патрон, военната Алма Матер е най-естественият инициатор 
за ознаменуване на бележитата 200-годишнина от неговото рождение, осигурявайки академич-
на среда за началото на честванията в страната. 

Създадена с приетия от Народното събрание на 1 март 1912 г. ,Закон за Военна акаде-
мия, утвърден с Указ № 26 на цар Фердинанд I на 20 април 1912 г., през първите няколко десе-
тилетия от съществуването си Академията няма свой патрон. Едва на 5 март 1946 г. с Регент-
ски указ № 6 Георги Раковски е определен за такъв. Този акт е продължение на наложилата се 
в българската армия след 1944 г. традиция военноучебните заведения да бъдат наименувани 
на известни дейци от епохата на Възраждането. 

Защо именно Георги Раковски е определен за патрон на Военната академия? Отговорът 
следва да се търси във факта, че той е идеологът и стратегът на българското националноосво-
бодително движение през XIX век, а Военната академия е призвана да обучава кадри именно с 
оперативно и стратегическо мислене и умения.

Обучението на командни кадри за въоръжените сили е основната, но едната страна от 
многостранната дейност на Академията. В продължение на десетилетия българската военна 
академия е основното огнище за развитие на военната наука в научните изследвания на отбра-
ната и националната сигурност. Още през 50-те години на XX век в нея започва обучението на 
първите докторанти и изграждането на академичен потенциал за обучението започва с присъж-
дането на първите научни звания. 

Днес, няколко десетилетия по-късно, в Академията работят 5 доктори на науките, 107 
кандидати на науките, 7 професори и 68 доценти. Следвайки реформите в Българската армия 
от 90-те години на XX век, Военната академия нито за миг не се отклонява от изпълнението на 
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своята мисия и роля на най-авторитетната българска военнонаучна и военнообразователна 
институция. 

Следвайки идеите на своя патрон, нашата военна Алма Матер и до днес продължава 
да тачи неговия дух на непоколебим революционер, крупен теоретик и идеолог на борбата на 
българския народ за национално освобождение. Съхранявайки паметта за делото и живота 
на Георги Раковски, Военната академия разполага със солидна основа, върху която да стъпи 
в изпълнение на своята мисия да бъде средище на иновации във военните знания, символ 
на българската военна наука и място, където се кове националната военнотеоретична мисъл. 

Позволете ми още веднъж да приветствам участниците в конференцията, като много 
символично знаменателно академично начало на честванията на годишнината от рождението 
на Раковски. 

С пожелания за високи научни постижения от името на политическото ръководство на 
Министерството на отбраната и от свое име Ви желая много успехи и на добър час. 



Уважаеми участници в Националната конференция,
Отбелязваме 200 години от рождението на основоположника и Патриарх на българското 

националноосвободително движение Георги Стойков Раковски. Пламенен родолюбец, който 
през целия си живот със сабя и перо се бори за освобождението на поробеното си Отечество, 
Раковски начертава пътя за изграждането на свободна България. Уповавайки се на неговите 
виждания, делото му е продължено от личности като Каравелов, Левски, Ботев.

Мечтател безумен, образ невъзможен,
на тъмна епоха син бодър, тревожен…

Така Иван Вазов започва своя епос за Раковски. Съби, както е рожденото име на 
Раковски, приема името Георги в чест на друг виден българин – вуйчо му Георги Мамарчев, 
борец против османското владичество и капитан от руската армия. Младият българин получава 
високо за времето си образование. Последователно учи в Котел, Карлово, Цариград. Освен 
родния си български език, той владее турски, гръцки, сръбски. Овладява говоримо и писмено 
и няколко европейски езика, сред които френски и английски. Служи си с арабски и персийски 
език. Изключителен ерудит, Раковски несъмнено се превръща в личност с голям идеен размах 
– той е етнограф, издател, учител по чужди езици. Изявява се като поет и талантлив журналист. 
По това време приема и литературния си псевдоним Раковски. Така Съби Попович (както е 
рожденото му име) остава в българската история с името Георги Раковски.  

Раковски посвещава най-активните си години на интензивна обществено-политическа 
дейност и последователни действия в помощ на своето Отечество. Притежаващ проницателен 
ум, силен усет, предвидливост и мощна творческа енергия, той развива активна публицистична 
дейност. Тя е подчинена на виждането му за нуждата от национално самоосъзнаване 
и идентичност, национална независимост. От 1956 до 1864 г. Раковски пише поредица 
материали, изцяло подчинени на неговите  политически и обществени убеждения, на неговата 
жажда за свобода и справедливост. Младият публицист притежава неподправено майсторство 
на журналистическото перо, затова и неговите текстове са огледало на народната съвест и 
очаквания. Както някои изследователи на Раковски отбелязват, те са четивни, разпознаваеми, 
заредени с алтернативи и в тях се откроява рядък творчески талант, който оставя следа и 
създава забележителна традиция в българската журналистика. 

Венец в журналистическата и публицистичната дейност на Раковски е създаденият от 
него вестник „Дунавски  лебед“. Издаван в Белград, той се превръща в основа на ранната 
възрожденска публицистика и за кратко време се утвърждава като вестник-пример за 
тогавашните издания. С живо слово и блестящо красноречие публицистът поставя въпросите 
на деня: коментира нуждата от премахване на фанариотското духовенство, представя 
различните верски опасности за единството на българите. Раковски се очертава като идеолог и 
организатор на националноосвободителното движение в България, негов вдъхновител и първи 
ръководител. По стъпките му вървят и други бележити български възрожденци, като Васил 
Априлов, Драган Цанков, Иван Касабов. 

РАКОВСКИ – СИМВОЛ НА ПРОБУДИЛИЯ СЕ 
И ВЪЗРАЖДАЩ СЕ БЪЛГАРСКИ ДУХ 
Приветствие от министъра на културата Боил Банов,

патрон на националните чествания

Congratulatory address by the Minister of Culture  
of the Republic of Bulgaria Boil Banov

RAKOVSKI – A SYMBOL OF THE AWAKENED  
AND REVIVING BULGARIAN SPIRIT
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През 1866 г. Раковски посещава последователно Кишинев, Каприянския манастир и 
Одеса. Живее и общува с българските колонии в Южна Бесарабия. Целта му е да събере пари 
за организирането на въоръжени чети, както и да подготви участието в тях на бесарабските 
българи. Своите виждания той обобщава в излезлия на 1 януари 1867 г. труд „Привременен 
закон за народните горски чети за 1867-о лято“. Тук Раковски излага своето виждане, което 
посочва нуждата от организационен принцип на изграждането на четите, които са призвани да 
се сформират с цел освобождаване на българските земи. Раковски твърдо вярва, че само със 
създаването на добре организирани чети ще може да се вдигне народът на борба и по този 
начин ще се постигне неговото освобождение. В периода 1862 – 1867 г. Раковски практически 
привежда част от своите виждания, като успява през 1862 г. в Белград да сформира Първата 
българска легия. Няколко години по-късно се сформира и Втората  българска легия (1867 г.). 
Идеите на Раковски са отразени и при подготовката на четите на Панайот Хитов и Филип Тотю, 
които през пролетта на 1867 г. преминават в българските земи.

За съжаление, самият Раковски не успява да види довършено докрай делото си. Той 
умира на 9 октомври 1867 г. 

В българската историческа и народна памет Георги Раковски остава като виден политик 
и националреволюционер от времето, когато се полага началото на българския политически 
живот. Живял и творил в навечерието на освобождението на българския народ от турско 
робство, голямата му заслуга е в разработването на идеята за обединяването на разпръснатите 
бунтовнически чети и превръщането им от сборище на хъшове, които всеки по свой начин и 
изолирано вършат нападения над поробителите, в един политически институт, готов да служи 
на освободителните цели на Отечеството. Просветителското му дело обхваща всички онези 
аспекти на духовно израстване, което националното самосъзнание трябва да изживее, за да 
достигне степента на готовност независимостта да му принадлежи, а не то на нея. И безспорната 
„всемирна отзивчивост“, по мярката на Достоевски, благодарение на която съумява не само да 
гледа трезво на политиката на Великите сили, но и да запази чувствителността си за тяхната 
нравственост. 

Много има писано за Раковски. Едни от най-големите български историци са 
посветили проучвания на него. Сред тях са и академик Михаил Арнаудов, който подчертава 
неговата силна любов към род и отечество и още по-силна воля, обусловили цялата му 
дейност, благодарение на която Раковски се превръща в личност – значителен фактор на 
историческия процес. 

Когато днес, от разстоянието на времето, обгърнем с поглед живота и дейността на 
Раковски, ние откриваме преди всичко големия национален идеал, който движи новата 
българска история. Този велик мъж спада към поколението, на което е съдено да подготви 
окончателно политическата и социалната еманципация на българското общество в 
напълно демократичен дух. Съвременниците му го определят като една от  най-силните 
и авторитетни личности. Бидейки едновременно и публицист, и историк, и политик, и 
поет, и организатор на въстания, Георги Раковски съсредоточава в себе си разединените 
таланти и стремежи на онова поколение, което е подготвяло националното освобождение 
на българите – само по себе си дело многопластово, многоаспектно, опасно, сложно и 
величаво.

Раковски ни завещава много и вярвам, че посланията му и до днес ни помагат да 
останем единен народ. Завеща ни своя неукротим дух, любов към България, пламенна 
публицистика, отдаденост на делото и разтърсващо предсмъртно послание: „Аз съм 
всякога бил българин, ще бъда не само до гроб такъв, но още и след смъртта, ще оставя 
завещание и прахът ми да не се смеси с друга народност!“. Раковски остава в народното 
съзнание като символ на пробудилия се и възраждащ се български дух. Много години са 
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минали оттогава, но всеки път, когато се прекланяме пред името и делото му, ние чувстваме 
силата на необикновената му личност, която, заради приноса му за възстановяването на 
българската държавност, сме издигнали завинаги в Пантеона на великите българи. Дързък, 
пламенен и със забележителна убеденост в правотата си, днес неговите думи и завети са 
пример за родолюбие и съхранена чест. 

Позволете ми да приветствам всички участници в конференцията, която, вярвам, ще 
допринесе към делото за изграждането на новата българска държава в духа на европейските 
ценности и за грижата за съхраняването на българската национална идентичност и родова 
памет. 



ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ  
И ДЪРЖАВНОСТТА

GEORGI STOYKOV RAKOVSKI  
AND STATEHOOD

Историята на човечеството е история на общностите, в които хората се обединяват, за 
да осигурят своето съществуване и развитие. Най-цялостна и систематизирана сред тях е Дър-
жавата. Обобщено казано, държава е съвкупността от всички действия, взаимоотношения и 
връзки между хората, обитаващи определено териториално пространство. По-конкретно фор-
мулирано, държавата е „институционално организирана общност на легитимната политическа 
система за управление върху територия с точно определени и международно признати грани-
ци, притежаваща утвърден външен и вътрешен суверенитет“1. 

Държавата възниква, когато общността преследва конкретни цели, реализацията на кои-
то е невъзможна без обединяване, сплотеност и целенасоченост на действията на отделните 
индивиди. Държавата е обективен и закономерен резултат именно от материализацията на 
тези единни действия на общността.

Понятието „държавност“ е неразривно свързано, но не и идентично с понятието „държа-
ва“. Държавността е израз на желанието на общността да създава и развива форми на съв-
местен живот и дейност в пределите на своя териториален ареал и да се стреми към осигуря-
ването на външен суверенитет. Тя отразява обединяващите политически цели и задачи, като 
същевременно установява йерархия на материалните и духовните ценности, с което гарантира 
интегритет на общността2.

Държавата като институция, от една страна, утвърждава държавността, но от друга, 
се основава на нея. Това обяснява странния на пръв поглед феномен, при който е възмож-
но държава да не съществува, но държавността да е неопровержим факт. В своята история 
България на два пъти изпада в такова състояние – принудена е да прекрати институцио-
налното си съществуване, но това не довежда до изчезване на българската държавност. 
Тя оцелява, за да се превърне във фундамента, върху който се възстановява новата бъл-
гарска държава

По времето на Раковски изграждането на независима българска държава е абсолютно 
невъзможно без организиран процес на отделяне на българската държавност от господство-
то на административно-управленската система в Османската империя. Политическото осво-
бождаване обаче не е единствената неимоверна трудност – необходимо е и отърсване от не 
по-малко тежкото религиозно и духовно потисничество в нея, както и изплъзване от опитите за 
културна и национална асимилация, заявявани от съседни страни. 

Именно на тази благородна цел – предотвратяване на заплахите и рисковете за бъл-
гарската държавност и създаване на предпоставки за изграждане на суверенна държава –  
Георги Раковски самоотвержено посвещава целия си съзнателен живот. Характеристиката 
му от българската историография и неговият образ в народната памет са на основополож-
ник, организатор и идеолог на българското националноосвободително движение, военен 
теоретик, писател, публицист и етнограф. Цялата му активна разностранна дейност обаче 
може да бъде подведена под един общ знаменател – усилия за съхраняване и укрепване 
на българската държавност като задължително условие за възстановяване на национална-
та държава. Те са съсредоточени върху едни от най-важните компоненти на държавността 

генерал-майор д-р Груди Ангелов 
началник на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

Major General Grudi Angelov, PhD,  
Commandant of Rakovski National Defence College
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като система – „икономическите, социалните, етническите, културните и духовните основи 
на нацията“3. 

Тяхното оцеляване и развитие обаче е невъзможно без наличието на политическа сво-
бода като изконна индивидуална и общностна ценност. Именно нея Раковски поставя на при-
оритетно място в своята дейност. За него свободата е равнозначна на човешката същност, 
липсата ѝ обрича индивида на пълно обезличаване и скотско съществуване:  „Человек, кой 
няма гражданска независимост, той не съществува на този свят, нито се от някого поменува. 
Всякий го презира и уничтожава като недостойнаго да носи име человека, създаннаго по об-
разу и по подобия божия. Сам създател, когда изначала е създал человека, създал го да бъде 
свободен и да живее живот независим .... Человек, кой не чувствува що е свобода, той е равен 
или по-долен и от безсловесни животни“4.

За Раковски освобождаването на българската народност от османския деспотизъм е 
невъзможно по мирен начин. Затова той страстно призовава българите да не си въобразя-
ват, че „свобода се добива без кръв и без скъпоценна жертва“, без самите те да „се земат 
за оръжие и да пролеят кръв“. Неизбежно е всеки от тях да приключи с надеждите и очаква-
нията „друг да го освободи“, вместо самият той да тръгне към бойното поле „под знамена на 
непобедимия български лъв“. Защото „мечом са бьлгари своя свобода изгубили, мечом пак 
тряба да я добият!“5.

Именно затова Раковски посвещава значителна част от дейността си на проекти за 
строителство на национална въоръжена сила и начини за нейното използване. През 1861 г.  
разработва план за провеждане на кампания със силите на „един добре оръжен полк от 1000 
добри избрани и окървавени в бой люди“, който да проникне незабелязано от сръбска на 
българска територия и да се придвижи на изток по билото на Стара планина. Маршрут, който  
до Черноморското крайбрежие „е заселен почти се от българи и твърде малко турски или 
смесени села се нахождат. Нигде няма крепост по тия места, нито някой си пункт е заварден 
от редовно или нередовно турско войнство“. При движението си из Балкана формированието 
трябва да „подигне на оръжие сичките села“ и чрез тях непрекъснато да увеличава числе-
ността си.  Раковски е убеден, че още преди достигането на Търново „ще има най-малко 
до 150 000 на крак мъже, от коих 40 хиляди въоръжени“. Според него в крайната точка на 
маршрута след надигане на селищата, „що са в подножието и от двете страни на Балкана“, 
въстаническият ресурс ще достигне численост „до 500 хиляди мъже“, разполагащи със „сто 
хиляди пушки за бой“. Спрямо противника по време на този поход Раковски е едновременно 
безпощаден и великодушен: „Колкото турци по селата и по градовете се предадат, ще им 
се зема оръжието и ще им се респектува чест, вяра и имот, а колкото стоят противни, ще се 
избиват за пример на другите“6.

Няколко години по-късно Раковски разработва значително по-цялостен и систематизиран 
военен проект, посветен на строителството на национална въоръжена сила.

Документът практически по нищо съществено не отстъпва на който и да било от 
множеството нормативни актове в сферата на военното дело, които ще бъдат прилагани 
впоследствие в независимата Трета българска държава, и в много отношения основа-
телно може да бъде интерпретиран като техен прототип. В него е заложен приоритетът 
на политическото спрямо войсковото ръководство – решението за създаване на закона е 
взето от  „Върховното народно българско тайно гражданско началство“, нагърбващо се 
с материалното осигуряване на формированията, от които изисква постоянен отчет за 
дейността им. Същевременно политическото ръководство гарантира логистичното осигу-
ряване, на „всичките нуждни потребности за похода“ на четите. Предвидено е във всяко 
въоръжено формирование да се прилага строго принципът на единоначалието: „Народ-
ните горски чети имат да се предвождат и управляват всяка една от едного предводителя 
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под името войвода“. Командният състав е строго йерархизиран: „Войводите ще се делят 
на три степени“, като първите две се определят с политическо решение – назначават се 
от „Върховното народно началство“, а третите са избор на главнокомандващия (Глав-
ний войвода), под чието ръководство са поставени „всичките чети“. Комплектуването на 
формированията е задължение на „всеки първостепенен и второстепенен войвода“, които 
трябва да поставят пред кандидатите за постъпване изискването за стриктно придържане 
към ред и строги морални императиви. В случай на последвало отклонение от поетия 
ангажимент: „Ако ли же някой си приеме с клетва тия обвязаности и се съпричисли в на-
родните горски чети, а отпосле пристъпи една само от тия святи обвязаности“, то тогава 
войводата има пълната власт да го накаже „тутакси със смърт“. Същото е и наказанието 
за предателство, извършено от „кого и да е другиго българина“. Приемането в четите на 
доброволци, чиято националност не е българска, а вероизповеданието не е християнско, 
е недопустимо: „Ни един инородец и иноверец не ще се приема по никакъв начин в народ-
ните български горски чети“7.

Както по време на подготовката, създаването и съществуването на Белградската легия, 
така и в плановете му за освобождението на България от 1858 и 1861 г. Раковски разработва 
прецизни проекти по въпросите на набирането, организацията, командването и дисциплината 
на българската народноосвободителна войска. Според него трябва да се създадат два вида 
въоръжени сили – външни и вътрешни. Външните са сведени до едно сравнително малочис-
лено формирование, което при навлизането си на българска територия създава предпоставки 
за въоръжено въстание, а участниците му формират вътрешните сили и се присъединяват към 
външните.

Войските се ръководят от главнокомандващ, подчинен на Привременното началство, т.е. 
на задграничното правителство, и длъжен да го информира за хода на бойните действия. По 
този начин е решен въпросът за зависимостта и подчинения характер на военната стратегия 
спрямо политическата, която определя нейните главни цели и задачи. 

Особено внимание Раковски обръща на командния състав във формированията. Той се 
стреми да издигне българи с военно образование в чужбина, като отдава приоритет на най-сме-
лите, най-добре подготвените и най-самоотвержените борци за освобождението на България. 

Провеждането на занятията по тактическа, техническа и физическа подготовка става по 
специално разработена програма и Раковски настоява за нейното стриктно спазване. В легията 
той се проявява като много добър военен педагог. С високата си култура, лична дисциплина, 
твърд характер и безпределна преданост към освободителното дело Раковски оказва могъщо 
въздействие върху легистите. Обръща специално внимание на доверието между подчинените и 
началниците, желязната воинска дисциплина, значението на националната военна символика –  
знамето и униформата. 

С всичко това Раковски дава съществен принос за полагането на темелите на един от 
основните компоненти на националната мощ – въоръжената сила, независимо от факта, че в 
някои свои аспекти неговите проекти са твърде отдалечени от реалността и опират в сферата 
на желанията и виденията. Неслучайно Иван Вазов го нарича „мечтател безумен“...

Заплахите за българската държавност по времето на Раковски не се дължат единствено 
на факта, че тя е една обезправена част от деспотичната Османска империя. Възможностите 
за съхраняване и укрепване на държавността са застрашени от аспирациите спрямо нея от 
съседни страни с по-висока степен на държавна самостоятелност.

Обхванат не без основание от песимизъм и безпокойство в тази насока, Раковски споде-
ля със свои съмишленици: „Ние българи сме окръжени от всички страни от неприятели, никой 
не ще наше напредванье, но всеки ищи да ся ползува от наша слабост“. Терзае го мисълта, че 
„във висшите правителствени кръгове“ на съседните страни е възможно да се обмисля идеята 
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„ние българите да направиме общо възстание с помощта на Сърбия, Гърция и Румъния и после 
они да ни поделят между себе си“8.

Един от екзистенциалните проблеми на българската държавност са взаимоотноше-
нията със Сръбското княжество. Те набират актуалност не толкова с едностранното ре-
шение на Белград за разпускане на Българската легия, колкото с надигащата се вълна 
на сръбския хегемонизъм в региона. Раковски е достатъчно деликатен, за да не назовава 
директно имената на нейните основни адепти9, а предпочита да използва  безличното „ин-
телигенция“. Според него именно тя внушава на своя народ, че Сърбия, за да се превър-
не в безспорен регионален лидер, след настаняването в пространството между Морава и 
Тимок, продължава да се нуждае от етническа асимилация и териториално разширение 
все така на изток – „към Видин и София, сърцето на България“. Раковски предупреждава, 
че „Видин се смята и мисли от нашите братя сърби за тяхно неизбежно за в бъдеще при-
тежание! Много знаменити чиновници мислят и се надяват, че скоро ще видят сръбския 
байрак забит там!“. Нещо повече, в Белград има и още по-далеч достигащи апетити, за 
които свидетелства високопоставен чиновник: „Нека българите да въстанат, па ние ще им 
помогнем да се избавят; па защо им е друг княз, ние имаме свой княз; па сме брача, ще 
бъдем под нашия княз“10.

Дълбоко огорчен от такива замисли, Раковски недвусмислено предупреждава, че бъл-
гарите вече не са склонни да играят ролята на пушечно месо в чужд интерес. Поучени от пе-
чалния си опит, те вече няма да тръгнат възторжено към бойното поле единствено „защото 
боят е против общия неприятел”, да жертват живота, а след това „не само нихното отечество 
да не добие нищо, но еще да бъдат презрени от своите братя и нихните имена даже да не 
найдат никакво си място в историята на тях народи, коим са с неизказана храброст помогнали 
за независимост“. С това Раковски апелира за двустранни отношения, базирани на равнопра-
вие, равнопоставеност и взаимно зачитане на интересите. И същевременно предупреждава:  
„Народ, койтo е имал свое минало, който има своя писменост и своя народна книжнина, който 
е вече почувствувал своята мила народност и който е вече наумил да се бори един ден за своя 
независимост“ в никакъв случай няма да позволи пренебрежително отношение към себе си от 
страна на „малки и слаби съседни народи“11. 

Задължителността на този принцип във външната политика и дипломацията Раковски 
проектира и спрямо отношенията с водещите европейски държави. Разочарован от цялостната 
им политика на Балканите и конкретно от отношението спрямо потребностите на българската 
държавност, той е остро критичен към лицемерието на управленските им елити: „На яве са уж 
предлага человеколюбие, образование, взаимни интереси народов и проч., а то всичко е пусти 
и голи речи! Тежко оним бедним народом, кои са остали в положение да други решават нихна 
съдбина. В дипломатическое искуство няма искреност, няма истинно приятелство; там сичко се 
върши под покривало, т.е. друго ся говори, а друго ся мисли“12. 

Сред заплахите за интегритета на българската държавност, вещаещи в перспектива дори 
загуба на национална идентичност, Раковски категорично идентифицира опитите за културна 
асимилация и внасянето на религиозна разединеност сред народа. В словата си е безпощаден 
спрямо „лукави фанариоти“, които изгарят „български стари книги“ и под благодушния поглед 
на властта „изгониха от черкови“ българския език и „замениха го с гръцкого“13. Раковски е твърд 
привърженик на религиозната монолитност на българската държавност и крайно отрицателно 
настроен срещу всяка заплаха за нея, която би могла да предизвика „вероизповедний раздор“, 
който да се отрази катастрофално на националната сплотеност. Сред конфесионалните запла-
хи конкретно е посочен католицизмът – „йезуитската зараза“, която се опитва да намери при-
върженици в „наше мило отечество“14. Яростта му в тази сфера е персонализирана в лицето 
на Драган Цанков.
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През целия си живот Раковски не отстъпва от своето верую, че „Отечество и народност 
са две най-хубави, най-сладки и най-утешителни речи за чувствителний человек и той жертвува 
за тях всичко, що има най-драгоценно на света“15. И го претворява на практика, като до сетния 
си дъх не се уморява да разяснява „всякому българину славното наше прошествие, днеш-
ното ни бедно състояние и средството, чрез което наший народ да достигне една светла 
бъдност“16.

Посвещавайки живота си на добруването на българската държавност, Георги Стойков 
Раковски дава съществен принос за полагане устоите на независимата българска държава.
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2 Сред множеството разработки на тема „държава“ и „държавност“ за заслужаващи внимание по отношение на 

интерпретацията на понятията считаме: Der Staat. Ideengeschichtliche Grundlagen, Wandel der Aufgaben, Stellung des 
Bürgers. Schwalbach, 2003; Stefan Breuer: Der Staat. Entstehung, Typen und Organisationsstadien. Reinbek, 1998; Bernd 
Marquardt. Universalgeschichte des Staates. Von der vorstaatlichen Gesellschaft zum Staat der Industriegesellschaft. Münster, 
2009; Murray N. Rothbard. The Anatomy of the State. Ludwig von Mises Institute, 2018; Теория и методология исторической 
науки. Терминологический словарь. Москва: Академическое издательство „Аквилон”, 2016. От тях са породени насто-
ящите размишления.

3 Ангелов, Гр. Държавност и национална сигурност..., с. 57.
4 Раковски, Г. Позив към родолюбци българи за освобождение Българии. http://www.slovo.bg/showwork.php3?Au

ID=241&WorkID=7805&Level=1 
5 Раковски, Г. Позив към българите за въстание  от 1 август 1862. https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=24

1&WorkID=7804&Level=1
6 Раковски, Г. План за освобождението на България. https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=241&WorkID=7

792&Level=1
7 Раковски, Г. Привременен закон за народните горски чети за 1867 лято (https://www.slovo.bg/showwork.php3?

AuID=241&WorkID=7806&Level=1). Четниците полагат тържествено следната клетва: „Заклевам се днес пред бога на 
честний кръст и на святото благовествувание, че ще удържа сичките святи обвязаности, които ми се съобщиха и четоха 
в закона. Светлото слънце нека ми бъде свидетел, а храбрите юнаци с острите си ножеве да бъдат мои казнители в 
моето престъпление.“

8 Радев, С. Македония и българското възраждане. Том I и II. София: Изток-Запад, 2013. http://www.
sitebulgarizaedno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=571:i&catid=29:2010-04-24-09-14-13&Itemid=61.

9 Основоположникът на великосръбската политическа доктрина със своя труд „Начертание“ – Илия Гарашанин,  
е министър-председател и министър на външните работи на Сърбия през 1861-1867 г., когато активността на Раковски 
е в апогея си.

10 Раковски, Г. Политическите отношения Сръбского княжества с България в днешните времена. https://www.
slovo.bg/showwork.php3?AuID=241&WorkID=7798&Level=1

11 Пак там.
12 Дунавски лебед, бр. 29 от 11 април 1861 г.
13 Раковски, Г. Българский за независимо свещенство днес възбуден въпрос и нихна народна черква в Цари-

град. https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=241&WorkID=7799&Level=1
14 Дунавски лебед, бр. 58, 7.XI.1861. 
15 Раковски, Г. Сръбската политика относително на българите. https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=241&

WorkID=7797&Level=1
16 Раковски, Г. Съчинения в четири тома. София: Български писател, 1983-1988.  Т. 2, с. 403.



Пленарна сесия 

ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ – 
200 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ

Plenary session

GEORGI STOYKOV RAKOVSKI –  
200 YEARS OF IMMORTALITY





Проучванията за живота и делото на Георги Раковски имат дълголетни традиции в род-
ната хуманитаристика. Показателни в това отношение са изследванията на Боян Пенев, Иван 
Шишманов, Михаил Арнаудов, Димитър Страшимиров, Веселин Трайков, Николай Генчев, Кру-
мка Шарова, Кирил Топалов. Ако към пространните трудове на споменатите най-авторитетни 
историци на българския ХІХ век добавим и десетките други по-обширни или обзорни моногра-
фии, студии, статии, тематични и документални сборници, посветени на големия Котленец, с 
основание можем да приемем, че благодарение на усилията на няколко поколения специалисти 
– представители на различни историографски школи, днес разполагаме със солиден масив от 
публикации, позволяващи сравнително детайлно да се проследи не само житейският път на 
Раковски, но и да се откроят неговите реални приноси за политическото ни Възраждане.

Още в края на ХІХ в., когато започва да се гради романтично-героичният наратив за близ-
кото предосвобожденско минало, синът на Стойко Събев и Руска Мамарчева заема водещо 
място в пантеона на националните ни герои. Продължаващите през следващите десетилетия 
системни научни дирения предоставят допълнителни свидетелства и доказателства не само 
за личностното формиране и идейната еволюция на Раковски, но и за неговото знаково и впе-
чатляващо присъствие в процесите на духовна обнова и политическа еманципация на нашите 
възрожденски предци. Затова и около 20-те – 30-те години на миналото столетие все по-широка 
популярност в публичното пространство придобива припознаването на Раковски като „патриарх 
на българската национална революция“. Без да обосновавам или оборвам основателността на 
подобна характеристика, ще си позволя да отбележа, че ако в националната ни памет на Па-
исий Хилендарси и Софроний Врачански е отредена ролята на първи будители, Петър Берон 
и Васил Априлов се определят като първи реформатори на учебното дело, а Неофит Бозвели 

ГЕОРГИ РАКОВСКИ КАТО ИДЕОЛОГ НА БЪЛГАРСКОТО 
НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ 
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Софийски университет „Св. Климент Охридски“, plamdm@abv.bg

Резюме: Направен е опит за открояване на постигнатото от българските 
историци при изясняване на заслугите на Георги Раковски, като е отделено внимание 
на някои спорни оценки за неговите конкретни приноси за развитието на българското 
националноосвободително движение.
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Abstract: An attempt has been made to highlight the achievements of Bulgarian historians in 
clarifying the merits of Georgi Rakovski, paying attention to some controversial assessments of his 
specific contributions to the development of the Bulgarian national liberation movement.
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и Иларион Макариополски са първите всепризнати църковни народни водачи, то за поколения 
българи първият идеолог, основател и ръководител на организираното националноосвободи-
телно движение е и ще бъде Георги Раковски.

В подкрепа на това твърдение могат да се приведат различни аргументи, но в порядъка на 
изброяване като достатъчно показателни ще откроя само шест от приносните идеи на автора на 
„Горски пътник”: 1) идеята за отхвърляне на чуждото агарянско иго чрез всенародно въстание, 
ръководено от единен център; 2) идеята за правомощията и статута на Временното българско 
правителство; 3) идеята за обвързаността на българския политически въпрос с големия Изто-
чен въпрос; 4) идеята за ползата от съвместни действия на всички балкански народи  срещу Ви-
соката порта; 5) идеята за необходимостта от активна и последователна печатна пропаганда на 
българската кауза в Европа; 6) идеята за използване на четническата тактика във въоръжената 
борба. В контекста на тези именно идеи Георги Раковски изработва три плана за освобождение 
на България (1858, 1861 и 1866 г.), създава Първата българска легия в Белград (1862 г.), орга-
низира през 60-те години на ХІХ в. поредица от четнически акции, подготвя и възпитава едно 
ново поколение емигрантски дейци, на които съдбата отреди да се изявят след смъртта на своя 
учител като ръководители на най-ярките прояви на българското освободително дело.

Списъкът с успешни начинания, замислени от редактора на „Дунавски лебед“ и на „Бъл-
гарска старина“, може да бъде продължен и с други инициативи, но когато отбелязваме 200-го-
дишнината от рождението на Раковски, важно според мен е, откроявайки направеното от него, 
изтъквайки неговите идейни послания и завети, да се опитаме критично да осмислим постиже-
нията и слабостите в досегашните проучвания за Котленеца, да откроим спорните въпроси и да 
запълним белите полета в неговата биография, да разбулим поне част от тайните в изпълнения 
му с митарства и неочаквани обрати житейски път.

Едно от предизвикателствата пред съвременните изследователи на Раковски е свързано 
например с преодоляването на наченалата в годините след Втората световна война тенденция 
в проучванията за политическото ни Възраждане, паралелно с признаването на заслугите на 
Георги Раковски, да се акцентира върху възможните недостатъци и пропуски в неговите про-
грамни разработки. Нещо повече. Дали заради идеологическия натиск или поради известните 
антируски позиции на Раковски, но през 50-те и 60-те години на миналия век в научната и учеб-
никарската книжнина трайно се налага тезата, че още преди смъртта на Раковски по-изявените 
дейци в средите на емиграцията постепенно осъзнават, че дадените от него насоки за развитие-
то на освободителното движение са неефективни и дори погрешни.

В подкрепа на подобни изводи се използват различни аргументи, като разногласията меж-
ду Раковски и Ильо войвода през 1862 г., довели до разцеплението в редиците на Белградската 
легия, или пък съзнателното изолиране на племенника на Георги Мамарчев през 1866 – 1867 г. 
и от привържениците на Добродетелната дружина и кръга на Иван Касабов. Ярко доказателство 
за еманципирането на част от българската емиграция от политическото наследство на Раковски 
се търси и в болезнените терзания в средите на неговите привърженици след драматичната 
гибел на Хаджидимитровата чета, когато въпросът: „А сега накъде?“, подтиква представителите 
на групата на т.нар. „млади“ да насочат усилията си към изработване на нова идейна платфор-
ма и стратегия, отхвърлящи четническата тактика като неподходяща и остаряла, и залагащи 
на самостоятелната подготовка на предстоящата национална революция. Така, целенасочено 
или не, Георги Раковски постепенно е изместен от отреденото му в народната памет първен-
ствуващо място, а върховите изяви на политическото ни Възраждане започват да се свързват с 
имената и заветите на Васил Левски, Христо Ботев и гюргевските апостоли.

Не одобрявам популярните днес класации на националните ни герои в стил кой е по-
по-най и последователно отстоявам разбирането, че не трябва да съизмерваме с общ аршин 
възрожденските си дейци, защото всеки поборник, независимо от позициите, които е заемал 
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в съответните конспиративни структури, и независимо от личните си идейни предпочитания 
заслужава нашето признание, тъй като не е стоял със скръстени ръце и не е чакал да му се 
поднесе свободата на тепсия. Обективният анализ на информацията за развитието на освобо-
дителното дело през периода 1867 – 1878 г. ми дава основание обаче да приема, че очертаният 
по-горе подход за оценяване ролята и мястото на Георги Раковски е предпоставен, обслужва 
разни идеологеми и мантри и осъжда неговото дело на подценяване и забрава. И за да не бъде 
възприет коментара ми като политкоректно нагаждачество, като пореден ялов напън за прена-
писване на възрожденската ни история или пък, не дай се Боже, като опит да се дегероизира 
било Левски, било Ботев или гюргевските апостоли, ще илюстрирам това си твърдение с три 
конкретни примера.

Първият пример се отнася до придобилата в историческата книжнина аксиоматично зву-
чене мантра, че идеята за вътрешната комитетска мрежа, която да подготви бъдещото всена-
родно въстание в Българско, принадлежи на Васил Левски. Едва ли някой специалист би се 
заел да оспорва заслугите на Апостола за практическото изграждане, при това само за две 
години, и то под носа на султанската полиция, на широка конспиративна комитетска структура, 
обхващаща четирите български области Тракия, Мизия, Добруджа и Македония. Признавайки 
този неоспорим факт, редица автори обръщат внимание, че макар и скромен принос за създава-
нето на местни комитети има и Тайният комитет на Иван Касабов, който през пролетта на 1866 г. 
замисля и успява да създаде свои подразделения в 11 от по-големите центрове на българската 
емиграция във Влашко и поне 10-ина комитета в района на Русенско, Свищовско, Ломско и 
Видинско1. Някои специалисти отбелязват, че още през пролетта на 1854 г. към сформиране на 
местни групи от симпатизанти в отделни крайдунавски селища, като Галац, Браила, Алексан-
дрия, Гюргево, Турну Мъгуреле, прибягват и съмишлениците на Букурещката епитропия начело 
с братята Христо и Евлоги Георгиеви. В началото на 60-те години, дали под внушение на ру-
ската дипломация, или след обсъждане с виенските българи, Христо Георгиев коментира дори 
ползата от учредяване на вътрешни комитети, които да улеснят едно бъдещо българско въста-
ние в Румелия. Ако искаме да бъдем коректни към автентичния изворов материал от епохата 
на Възраждането обаче, то рано или късно ще трябва да припознаем създадените още през 
пролетта и  лятото на 1853 г. Тайни общества на Раковски като първи реален проект за изграж-
дане на мрежа от конспиративни ядра по българските земи. Да не забравяме и прословутите 
групи на „верните приятели“ на Раковски от 1860 – 1862 г., които са всъщност първообраз на 
т.нар. „кръжоци“ от единомишленици, служещи за основа и на комитетите, създадени по-късно 
на юг от р. Дунав от ТБЦК, и на Частните революционни комитети от времето на Васил Левски. 
Прочее и в трите си плана за освобождение на България Георги Раковски изрично и неизменно 
отбелязва необходимостта от подготовка на населението за замисляните от него въстания с 
помощта на предварително изградена конспиративна мрежа от местни емисари. 

Втората мантра, предпоставяща подценяването на идейното наследство на Георги Раков-
ски, е свързана с безапелационно наложената в родната историография теза, че идейната ево-
люция на освободителното ни движение достига своята върхова точка с разбиранията на Васил 
Левски за самостоятелност, т.е. независимост на българската национална революция от външ-
ни сили. Действително, в документалното наследство, а и в практическата дейност на Апостола 
могат да се открият множество доказателства в подкрепа на неговия стремеж да опази комитет-
ското дело в Българско от каквато и да било външна намеса. В подобна позиция няма и не може 
да има нищо осъдително, дори напротив. Едва ли ще се намери специалист, който би оборил 
например справедливите укори на Дякона към Филип Тотю и Панайот Хитов, които, без да имат 
каквито и да било пълномощия от БРЦК или от Ловешкия централен комитет, се опитват да 
договарят през 1870 – 1871 г. евентуални общи действия с Русия, Сърбия или Черна гора. По 
сходен начин Левски ще се противопостави през 1871 и 1872 г. и на стария си приятел и съмиш-
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леник Димитър Ценович, както и на други криптодуалисти в средите на влашката ни емиграция. 
Но проблемът според мен не е в тези основателни критики на Дякона към мустакатите войводи 
или пък към шумните букурещки всезнайковци. Много по-важно за професионалната ни гилдия 
е да признаем най-после категорично и открито погрешността, безперспективността на тезата 
за възможността сами, без чужда помощ да постигнем своята свобода. Не само защото никой 
балкански народ не е можел да се справи самостоятелно със султанската армия, а и защото 
всяка промяна на статуквото в Европейския югоизток е зависела от волята на тогавашните 
Велики сили – политически реалности, които Георги Раковски осъзнава пределно ясно и които 
прецизно отчита още в Одеския си план от 1858 г.2 Затова и през следващите години той упори-
то ще настоява за търсене на подходящ съюзник не само сред съседните балкански народи, но 
и измежду големите европейски държави. Прочее, подобно прагматично осмисляне на въпроса 
за съюзника в борбата срещу Портата не е чуждо дори на тези следовници на Раковски, които 
се сочат като най-последователните защитници на идеята за независимост на освободителното 
ни движение от всякакви външни фактори. В своята кореспонденция с Панайот Хитов например 
Дякона признава, че от позициите на равноправни партньори е готов и лично да преговаря за 
общи действия със сръбското правителство. Гюргевските апостоли от своя страна не само об-
мислят да координират плановете си с Белград, но и не крият, че замисленото от тях въстание 
има за цел да провокира намесата на Европа за решаването на българския политически въ-
прос. Ръководството на БЦБО пък, което се представя като естествен наследник и продължител 
на революционните традиции на Васил Левски и на БРЦК, гръмогласно заявява позицията си, 
че само руската военна окупация може да доведе до отхвърляне на чуждото господство.

Подценяването на политическите прозрения и завети на Георги Раковски в годините след 
Втората световна война проличава и в отношението на съвременните изследователи към т.нар. 
четническа тактика. Повечето автори признават заслугите на Раковски за популяризирането и 
налагането на тази тактика, която изиграва изключително важна роля за политическото про-
буждане на подвластното българско население през 60-те години на ХІХ в. Достатъчно е да 
си припомним значението на „Привременният закон за народните горски чети“ за подема на 
освободителното движение през 1867 и 1868 г., както и международният ефект от четническите 
акции, организирани от Върховното началство на Раковски3. Всички тези безспорни успехи се 
представят обаче от специалистите като временни и в духа на възприетата логика, че след 
драматичната гибел на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, Васил Левски и Любен Караве-
лов постепенно осъзнават недостатъците на четническата тактика. Логиката на тази именно 
постановка води до налагането в научната литература и на поредната мантра, според която 
четническите разбирания на Георги Раковски са обявени за несъответстващи на потребностите 
на комитетското дело4. Затова и всеки опит за организиране на нови чети след създаването на 
БРЦК и на ВРО се заклеймява като отклонение и дори предателство спрямо революционните 
идеи на Левски5. Показателни в това отношение например са оценките за решенията на общите 
събрания на БРЦК от 11 – 12 май 1873 г. и от  20 – 21 август 1874 г., когато след смъртта на 
Апостола някои от хъшовете във Влашко обмислят изпращането на чети в Българско.

В търсене на истината за реалната значимост на разработената от Георги Раковски четни-
ческа тактика могат да се приведат любопитни факти от революционната практика и на самия 
Левски, и на неговите най-ревностни последователи, като Христо Ботев и гюргевските апостоли. 
Да си припомним например, че проучванията на Крумка Шарова убедително доказват, че и при 
Първата, и при Втората си обиколка, а дори и през пролетта на 1870 г. Апостола продължава да 
вярва във възможността чрез добре организирани четнически акции да се предизвика въстание 
в Българско6. В основата на плана на БРК за всенародно въстание през лятото на 1875 г. заляга 
предложението на Панайот Хитов за екипиране на големи чети на сръбска и румънска терито-
рия, които след като преминат границата с Османската империя, трябва да се придвижат към 
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Балкана и да обявят народния бунт7. В същата посока разсъждават и участниците в Браилското 
събрание от 6 март 1876 г., които разпределят дори конкретните ангажименти на комитетите из 
Влашко за подготовка на бъдещите доброволчески отряди8. Четническите действия присъстват 
осезаемо и в намеренията на гюргевските апостоли. Знакови в това отношение са четите на 
Христо Ботев и Таньо Стоянов, на Георги Бенковски и Цанко Дюстабанов, на поп Харитон и 
Стоил войвода9. Български чети участват и в Сръбско-турската война (1876 г.), а в последвалата 
Освободителна война (1877 – 1878 г.) оказват ценна подкрепа на руското командване както в 
тила на турската армия, така и в някои от най-важните настъпателни операции на Предния и 
на Западния отряд.

Осъзнавам колко трудно е да се променят закостенелите и аксиоматични постановки в 
подвластния все още на романтичния патриотизъм и на идеологемите от отминалия ХХ век 
съвременен разказ за освободителните борби на нашите възрожденски деди. Още повече че 
Георги Раковски не е безгрешен, а и опонентите му си имат своите основания, когато го обви-
няват в разни увлечения. Убеден съм обаче, че ако искрено желаем да извадим Раковски от 
забравата, то никакви белязани от политическото ни злободневие предизвикателства не могат 
да ни попречат да отдадем заслуженото признание на делата и заветите на великия Котленец.

1 Стоянов, Иван. Таен централен български комитет. Идеи и проекти. Велико Търново, 2010.
2 Трайков, Веселин. Георги Стойков Раковски. Биография. София, 1974.
3 Шарова, Крумка. Централизираното ръководство на революционните сили (1858 – 1867). – В: Известия на дър-

жавните архиви, Т. 58, 1989, 39- 98; същ. Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа в историята на българското ре-
волюционно движение. – В: Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Чуждестранни документи. София, 1988, 5-42.

4 Генчев, Николай. Българско Възраждане. София, 1978; Бурмов, Александър. Към историята на революционно-
то движение в България след смъртта на Левски. – В: Просвета, Год. І, 1935/1936, кн. 5, 549-555.

5 Бурмов, Александър. Български революционен централен комитет (1868 – 1877). – В: Бурмов, Александър. 
Избрани произведения. Т. ІІІ. София, 1976, 9 – 112.

6 Шарова, Крумка. Планът за въстание в България през 1869 г. и идеята на В. Левски за вътрешни чети. Към 
въпроса за прехода от четническата тактика към новите организационни принципи на БРЦК. – В: Българското револю-
ционно движение в навечерието на създаването на БРЦК, 1869 г. София, 2000, 7-30.

7 Великов, Стефан. Протокол на БРЦК от 12 август 1875 година. – В: Читалище, ХХVІІ, 1948/1949, кн. 9, 575 – 582.
8 Митев, Пламен. Браилското събрание от 6 март 1876 г. – В: Исторически преглед, 2004, кн. 5-6, 277-289.
9 Бурмов, Александър. Христо Ботев и неговата чета. София, 1974; Косев, Константин, Николай Жечев, Дойно 

Дойнов. История на Априлското въстание 1876. София, 1986.



РАКОВСКИ И ЛЕВСКИ – ВОДАЧИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА 
НАЦИОНАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ

От древни времена един от оригиналните начини за представяне на великите истори-
чески личности са т. нар. „сравнителни животописи (биографии)“ – историко-литературен жанр, 
създаден от Плутарх (46 – 119). И днес на книжния пазар можем да открием историко-публици-
стични творби, разглеждащи в паралел Сталин и Хитлер, Чърчил и Оруел и т.н. Ние обаче ня-
маме за задача да представяме по този начин Георги Стойков Раковски (1821 – 1867)1 и Васил 
Левски (1840 – 1873)2 – двамата най-ярки водачи на българската национална революция, още 
по-малко да задаваме елементарния въпрос „кой е по-велик“... В нашите представи, наложени 
от историческата наука с нейните особености, недостатъци и „лъкатушения“, Раковски опреде-
лено е губещ за сметка на Левски – ако не в научен, то със сигурност в обществен план. Това 
не означава, че трябва да възприемем диаметрално противоположния подход – обективната 
оценка/преоценка на Раковски и неговите дела да бъде постигната, този път „за сметка“ на Лев-
ски… Внимателният прочит на събитията и процесите показва, че двамата лидери на българ-
ската революция имат своята неповторима, ако използваме езика на църквата, „неразделима и 
неспоима“ историческа роля.  

Ще фокусираме нашето внимание върху личното познанство и конкретните взаимоотно-
шения между основоположника на революционното движение, какъвто по общо мнение е Ра-
ковски, и неговия много по-млад събрат (с възрастова разлика от почти 20 години!)3, ученик и 
съратник Васил Дякона Левски. Редно е да отбележим, че Вазовото „… един само буден сред 
толкова спящи…“, така силна и въздействаща характеристика на Раковски, все пак си остава 
литературна хипербола. Неприемливо е по сходен начин да бъде възприеман и Левски. Двамата 
революционни водачи не стоят изолирано от своята среда, от своите съратници и противници, 
предшественици и съвременници – и у нас, и в чужбина. Раковски, особено в своята младост, 
търпи влиянието на  авторитети от ранга на Ригас Велестинлис и Джузепе Гарибалди, но на своя 
вуйчо капитан Георги Мамарчев4, Неофит Хилендарец Бозвели и т.н. Същевременно и Раковски, 

1 За живота и делото му вж. Петров, Б. Биография на Георги Стойков Раковски. София, 1910; Пенев, Б., М. 
Арнаудов, А. П. Стоилов. Г. С. Раковски (По случай петдесетгодишнината от смъртта му). София, 1917; Арнаудов, М. Г. 
С. Раковски – живот, дело, идеи. София, 1932; Максимов, Ст. С. С. Раковски. Бургас, 1936; Константинов, Г. Раковски и 
българската революционна идеология. София, 1939; Трайков, В. Георги Стойков Раковски (Биография). София, 1974; 
Същият. Георги Стойков Раковски. Документален летопис (1821-1867). София, 1990 [по-нататък съкр. Трайков, В. До-
кументален летопис]; Ровняков, А. А. В борьбе за свободу Болгарии. Москва, 1980.

2 От обширната литература за Васил Левски ще се ограничим да посочим: Стоянов, З. Васил Левски (Дяконът). 
Пловдив, 1883; Страшимиров, Д. Васил Левски. Живот, дела и извори, т. I-II. София, 1929; второ изд.: София, 2014-
2015; Унджиев, Ив. Васил Левски. Биография. София, 1945 (2007); Макдермот, М. Апостолът на Свободата. София, 
1973; Генчев, Н. Васил Левски. София, 1987 (2002, 2011); Червенков, Н. Васил Левский. Кишинев, 1993; Времето на 
Левски (Сб. rзследвания под ред. на Пл. Митев). София, 2010; Стоянов, Ив. Нови щрихи към идейните възгледи и 
дейността на Васил Левски. В. Търново, 2012; Стоянов, Мл. Левски – събития и личности. София, 2017; Павлов, Пл. 
Левски – другото име на Свободата. София, 2017 (2018); Лалев, Ив. Васил Левски (Отвъд митовете, легендите и за-
блудите). София, 2019. 

3 Както бе установено на основата на османо-турски докумени Васил Левски е роден през 1840 г. Вж. Бойков, 
Гр., Пл. Митев. Документални свидетелства за годината на раждане на Васил Левски. – В: История, 2021, кн. 1, 8-27.

4 Възвъзова-Каратеодорова, К. Капитан Георги Мамарчев. София, 1986.
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и Левски са в тясна взаимовръзка с хора от различни поколения – Иван Касабов, Теофан Райнов, 
„дядо“ Ильо Марков, Иван Кулин, по-късно Любен Каравелов, дейците на ТЦБК, БРЦК и Вътреш-
ната революционна организация. Днес тези повече или по-малко забравени личности споделят 
същите, най-малкото сходни идеи и замисли. С други думи, Раковски и Левски – и поотделно, и 
заедно – действат в среда от съмишленици, а и в конкретна обществено-политическа обстановка.

По разбираеми, включително чисто хронологически причини Раковски предхожда Левски, 
като е и негов учител – и в преносния, а и в прекия смисъл на думата. Във времето, в което 
младият Васил Кунчев/йеромонах Игнатий излиза на сцената на историята, Раковски е там от 
години, и то във водеща роля. Оценките за неговата „невъзможна“ по думите на Вазов личност 
(революционен и политически водач, поет, вестникар, публицист, изследовател на българската 
история, етнография и език и т.н.) са многобройни. Ще припомним думите на Добри Войников: 
„Най-великият ни народен мъж Георгий С. Раковский /…/ гордост народна за всекий бълга-
рин... Той вдъхна на българский народ, а най-паче на младите синове на България чувството за 
любов към Отечеството /…/, пожертвува всичкото си състояние, младост, най-сетне и животът 
си за същото добро...  Твоето име Георгий С. Раковский (Македонский) ще ся напише като пре-
образовател на България със златни слова, заедно с имената на нашите славни царе Крума, 
Симеона и други слънца на България!“5

Популярността на Раковски, постигната благодарение на неговите книги и вестници, осо-
бено на „Горски пътник“ и „Дунавски лебед“, придобива още по-голяма значимост с организи-
рането на Първата българска легия – не просто доброволчески отряд като онези в руско-тур-
ските войни от първата половина на XIX в., но и първообраз на свободната българска държава. 
Влиянието на „Дунавски лебед“ и вестите за Легията облъчват най-будните българи по градове 
и села, както и емиграцията в Цариград, Одеса, Букурещ, Виена... Към 1860 г. за българската 
интелигенция той е дядо Раковски – „титлата“, давана на прочути хайдушки войводи, но и на 
национални „старейшини“ от ранга на Петко Р. Славейков и Иван Вазов. 

Събирайки материали за биографията на Левски, Захарий Стоянов твърди, че младият 
дякон се запознава с  „… едничкия тогавашен учен и патриот български…“ при посещение на 
Раковски в Карлово. „Ние можем да утвърдим – продължава З. Стоянов,– че искрата за народ-
на свобода е била разпалена най-много у младия Васил от Раковски… Според уверението на 
домашните на Левски той вземал някакви си ръкописи от Раковски, които преписвал на скрито 
/…/, които жадната душа на Левски е гълтала пламенно…“.6

Тази информация, извлечена от късни спомени, няма как да бъде потвърдена, още по-
вече че след 1854 г. няма сигурни сведения Раковски дори и тайно да е посещавал не само 
Карлово, но и българските земи изобщо. От друга страна, Левски като ученик в Стара Загора 
(в периода 1855 – 1858), а после и като монах с името дякон Игнатий в Карлово попада в 
интелигентска среда, която познава книгите на Раковски и жадно очаква всеки брой от него-
вите вестници. Да не забравяме, че Раковски и Левски имат и общ учител в лицето на Райно 
Попович, макар и с разлика от две десетилетия. Съществуват сигурни данни за получаването 
на „Дунавски лебед“ в Карлово, включително през Румъния7. Сред близките съмишленици на 
Раковски, а след това и на Левски, е Георги Карловски Казака – богат търговец, живял в Галац, 
а после и в Тулча, водещият център на забравената днес българска земя Северна Добруджа. 
Знае се, че той е разпространявал „Дунавски лебед“, включително в своя роден град. Именно в 
този смисъл трябва да се тълкуват спомените, записани някога от Захарий Стоянов – Дякона е 
имал достъп до писанията на Раковски, които са повлияли решително за неговото израстване 
като убеден и просветен патриот. 

5 Жечев, Н. Личността и делото на Георги Раковски през погледа и оценката на неговите съвременници. – В: 
Епохи, 2021, кн. 3.

6 Стоянов, З. Васил Левски. Четите в България. Христо Ботйов. София, 1980, с. 29.
7 Павлов, Пл. Левски…, 85-86.
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Личното познанство между Левски и Раковски най-вероятно е от есента на 1861 г. Тогава 
Левски с помощта на Иван Брегов от Пазарджик, един от близките сътрудници на Раковски 
по онова време, заминава за Белград8. Левски постъпва в Легията заедно със своя събрат 
йеромонах Генадий – бъдещият игумен на Драгалевския манастир и активна фигура на ре-
волюционната организация в София. Авторитетът и личната харизма на господин Раковски, 
както уважително го нарича Христо Иванов-Големия9, един от най-близките приятели на Левски, 
очевидно са повлияли много силно на бъдещия Апостол на свободата. Имаме предвид Легията 
не само като организация от съмишленици, посветили се на българската свобода, но и такива, 
свързани с нея „съпътстващи“ явления, каквито са публичните беседи на Раковски. Както си 
спомня Христо Големия, често „… господин Раковски … приказва за българската история...“, 
разпалвайки патриотичното чувство на хората около него10. Със сигурност Левски е сред тези 
слушатели, още повече че е имал силно влечение към историята11. 

Легията е първата „школа“ в революционното развитие на Левски, като моделира в зна-
чителна, ако не и в решаваща степен неговите разбирания за военното дело и държавността. 
Както можем да се убедим от цялостната дейност на Апостола, той неотменно следва идеите 
на Раковски за създаването на Привременно правителство, съвременна по тип войска, привли-
чането на офицери, набавянето на модерно оръжие и т.н. Не на последно място Левски е силно 
повлиян и от поезията на Раковски – запазеният като чернова негов опит за автобиография в 
стихове е категорично доказателство в тази посока. Неминуемо достигаме и до името/прозвище-
то „Левски“12, което според традицията е дадено на Апостола не от някой друг, а именно от Раков-
ски. Без съмнение, младият монах от Карлово получава това име в Белград. Както изрично отбе-
лязват други участници в Легията, Дякона заедно със Стефан Караджата проявява изключителна 
смелост и качества в схватките на българската „чета“ с турския гарнизон в сръбската столица13.

Не всичко в отношенията между „учителя“ и „ученика“ е еднозначно – за определен период 
Левски е в лагера на „опозицията“ срещу Раковски, когото упрекват в авторитарен стил, показност 
и т.н. Този неформален кръг е олицетворяван от Иван Касабов, като в него влизат и други млади 
българи, най-вече от средите на интелигенцията. Захарий Стоянов разказва за спречкване на 
Левски с Раковски: „Разказват очевидци, че когато един път сръбският княз отишъл на смотър 
[строеви преглед] на българската чета /…/,  запитал някои от момчетата каква е целта на тяхното 
военно обучение. Раковски, който имал най-голям интерес от благоволението на правителството 
и който освен чистия патриотизъм знаел и дипломатическите тънкости, отговорил верноподанно 
на сръбския господар, че целта на момците не е друга никоя, освен да помогнат сами на себе си, 
частна. „Изверг!“ – извикал нашият герой и турил ръка на револвера си, без да вземе предвид 
височайшето присъствие на светлата особа, дисциплината и лицемерното благоприличие /…/. 
Шест деня стоял Левски затворен за тая си дързост в белградската тъмница. Трябва да ви 
кажа, че той е изгърмял против Раковски, но не можал да го сполучи…“14

Повечето биографи на Левски поставят под съмнение този инцидент или пък  съзнателно 
или не го игнорират. Наистина, Захарий Стоянов често украсява, преувеличава, романизира и 
т.н., но в случая се позовава на очевидци, като сам признава необходимостта от проверка на 
истинността на случилото се. За конфликт между Левски и Раковски по време на Легията пише 
и Панайот Хитов15. Очевидците, за които става дума, са д-р Рашко Петров и македонският бъл-

8 Пак там, 89-90.
9 За него вж. Маринов (Стоянов), М. Христо Иванов Големия. София, 2018.
10 Иванов-Големия, Хр. Спомени (под ред. на В. Тилева). София, 1984, с. 24.
11 Левски в спомените на съвременниците си (Съст. и ред. Ст. Каракостов). София, 1973, с. 229.
12 Павлов, Пл. Левски…, 104-108.
13 Пак там, 92-94.
14 Стоянов, З. Васил Левски. Четите в България. Христо Ботйов. София, 1980, 36-37.
15 Хитов, Панайот. Фамилиарни забележки. Спомени (XVIII в. – 1877 г.). Под ред. на В. Антонова и И. Жейнов, 

Русе, 2003, с. 291.
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гарин Георги Левков/Бранислав Велешки (новото му име е дадено от Раковски!), телохранител 
на „народния войвода“ до самата му смърт16. За подобни конфликти има и други примери в 
средите на българските революционери, поради което значението на въпросния инцидент не 
следва да се преувеличава. Оказва се обаче, че в конкретния случай Захарий Стоянов греши, 
и то не по своя вина. Христо Иванов-Големия е категоричен, че инцидентът не е свързан с Лев-
ски. В писмо до Захарий Стоянов с бележки към книгата му за Апостола Големия пише: „Дето 
казоваш, че Левски гръмнал връв Раковски, то не е Левски, но е С.[Стефан] Караджата. Нека 
Г-н Рашко си припомни добре, че Г-н Раковски държа Караджата затворен в Батал джамия, и 
Караджата избега оттам. Караджата иска да убива Раковски, защото не ги пуска Раковски да 
идат за България да образуват там чети, но [в]се от Сърбия да излизат. Че Раковски каза, че ще 
ви затворя чрез полицията и нема да ви пусна. Нека си припомни г-н д-р Рашко добре.“17

Обръщаме по-сериозно внимание на този неизяснен въпрос предвид неговата важност не 
само за отношенията между Раковски и Левски, а за да проумеем по-добре ситуацията, пред коя-
то е бил изправен водачът на Легията в конкретния момент.  Би било погрешно да отричаме учас-
тието на Дякона в „опозицията“, още повече при неговата близост с Иван Касабов, Теофан Райнов 
и други несъгласни с някои от действията на Раковски. От друга страна, както ще покажем по-на-
татък, през следващите години Левски е сред най-преданите съмишленици на Раковски. Явно 
младият революционер в крайна сметка е оценил необходимостта от единоначалие и поемане 
на лична отговорност. През 1871 – 1872 г. Апостола сам е изпадал в сходни положения, упрекван 
е в диктаторски методи, че е „привилегист“ и тем подобни18. С други думи, случилото се по време 
на Първата легия е своеобразен урок за самия него. И съвсем не е случайно, че Левски държи 
толкова строго за дисциплината във Вътрешната организация и нейните комитети по места.

След разпускането на Легията през есента на 1862 г. Левски остава в Сърбия – отначало 
в Крагуевац, после в Белград. Едва през лятото на 1863 г. той напуска Сърбия и се завръща в 
България. Според нас този наглед необясним като продължителност престой е свързан със съп-
ричастността на Левски към опитите на Раковски да намери нов път за революционно действие, 
включително чрез неговите посещения в Гърция и Черна гора19. Още по-важна е информацията, 
която дължим отново на Христо Иванов-Големия в неговите критични бележки към книгата на 
Захарий Стоянов: „… Ходил беше при Раковски в Букурещ и там преминал зимата…“20

Известно е, че Раковски напуска Сърбия на 7 септември 1863 г., а от 18 септември с.г. до 
края на живота си е на „постоянно местожителство“ в Букурещ21. В такъв случай се получава, 
че Левски е прекарал при Раковски зимата на 1863 – 1864 г., което противоречи на известното 
ни за него по същото време. От друга страна обаче в тази информация е напълно възможно 
да има известна истина. През есента-зимата на 1862 – 1863 г. Раковски на няколко пъти пъту-
ва между Сърбия и Румъния, оставайки на румънска земя за определени периоди от време. 
Така например от 17 септември до 1 октомври 1862 г. той е в с. Груя във Влахия. От 1 до 10 
декември отново е във Влахия – в Груя, Крайова, Жиганещ, евентуално и в Турну Северин, 
във връзка с пренасянето на руско оръжие в Сърбия. Става дума за участието му в пренася-
нето на 39 хиляди пушки, 3 хиляди саби и много муниции, част от които Раковски е смятал да 
издейства от княз Михаил Обренович за българите22. За целта е командирован като сръбски 
полковник, който има право да бъде придружаван „… от един момък слуга…“. В края на де-
кември 1862-ра до средата на януари 1863 г. на няколко пъти пътува между Неготин, Груя и 

16 Вж. статията на М. Карадечева в настоящия сборник.
17 Маринов (Стоянов), М. Христо Иванов…, с. 240, 245 (Документът се съхранява в НБКМ – БИА, IIА, 8689).
18 Павлов, Пл. Левски…, 277-298.
19 Пак там, 101-103.
20 Маринов (Стоянов), М. Христо Иванов…, с. 245.
21 Трайков, В. Документален летопис, с. 246.
22 Петров, Б.  Биография…, 158-160; Трайков, В. Георги Стойков Раковски (Биография), 261-263.



30     Научна конференция с международно участие

Крайова.23 Би било прекалено смело да твърдим, че именно Левски е придружавал Раковски 
като негов адютант, поне не и без преки доказателства. Ясно е обаче, че твърдението на Хр. 
Иванов-Големия отразява близките отношения между Левски и Раковски по същото време.

След завръщането си в България през лятото на 1863 г. Левски е арестуван и лежи за 
около два месеца в затвора в Пловдив. Един от хората, които действат най-активно за неговото 
освобождаване, е д-р Рашко Петров, член на „Привременното правителство“ на Раковски в Бел-
град. Хр. Иванов-Големия съобщава, че при едно свое пътуване до Букурещ през 1864 г. се сре-
ща с Раковски, който живо се интересува от ставащото в България. Тогава Големия му разказва 
„… за Васил Дякона какво му се бе случило и пловдивци какво вършат с гърците…“.24 И в случая 
е ясно, че Раковски проявява загриженост за съдбата на Левски, което няма как да е случайно.

След „хвърлянето на расото“ на Великден 1864 г. – израз, който не е особено верен, Лев-
ски става учител в близкото до Карлово село Войнягово. Както бе показано от О. Маждракова25, 
през есента-зимата на 1865 – 1866 г., когато е във Войнягово, Левски чрез Христо Иванов-Голе-
мия е във връзка с Раковски в Букурещ. Нещо повече, получава екземпляри от „Горски пътник“, 
за да ги разпространява сред привържениците на революцията26. Знае се, че Левски е имал 
силно влияние върху местните младежи и по-будните селяни. Очевидно в пряка връзка с виж-
данията на Раковски неговият по-млад съратник създава във Войнягово „Тайно братство“ – един 
от появилите се  в онези години т.нар. революционни „кръжоци“27, каквито е имало в Карлово и 
Сопот, и то отново с участието на Дякона. Левски организира такава структура и в Дъбене, а ве-
роятно и в други околни села. Според Генадий Драгалевски така е изградена по-голяма органи-
зация, наречена от него Подбалкански комитет. Ето какво по-конкретно разказва отец Генадий: 

„След някой месец напуснах Сърбия и ся отправих за Т.[Татар] Пазарджик, гдето свещен-
ствувах тъкмо през времето, когато мъченикът Левски устройваше революционерни комитети 
из Южна България /… / С него [Васил Левски] наедно и с някои младежи устроихме така наре-
чения Подбалкански комитет и прекарвахме в постоянни агитации, до когато Раковски повика 
Дякона у Букурещ, когото от като изпратих и посрещнах след време, като носеше първия бъл-
гарски печат с надпис „Привременно българско правителство“, напуснах Пазарджик и дойдох в 
София, гдето в 1867  ся установих у Драгалевский манастир Света Богородица…“.28

През февруари 1866 г. Левски е повикан от Раковски в Букурещ във връзка с готвещата се 
през 1866 г. в съюз с Румъния нова мащабна революционна акция. Както е известно, след сва-
лянето на княз Александър Куза в северната ни съседка се появява благоприятна възможност 
за организирането на военна формация, аналогична на Първата българска легия в Белград 
четири години преди това. За съжаление, този план за румъно-българско единодействие против 
Османската империя пропада. Въпреки това Раковски и неговият „щаб“/„правителство в изгна-
ние“ (наречено в края на 1866 г. Върховно народно българско тайно гражданско началство), 
действат с перспектива. Предвид актуалната обстановка привържениците на революцията за-
почват подготовка за четнически акции в България, планирани за пролетта-лятото на 1867 г. 
Във връзка с този замисъл е решено т.нар. хъшове и „традиционни“ хайдути да останат на ру-
мънска земя (Браила, Гюргево, Букурещ и т.н.), готвейки се за предстоящата въоръжена акция. 
Това личи от биографиите на Стефан Караджата, Христо Македонски, Хаджи Димитър, Желю 
Чернев и др. От друга страна, онези българи от кръга на Раковски, които са по-образовани или 
пък с относително по-висок социален статус (търговци, свещеници, учители, и т.н.), се завръщат 
в България. С други думи, те са изпратени „под прикритие“, както бихме казали днес, за да под-

23 Трайков, В. Документален летопис, 231-234.
24 Иванов-Големия, Хр. Спомени…, с. 43.
25 Маждракова-Чавдарова, О. Васил Левски сред своите и отвъд Дунава. София, 2018, 140-142.
26 Иванов-Големия, Хр. Спомени..., 41-45. 
27 Павлов, П. Левски..., 345-359.
28 Маждракова-Чавдарова, О. Васил Левски…, 143.
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готвят логистичните „ядра“ за бъдещата революционна офанзива отвътре. В преобладаващата 
си част това са участници в Първата българска легия, сред които Левски, Иван Попхристов Кър-
шовски и др. В крайна сметка през пролетта-лятото на 1866 г. Дякона не се появява случайно 
в Тулча, за да търси прехрана като учител в голямото българско село Еникьой. Идвайки в този 
район, в който са живеели преселници от Карлово и Карловско, включително от Войнягово, той 
създава „революционни кръжоци“ в Еникьой и близките села. Макар да е известно от късни 
спомени, „даскал Васил“ проповядва „комитаджилък“ и идеята за близка революционна акция29. 
Именно във връзка с това през октомври или ноември 1866 г. Левски предприема пътуване до 
Яш. Отсяда при близкия до Раковски отец Натанаил, бъдещият екзархийски митрополит на 
Охрид и Пловдив. 

Няколко месеца преди това, на 25 март 1866 г., за да не бъде предаден от Румъния на 
османските власти по тяхно искане, Раковски напуска Букурещ. Придружаван от Панайот Хитов, 
след кратък престой в Синещ и Браила се налага да търси убежище в пределите на Руската 
империя, като стъпва на нейна територия на 6 или 7 април. През април в продължение на три 
седмици е в Кубей, където лежи болен „...от своята болест, която отдавна вече го беше 
завладяла…“ (туберколоза). След това е в Кишинев и Киприяновски манастир. Завръща се в 
Букурещ в края на август с.г.30

По всяка вероятност, тръгвайки от Еникьой, Левски е очаквал, че Раковски е все още в Бе-
сарабия или че скоро ще се отправи в тази посока. Както бе показано от Н. Червенков, Раковски 
разчита много на бесарабската българска общност, включително като участие в планираните 
четнически акции31. Има нещо символично в това, че първото известно ни писмо на Левски е 
изпратено именно до Георги Раковски: 

„Господин Раковски! 
Днес идвам да Ви поздравя от страна на отец Натанаил, който ми е дал власт да Ви 

напиша това писъмце, и Ви моля да му съобщите с какво се занимавате днес, защото много 
желае заради Вас и иска да знае подробно с какво се занимавате днес, и най-вече Ви моли да 
му кажете заради търговете как отиват днес и как ще бъдат занапред. Като не ми остава 
време да Ви пиша по-напросторно, оставам Ваш искрен Д. И. [дякон Игнатий] Левски.

Яш, 1866, 7 ноември [1866 г.]“32

Като се абстрахираме от конспиративния стил на писмото, можем да констатираме, че то 
надали е първото, изпратено от Левски до водача на революционната „партия“. В случая Левски 
идва на румънска територия за лична среща с Раковски, който доскоро не е бил в страната. 
Тук научава за неговото завръщане, като го информира на какъв „адрес“ се намира, очевидно 
знаейки поне отчасти за неговите планове. Основният въпрос е за подготовката на „търгове-
те“, т.е. на бъдещите чети, което показва явната съпричастност на Левски към плановете на 
Раковски. Не знаем какъв е отговорът, но скоро след това Дякона вече е в чифлика на Никола 
Балкански в Синещ, близо до Букурещ. Именно там, в „квартирата“ на Раковски, се запознава 
с войводата Панайот Хитов. Левски  постъпва в подготвяната чета не като обикновен боец, а е 
назначен за „първостепенний знаменосец“ на „първостепенний войвода“!33 И това, както знаем, 
става по изричното настояване на Раковски и въпреки първоначалното несъгласие на Хитов34. 
Какъв по-убедителен  израз на доверие, но и свидетелство за трайните връзки между Георги 
Раковски и Васил Левски в периода 1861 – 1867 г.?

Васил Левски, най-изявеният продължител на делото на Раковски, следва формулирано-

29 Павлов, Пл. Левски…, 125-134.
30 Трайков, В. Документален летопис, 282-285.
31 Срв. доклада на Н. Червенков в настоящия сборник.
32 Страшимиров, Д. Васил Левски…, т. I, с.  21.
33 Павлов, Пл. Левски…, с. 141 и сл.
34 Хитов, П. Фамилиарни забележки…, 318-319.
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то още през 1861-1862 г. генерално направление в развитието на българското освободително 
движение. Апостолът на свободата продължава и надгражда идеите на Раковски – за създа-
ването на комитети, въоръжени сили, ръководен център, наричан Привременно правителство, 
и т.н. Без съмнение Левски е повлиян достатъчно силно от Раковски, а това се допълва и от 
собствения му горчив опит по отношение на политиката на Сърбия и Руската империя по бъл-
гарския въпрос. Постигнатото от Левски и неговите съратници през 1868 – 1872 г. проправя пътя 
към Априлското въстание и Освобождението на България (само десетина години след смъртта 
на Раковски!), но нека не забравяме основата, поставена от Раковски. И приемствеността в 
развитието на българската национална революция, олицетворявана от двамата най-изтъкнати 
нейни водачи.   



НАУЧНИЯТ ПРИНОС НА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ  
В НАРОДОПСИХОЛОГИЯТА

професор д.ик.н., д-р по социология Евгений Сачев,  
експерт по културно наследство и национална сигурност

Днес, когато отбелязваме 200-годишнината от рождението на Георги Стойков Раковски, е 
един от най-величавите върхове на българската национална гордост; еманация на българско-
то национално достойнство; изначален пример за държавник, политик, революционер-рефор-
матор, дипломат, публицист, възрожденски просветител и учен, можем неудовлетворено да 
кажем, че в недостатъчна степен сме се издължили към този титан на мисълта и действието. 
За него академик Михаил Арнаудов (5 октомври 1878 г. – 18 февруари 1978 г.) категорично 
заявява, че той е „културен историк, етнограф, публицист, мемоарист, войвода и политик.“1 

Безспорно Раковски е не само велика, но и многостранна личност. За него любовта 
към Отечеството означава безпределна преданост и саможертва в името на свободата 
на своя народ. Той на дело показа, че националната идентичност е тъждествена на на-
ционалната отговорност и на националното самоопределение. В своите революционни за 
времето си идеи той претворява настоящето в бъдеще, ето защо Георги Раковски и като 
научен изследовател живее не само в своето съвремие, но и в бъдещето. Със своите 
книги „Ключь българского язьiка“  (1858 г.), „Българска старина“ (1865 г.) и „Показалецъ  
или ръководство какъ да са изискватъ и издирватъ най-стари черти нашего битиа, язъ-
ка, народопоколеника, стараго ни правлениа, славного ни прошествиа и проч.“ (1858 г.). 
Тези негови книги показват дълбочината на изследователското му творчество и на науч-
ните постижения не само в областта на народопсихологията, историята, културологията 
и етнографията, но и в сферата на държавността, политологията и сигурността, може да 
се каже, че Георги Раковски е основоположник не само на българската етнография, но и 
на социалната психология. Известният наш социолог и социален психолог проф. Минчо 
Драганов (18 август 1937 г. – 8 октомври 2011 г.) през 2003 г. обърна внимание, че Георги 
Раковски за първи път употребява понятието „народен характер“, което заедно с понятията 
„народен дух“ и „народна психика“ се превръщат във фундаментални понятия в народопси-
хологията.2

Както е известно, за създатели на народопсихологията се смятат немският философ, 
психолог и педагог Морис Лацарус (15 септември 1824 г. – 13 април 1903 г.) и Хейман Щай-
нтал  (16 май 1823 г. – 14 март 1899 г.) През 1859 г. те започват да издават списанието „Въ-
проси на етническата психология и на езикознанието“ (Zeitschrift für Völker psychology uno  
Sprachwissenschaft). На страниците на това списание формулират задачите на народопсихоло-
гията като наука. Лацарус и Щайнтал се стремят  да определят закономерностите на вътрешна-
та духовна дейност на хората, които живеят в една държава.3,4 Първоначално двамата немски 
учени определят като основно понятие народния дух за център на изследванията в народната 
психика (народопсихика). Впоследствие те утвърждават народния характер като основно поня-
тие в народопсихологията, и то след 1859 г. 

1 Арнаудов,М. Раковски, С.1967, с. 7.
2 Драганов, М. Българино, бъди,С. 2003, с. 213-214.
3 Lazarus, Moritz. En encyclopedia Britannica.
4 Лазарус, Мориц. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 86 том (82 т. и 4 доп.). СПб ,1890-1907.
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До голяма степен основните характеристики на това понятие са посочени оба-
че през 1858 г. от гениалния Георги Раковски. В своя „ Показалец“ той разглежда съдър-
жанието на понятието „народен характер“ като определящо по отношение на дефини-
рането същността на националната идентичност. В тази своя книга от научна гледна 
точка се изясняват същността, структурата и функциите на понятието „народен харак-
тер“, които се доразвиват от последователите на немската класическа школа в наро-
допсихологията. В „Показалеца“ на Раковски има дори раздели, озаглавени като „бъл-
гари-народнъй характерь и домашнъй бить“, „характерь българского народъ“ и др. 
В първоначалния етап от историята на етнопсихологическата мисъл народният характер се 
определя като основно понятие – категория, която като рамка обхваща останалите понятия 
и термини, влияе върху подреждането на връзките, споява ги в една мисловна парадигма. 
Първоначално такова основно понятие (както вече изтъкнахме) е „народният дух“. То е на-
ложено най-вече от Йохан Хердер ( 25 август 1744 г. – 8 декември 1803 г.) и Георг Вилхелм 
Хегел (27  август 1770 г. – 14 ноември 1831 г.).  Според тях духът на даден народ е сложно, 
но неделимо явление, което се вселява у хората от всяко поколение на този народ. След 
средата на XIX в. немската психологическа, етнографска и литературно-художествена мисъл 
стига до идеята, че на мястото на добрия стар термин „народен дух“ трябва да се създа-
дат два нови: „народопсихика“ (народопсихология) и „народен характер“. Народопсихиката 
е по-широкообхватен термин, означаващ съвкупността от всякакви колективни етнопсихични 
явления, а народният характер според представителите на тази школа изяснява по-тясната 
съвкупност, включваща само отличителните душевни черти, белези и свойства на даден на-
род. Те свеждат народния характер до един от елементите на народната психика. 

За разлика от тях Георги Стойков Раковски разглежда народния характер като неделим 
елемент от националната идентичност, която включва още: народното самосъзнание, рели-
гиозната принадлежност на основната част от народа, народният език и традиционната (на-
родна) материална и духовна култура. Това означава, че според Георги Стойков Раковски 
народният характер е основен фактор за устойчивото развитие на обществото и държавата. 
Под народен характер Раковски разбира всички психични традиционни явления и особености 
на даден народ. С това той се връща към първоначалното значение на понятието „характер“, 
въведено в употреба преди хилядолетия от самия Аристотел (384 г. – 322 г. пр. Хр.). По-късно 
идеите на Г. С. Раковски се доразвиват през първите десетилетия на XX в. в Съединените 
американски щати, когато на базата на понятието „народен характер“ се разработва терминът 
„национален характер“. Най-пълно в руслото на американската културна антропология иде-
ите на Г. С. Раковски за ролята и значението на народния характер като етнопсихологичен 
феномен се доусъвършенстват в новите етносоциални реалности. В този смисъл може да се 
каже, че приносът на Раковски за развитието на народопсихологията има световно значение.  
Според него отличителните черти на даден народ могат да бъдат следните: свободолюбивост, 
трудолюбивост, пасивност, нападателност, грубост, храброст, страхливост, търпеливост и т.н. 
Тук той включва и определени нагласи, предпочитания, желания и очаквания на хората към 
възлови сегменти на социалната действителност от трайните им отношения към основните 
елементи на техния живот. 

За Раковски са важни и мотивите на съответното население, специфичните съвкуп-
ности от ценности и ценностни ориентации общи по съдържание преживявания, духов-
ни въжделения, религиозни взаимоотношения и други компоненти на начина им на живот.  
Изследванията на Раковски в традиционната народна култура показват, че той включва и на-
родният характер в културоложкия профил на дадено общество. За него народният характер 
е определящ по отношение на индивидуалното поведение в различни социални ситуации. Той 
достига до прозрението, че народният характер се основава на социокултурните архетипове 
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сред хората от даден народ. Самият народен характер се предава от поколения на поколения 
безсъзнателно и е част от етногенетичния код на даден народ. 

Много е писано за революционера Георги Стойков Раковски; за основоположни-
ка на националноосвободителното движение на българите; за заслугите му в развитието 
на българското военно изкуство; за неговата роля в организирането на основните геопо-
литически стратегии на Балканите и в Европа, но почти нищо или съвсем недостатъчно 
е писано за учения Г. С. Раковски, за неговия неоценим принос в развитието на българ-
ските научни знания. Още приживе Г. Раковски ратува за създаването на едно българ-
ско научно дружество. Две години след неговата кончина се основава, както е известно, 
Българското книжовно дружество – предвестник на Българската академия на науките.  
Ако е възможно само с една-единствена дума да определим мащабното дело на Г. С. Раковски, 
то навярно тя би била „мислител“ – мислител, не само на България и Европа, а и мислител на 
всички времена и епохи.



ГЕОРГИ РАКОВСКИ – КОГОТО ТРЯБВА  
ДА ПОМНИМ И ДА СЛЕДВАМЕ

Резюме: Настоящата статия проследява и разглежда живота на Георги Стойков 
Раковски, като еталон за подражание в поведенчески, национален и културен аспект. 
Представено е мнението на различни български изследователи от различни периоди, като 
се прави опит за оценка за развитие на националната култура, образование и фолклор. 
Определяне на националната идентичност е в основата на настоящата разработка, 
която поставя Георги Стойков Раковски, като е един от стожерите и.

Ключови думи: национална идентичност, Георги Стойков Раковски, културно 
развитие, български фолклор. 

GEORGI RAKOVSKI – THE ONE WHOM WE MUST REMEMBER AND FOLLOW

Venelin Terziev
Professor, Eng., D.Sc. (National Security), D.Sc. (Economics),  

D.Sc. (Social Activities), Ph.D. Eng.
Georgi Rakovski National Defence College, Sofia, Bulgaria

University of Rousse, Rousse, Bulgaria
Kaneff University Hospital, Rousse, Bulgaria

terziev@skmat.com
Abstract: This article examines the life of Georgi S. Rakovski as a role model in a behavioural, 

national and cultural aspects. The opinion of various Bulgarian researchers is presented, attempting to 
evaluate the development of national culture, education and folklore. Determining the national identity 
is at the basis of the current development, which makes Georgi Stoykov Rakovski one of its pillars.

Key words: national identity, Georgi Stoykov Rakovski, cultural development, Bulgarian folklore

инж. Венелин Терзиев, проф. д.ик.н., д.н. (Национална сигурност),  
д.н. (Социални дейности)

Министерство на културата на Република България, София, България
Военна академия „Георги Стойков Раковски“, София, България

Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе, България
vkterziev@gmail.com

Въведение
Просвещението е част от съзряването на едно общество и по своята цел и същност то 

е онова различие, което формира неговата идентичност, сила и възможност за развитие. На-
речено още „век на разума“ Просвещението е епоха, която не просто издига в култ човека и 
неговата мъдрост, но и налага съзнанието, че е нужна промяна на обществения ред. Това едва 
ли се случва в един миг или е следствие на конкретно действие, по-скоро е част от цялостен 
път на израстване. Път различен и сходен за всяка една нация. Път, който и ние, българите, 
сме извървели със собствените си стъпки, търсения и постижения.

Дали търсим и къде намираме днешните наши просветители е сложен въпрос, който е 
възможно да има много и нееднозначни отговори. Историята ни дава достатъчно основание 
да смятаме, че при далеч по-трудни и превратни времена просветителското дело е оцеля-
вало. Нещо повече – то е силата, дала тласък на редица събития. И ако днес обясняваме 
прозаично, че „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“, то истината за спасението е 
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някъде прикрита или покрита с прах. Отговор на този въпрос търси в едноименната си книга 
немският писател с български корени Илия Троянов и предлага не просто сюжет на интерес-
на история, а образа на този, който може да те „пробуди“ – с подадена ръка и път към себе 
си. Историята на Алекс – млад мъж, дете на емигранти, принудени през 70-те години на XX в. 
да избягат от България в Западна Европа, в тежка катастрофа губи родителите си, а самият 
той – паметта си. Изчезват всички онези нишки, които го свързват със света. По-страшното 
е, че изчезва страстта за живот. И тогава при него пристига дядо му – онази единствена 
останала връзка между минало и настояще, между памет, род и родно. Те, двама непознати, 
но със закодирана памет за общо минало, поемат пътя към дома. Път, който връща на Алекс 
не просто паметта, а желанието за живот. Така един наглед недотам будителски сценарий ни 
препраща към паметта като символ и смисъл на това, което сме били, което сме и ще бъдем. 
А „просветител“ придобива човешката мярка на личност, извела те от мрака до желанието 
да те има.

Желанието за съзидателен и осмислен живот е онова важно нещо, което трябва да тър-
сим и намираме, защото иначе ще се загубим в смисъла на безсмислието. И ако това е по-скоро 
житейски и нравствен проблем, то просветителското дело е важно както за самия индивид, така 
и за цялото общество. Понякога тези хора остават незабелязани покрай бурите, които ни връх-
литат и покрай прозаичните проблеми, които съпътстват живота ни. Но тяхното съществуване 
е толкова силно и важно за всички нас. Защото няма как да объркаме и променим стойността 
и ценността на делата им, които са оставили знак и дълбока следа в развитието ни. Затова 
днес всички ние, следовниците на тези знакови личности, трябва да търсим и намираме онова 
въжделение, което да ни води и насърчава да вършим достойни дела. Дълъг е списъкът на 
българските просветителите, там са имена на знакови не само за българската история имена, 
като Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Софроний Врачански, Неофит Бозвели, Любен Ка-
равелов, Христо Ботев, Васил Левски, Георги Раковски, Иван Вазов, Добри Чинтулов, Хаджи 
Димитър, Стефан Караджа, Любен Каравелов и много, много други. И тяхната мисия като об-
щественици, книжовници, радетели и борци за свобода е дала своя принос в определяне на 
нашата национална идентичност и за формиране на нашата сила и зрялост като нация (Арна-
удов, 1969; Анчев, 2016).

В богатия пантеон на дейци на духа безспорно Георги Стойков Раковски (1821 – 1867) е 
едно от имената, изписани с главни букви в българската история. „Любовта към Отечеството 
превъзхожда всички световни добрини“, казва той и продължава „Нека всеки запише дълбо-
ко в сърцето си: свобода или смърт!“. И сам дава отговор на своите терзания и въжделения: 
„По-лесно един народ се решава да умре в кърви, отколкото да живее в калта“.

Просветителското дело на Георги Раковски като ориентир за социално развитие
Георги Стойков Раковски е политик и националреволюционер от времето, когато се 

полага началото на българския политически живот. Познат предимно на изследователи и 
учени, делото и мисията му остават недостатъчно популярни и оценени. Живял и творил в 
навечерието на освобождението на българския народ от турско робство, голямата заслуга 
на Раковски е в обединяването на разпръснатите бунтовнически чети и превръщането им 
от сборище на хъшове, които всеки по свой начин и изолирано вършат нападения над по-
робителите, в политически един институт, готов да служи на освободителните цели на Оте-
чеството. Просветителското му дело обхваща всички онези аспекти на духовно израстване, 
което националното самосъзнание трябва да изживее, за да достигне степента на готовност 
независимостта да му принадлежи, а не то на нея. И безспорната „всемирна отзивчивост“, по 
мярката на Достоевски, благодарение на която съумява не само да гледа трезво на полити-
ката на великите сили, но и да запази чувствителността си за тяхната нравственост (Анчев, 
2013; Бакърджиев, 2020).
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Кратко описание на живота на Георги Раковски

Раковски е роден на 2 април през 1821 г. в Котел в семейството на сравнително заможния 
търговец и занаятчия Стойко Попович и Руска Мамарчева. В църковните регистри е записан 
като Съби Стойков Попович, вероятно кръстен на дядо си – Съби Попович, който е известен 
търговец на кожи и поддържа оживени връзки с румънските градове.

Баща му – Стойко Попович, е родом от сливенското село Раково, откъдето идва и при-
емното фамилно име Раковски. Майка му Руска е сестра на Георги Мамарчев – български 
революционер, един от организаторите на Велчовата завера през 1835 г. в Търново, капитан 
от руската армия, който през юли 1829 година освобождава по време на Руско-турската война 
(1828 – 1829) градовете Котел и Сливен. Това подтиква Съби, в чест на вуйчо си, да смени мал-
кото си име на Георги. В периода 1828 – 1834 година Георги Раковски учи в килийното училище 
в родния си град, където освен български изучава и гръцки език. През 1834 година постъпва 
в училището в Карлово, което напуска две години по-късно заради върлуваща по това време 
чумна епидемия.

В края на 1837 година заедно с баща си заминава за Цариград, където продължава об-
разованието си в изтъкнатото гръцко училище в Куручушме. Там Раковски изучава филосо-
фия, красноречие, богословие, математика, латински език, физика, химия, френски, персийски, 
арабски и други предмети. Именно по време на престоя си в Цариград Раковски става съучре-
дител на „Македонското дружество“, което има за цел освобождението на българите от турска 
власт. Под влияние на Неофит Бозвели, Иларион Макариополски и Сава Доброплодни, Раков-
ски се включва в борбата за църковна независимост на българския народ (2021).

Освен родния си български език, Раковски владее турски и гръцки в двата му варианта. 
Овладява говоримо и писмено и няколко европейски езици, сред които сръбски, френски и 
английски. Служи си с арабски и персийски. Той е ярък представител на течението на романтиз- 
ма, силно повлиян е от Майнхард и братя Грим, които чрез своите приказки създават нацио-
нално чувство в германския народ. Под тяхно влияние той създава етнографски въпросник и 
иска от всички българи да го попълват и да описват своите вярвания, песни, гатанки. Раковски 
остава в полето на етнографията с „Показалец“ (1859) и „Българска старина“ (1865). В тях той 
очертава за първи път идеята за събиране на народни старини и те са начало в събирачес- 
ко-етнографската дейност в България. 

С високото образование, което е получил, Раковски несъмнено се превръща в личност 
с голям идеен размах – той е етнограф, журналист, издател, учител по чужди езици и дори 
поет. Раковски е и първият идеолог и организатор на националноосвободителното движение 
в България и негов ръководител през първите десет години. Негови „ученици“ в по-голяма или 
по-малка степен са Васил Априлов, Драган Цанков, Иван Касабов и най-вече Васил Левски.

За времето си Раковски е известна личност, познат в Гърция, Сърбия, както и сред одес- 
ките българи. Съвременниците му го описват като много красив, елегантен и с европейски об-
носки кавалер. Води огромна кореспонденция, която със сигурност му помага в делото за осво-
бождение на България от османско владичество, на което посвещава целия си живот.

През 1866 година Раковски посещава Руската империя, прекарва известно време в Киши-
нев, Каприянския манастир и Одеса и преминава през българските колонии в Южна Бесарабия. 
Целта му е да събере пари за организиране на въоръжени чети, както и да подготви участието в 
тях на бесарабските българи. Той не постига голям успех с намирането на пари, заради натиска 
на руската полиция върху българската общност в Одеса.

На 1 януари 1867 година излиза неговият труд „Привременен закон за народните горски 
чети за 1867-о лято“, в който са записвани организационният принцип на изграждането на че-
тите и правата и задълженията на самите четници. Раковски твърдо вярва, че със създаването 
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на добре организирани чети ще може да вдигне народа на борба и ще се постигне освобожде-
нието му. През пролетта на 1867 година в България са прехвърлени четите на Панайот Хитов и 
на Филип Тотю. За съжаление той не може да се включи в реализирането на своите идеи. На 9 
октомври същата година, едва на 46-годишна възраст, Раковски почива от туберкулоза.

Когато днес, от разстоянието на времето, обгърнем с поглед живота и дейността на Ра-
ковски, ние откриваме преди всичко големия национален идеал, който движи новата българска 
история. Този велик мъж спада към поколението, на което е съдено да подготви окончателно 
политическата и социалната еманципация на българското общество в напълно демократичен 
дух. Между своите съвременници Раковски е онази обединяваща най-силна и авторитетна 
личност. Бидейки едновременно и публицист, и историк, и политик, и поет, и организатор на 
въстания, Георги Стойков Раковски съсредоточава в себе си разединените таланти и стремежи 
на онова поколение, което е подготвяло националното освобождение на българите – само по 
себе си дело многопластово, многоаспектно, опасно, сложно и величаво.

Според академик Михаил Арнаудов (Арнаудов, 1969), един от неговите изследователи: 
„Биографията на Раковски представлява един от най-увлекателните достоверни романи, които 
бихме могли да четем в новата българска литература. В нея има всички елементи на една 
лична съдба, изплетена от смели приключения и неочаквани перипетии, от големи надежди 
и мъчителни разочарования; има и драматическа развръзка, трагическото величие на която 
може да изпълва с възторг и признателност потомството. Не въображението на поета, прене-
съл своите волни видения в едно бурно минало, а самото време и условията създават тук героя 
с неговите високи стремежи и неговите паметни дела. И можем само да скърбим, че Раковски 
не успява да напише започнатото си „Житие“, за да ни въведе сам в подробностите на чудните 
наглед премеждия, в упованията, болките и разочарованията си. Такъв разказ би бил неоценим 
при опита ни да проникнем в духа на епохата и да разберем реалните основи на една рядка по 
красотата си героическа легенда.“ 

В предговора на своята монография за бележития деец на българското и балканско Въз-
раждане, акад. Михаил Арнаудов обобщава: „У този човек блика силна любов към род и оте-
чество, волята му е крайно активна, нравствената му култура здрава и богата – и това се явява 
необходима предпоставка за постигане на една практическа дейност, способна да превърне 
отделната личност в значителен фактор на историческия процес“. (Арнаудов, 1969)

Интересите на българския народ, правото му да бъде свободен и независим, са в осно-
вата на всяко решение и действие на Раковски. Наред с четническата тактика, която развива 
и прокламира, той отдава изключително голямо значение на икономическите въпроси и търси 
техните практически решения в полза на България. Според него именно върху основата на 
такива решения трябва да се поставя и международното положение на народа и бъдещата 
му държава. И въпреки че България все още не е отделна държава, а част от Османската 
империя, Раковски я представя като обособена политическа общност с различно население 
и относително самоуправление. И голямата цел, към която се стреми и която осмисля целия 
му живот, е това относително самоуправление да бъде овластено и държавнически. Идеята, в 
която надскача голямата част от своите съратници, е прокламирането на запазване на иден-
тичността. Раковски смята, че България трябва да се разпростира според възможностите си, 
като не разпилява богатствата си. Според него заемането на достойно място в Европа може да 
стане не като копира, а като създава и произвежда.

Един от съвременните изследователи на Раковски, Панко Анчев, в своя труд „Българ-
ският ум. Непрочетеният Г. С. Раковски“ изтъква значението на публицистичната и издателска 
дейност на героя на изследването му (Анчев, 2016).

XIX век е времето, когато България излиза на политическата карта и отново „става“ част 
от света. Като такава тя се осъзнава и легитимира чрез своята интелигенция и духовни предво-
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дители. Всеобщите процеси налагат да се познава животът и международната политика, да се 
следи и анализира поведението на европейските държави, тяхното състояние и тенденциите в 
развитието им. Мястото за тези анализи става пресата, която е вече нещо обичайно в българ-
ската действителност. Вестникът е онзи прозорец към света, носител на информация, която се 
следи внимателно и с интерес, като в нея се търсят огнени податки, говорещи за добро отноше-
ние към българите и за нарастваща воля да бъде решен успешно техният проблем за духовно 
и политическо освобождение. Издаваните от Георги Раковски вестници „Българска дневница“, 
„Дунавски лебед“, „Будущност“ и „Бранител“ отделят много място на статии и информация за 
международни събития и тенденции в европейската политика. Той ясно си дава сметка, че без 
знания за ставащото в света около нас не е възможно да се подготви общественото съзнание 
за решителни действия, да му се вдъхне кураж и увереност в правотата на избрания път – бор-
бата за независимост.

Чрез своя проницателен ум, предвидливост и мощна творческа енергия, Раковски за 
пръв път започва да „прави“ журналистика в полза на националната борба. Продължилата 
от 1856 до 1864 година публицистична дейност на Раковски е изцяло подчинена на неговите 
политически и обществени убеждения, на неговата жажда за свобода и справедливост. Имен-
но вестник „Дунавски лебед“ е в основата на ранната българска възрожденска публицистика. 
Младият публицист и революционер започва да работи върху „Дунавски лебед“ с цялата си 
енергия. Изданието се отличава с бързина и е мерило за достоверност на публикуваната в 
него информация, даваща по-ярка светлина върху съответната проблематика в балкански и 
общоевропейски контекст. Тези факти още веднъж идват в подкрепа на изключителния нюх, с 
който Георги Раковски е бил дарен. „Дунавски лебед“ за кратко време се превръща във вестник 
– пример за тогавашните издания. На страниците му Раковски поставя въпросите на деня: ко-
ментира нуждата от премахване на гръцкото фанариотско духовенство, представя различните 
верски опасности за единството на българите, поставя темите за образованието и моралното 
въздигане на националния идеал чрез въоръжена и открита съпротива. Читателите бързо раз-
бират, че пред тях стои вестник, който брани обикновения човек и защитава интересите му.

В „Дунавски лебед“ Раковски дава съвети, насърчава, апелира, припомня, съпоставя, 
изисква. Сериозно обостреният му журналистически усет наблюдава европейската политика 
на останалите страни, търси близките закономерности и прави препратки с положението на 
българския народ под сянката на полумесеца. Раковски реагира на всяка новина от страниците 
на западния печат, която касае българите. В своя вестник той опровергава или се съгласява 
с казаното, мъчейки се да създаде впечатление и да изгради чрез статиите си отношение към 
Великите сили по наболелите български въпроси. „Дунавски лебед“ коментира политически, 
икономически, социални въпроси, външнополитически проблеми, представя недвусмислено 
отношение към Високата порта и националноосвободителните движения в Европа.

Естествено е, че за много хора Раковски се превръща в отявлен противник, заради тона, 
който прокарва по страниците на „Дунавски лебед“. Тон, родил се в противоречие с умерените 
просветителски възгледи на мнозина общественици. Дързък, пламенен и със забележителна 
убеденост в правотата си, Раковски превръща „Дунавски лебед“ в един колос на ранната бъл-
гарска възрожденска публицистика.

След големия успех на „Дунавски лебед“ на 8 март 1864 година излиза първият брой на 
вестник „Будущност“, от който са издадени общо 10 броя. Изданието изиграва своята роля на 
скрепител на българо-румънската дружба, защото се печата на двата езика, а и разисква общи 
проблематични въпроси. Че вестникът е свършил своята работа, говори това, че турското пра-
вителство наредило да бъде осъждан на смърт всеки, който бъде видян с „Будущност“ в ръка.

На 9 юли същата година излиза от печат първият и единствен брой на последния вестник 
на Раковски – „Бранител“, който за съжаление не успява да се развие.
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След така стеклите се обстоятелства около двата вестника през 1865 година Раковски се 
отдава на една своя стара мечта и издава списание, в което се разглеждат въпроси, засягащи 
българската история, фолклор, митология и народна мъдрост. В Букурещ излиза единственият 
брой на „Българска старина“ – внушително по обем книжно тяло с цели 208 страници. Списа-
нието нямало успех, а Раковски приключва дейността си като редактор на вестници и списания, 
застигнат от материални лишения и заболявания.

От 1856 до 1865 година Георги Раковски издава общо четири вестника и едно списание, 
от които излизат 92 броя. Към тях трябва да прибавим двата пробни броя на печатни издания, 
няколко извънредни листа и четири притурки. Ясно е, че немащабното по обем публицистично 
творчество изгражда силния авторитет на котленеца като майстор на журналистическото перо. 
Съдържанието. В него трябва да търсим силата, която излъчват текстовете на Георги Раковски. 
Всяка бележка, дописка, коментар и анализ резонира с трепетите и очакванията на голяма част 
от българския народ, открил в „Дунавски лебед“, пък и в останалите издания, печатен орган, 
който осветлява проблемите на делника, дава съвети за по-добро настояще и чертае аргумен-
тирани схеми за бъдещия ден.

Въздействието, което оказват вестниците на Раковски, е поразително. Съчетавайки в 
себе си качествата на народопсихолог, на човек здраво свързан с времето си и същевременно 
надраснал го, българският публицист успява да отговори на вълнуващите политически и идей-
ни въпроси, които рефлектират върху общественото развитие на отечеството.

Георги Стойков Раковски за пръв път дава пример за журналистика в служба на нацио-
налната борба. Неговият блестящ талант, в съчетание с изключителната му способност да 
се ориентира в обществено-политическите процеси, ражда плодотворни години в полето на 
българския периодичен печат.

За издание на Раковски с подобна сила пише и академик Михаил Арнаудов. Става въпрос 
за брошурата „Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите“, която е от-
печатана през 1861 г. Повод за нея е постигнатото споразумение между руското правителство 
и Високата порта за преселването на българското население от Видинския край в пределите 
на Южна Русия и размяната му с татарско и черкезко население. До тогавашния момент никой 
не е разкривал и бичувал така директно руската политика спрямо българите и спрямо другите 
народи, живеещи в нейната територия. С нетърпящо възражения слово, основаващо се на 
факти и на собствените му наблюдения, Раковски потвърждава думите на Карл Маркс, който 
по това време определя Русия като „тюрма на народите“. След публикуването на тази брошура 
и на статиите си за руската политика Георги Раковски е обявен за персона нон грата от руските 
власти и му е забранено да пътува до Русия и да пребивава в нея (Арнаудов, 1969).

„Тази малка брошура е напечатана анонимно, без означение на място и на година – по 
всяка вероятност в Букурещ, през май 1861 г. Тя има 15 стр. и носи заглавие „Преселение в 
Русия, или Руската убийственна политика за Българите.“   

Повод за написване на брошурата дава съглашението между Русия и Високата порта 
да се изселят българите от Видинско. Ферман в тоя смисъл бил прочетен и в Битолско, но 
докато македонските българи отказвали да напуснат отечеството си, видинските – подбуждани 
от руски агенти и насърчавани от турското правителство и от подкупени български оръдия – 
захванали да се изселват вече. „Това е едно чисто убийство за български наш беден народ от 
страни Руссии“, възклицава Раковски – и с пламенно слово и с дела иска да осуети вредната 
агитация. …

Нека забележим, че стари видинци и сега си спомват за това ходене в Южна Русия и за 
връщането си от там, поради разочарование от условията на живота. Езикът на брошурата – 
покрай всички присъщи на Раковски особености – показва и някои черти, които го сближават 
доста с живата разговорна реч. Това би могло да се дължи или на желанието на автора да бъде 
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по-добре разбран от читателите си, прости българи, или на влияние от страна на Теодоси Ико-
номова, когото Раковски натоварва да се грижи за отпечатването и когото някои съвременници 
смятат дори за съставител на брошурата. Вярно обаче е първото, тъй като в архива на Раков-
ски е запазен оригиналният ръкопис на автора, отгдето се вижда, че менен при печатането е 
тук-таме само правописът. Този ръкопис е озаглавен: „Приселени в Русия или Руската убий-
ственна политика за Българити“ и обхваща 23 страници, подписани на края от „Един Българин“.

Панко Анчев определя Раковски и като първия български политолог, който изследва 
проблемите на политиката като власт и обществена организация. Раковски успява да изведе 
основните правила, по които се движи османската и европейската политика, да формулира 
онези главни механизми, по които протичат явленията в нея и да проследи причините, които 
ги пораждат. Най-важният принцип е, че тази политика е егоистична и че Великите сили се 
водят от своите интереси и никога не правят неизгодни за тях самите отстъпки и не проявяват 
съчувствие и солидарност с нуждаещите се от помощ и подкрепа. Този принцип дава насоката 
в организацията на българската националноосвободителна революция и в плановете на Ра-
ковски за нейната подготовка и протичане. Трезв анализатор, Г. С. Раковски никъде не се под-
вежда от емоции и силни желания и предупреждава, че такава трябва да бъде и българската 
политика. Нам е необходимо да сме силни, единни и организирани, да работим за собствената 
си известност и да можем да покажем достойнствата си, за да спечелим някакви съдружници 
в святото ни дело.

Според Тодор Бакърджиев Раковски пръв в България въвежда и думата „олигархия“. 
„Като казваме народа, разумяваме всичките добри българи, изключающи чорбаджиите“, пише 
в 1864 г. Раковски. Той нарича българските богаташи „наследници на еничарите“. Гневът му 
стига дотам, че говори в крайност дори за тяхното унищожаване. Принуден поради техните ин-
триги да спре през 1864 г. своя българо-румънски вестник „Будущност“, великият възрожденец 
отправя към бъдещето следните редове: „Тий са человеци в главите, коим е влязъл един оли-
гархически дух и изискват всяко българско дело да става само по тяхна воля и по тяхно убеж-
дение. Тий презират народа и никога не са помислили да съсредоточат в едно неговите мисли. 
Всичко, що са досега вършили под името народно дело, не е било такова, но водило се е по 
самата точка зрения личнаго интереса, а най-паче убийственаго егоизма!“ (Бакърджиев, 2020).

Протестът на Раковски срещу народните експлоататори не се ограничава в национални 
рамки. Пак със същите мотиви – да защити бедните от грабителите, Раковски протестира против 
споменатото вече преселване на видинските българи в Русия, където ги очаква „мъчителното 
монголско правителство“ на царизма и „вечни мъки“, ако попаднат в неговите „железни нокти“.

Не знаем дали бащата на организираното българско поборничество, владеещ няколко 
езика, не е прочел нещо от „Държавата“, където в главата „Олигархия“ Платон в един по-друг 
смисъл казва: „Колкото парите са повече, толкова е по-недостъпна олигархията“. Но от дне-
шен исторически ъгъл може да се каже, че Раковски е първият български публицист, който е 
използвал понятието олигархия в много остър социално-политически контекст, актуален и до 
днес (Семова, Люцканова, Стоева, 2013a).

„Будущност“ е третият вестник, редактиран от Раковски, списван и на румънски, в сътруд-
ничество с Димитър Великсин и с румънския публицист и учен Б. П. Хъшдеу. Излиза в десет 
броя от 8 март до 17 май 1864 г. Високата порта забранява внасянето на вестника в пределите 
на Империята и заплашва разпространителите му със смъртно наказание.

Типични за „Будущност“ са обзорните статии, проследяващи проблемите в исторически 
план или разглеждащи паралелно съдбата на европейските и балканските народи. Раковски 
използва новите за българската публицистика форми на памфлета. С тази традиция той става 
предтеча на публициста сатирик Христо Ботев, който още по-силно заклеймява чорбаджиите –  
олигарси.
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Просветителското дело на Раковски намира отзвук в отношението към него на двама 
видни български интелектуалци и общественици – Веселин Ханчев и Петър Стъпов.

През 1942 г. в. „Литературен глас“, (бр. 566, 21.10.1942 г.) Веселин Ханчев пише:
„Раковски премина всичките неволи на скитник, патриот и бунтовник. Той се преобразява-

ше и менеше всеки миг – от кротък търговец до дервиш в едно турско теке. От поет до хайдутин 
в Балкана. (Ханчев, 2016b)

Но под какъвто образ и да се мернеше, той си остана единственият, велик Раковски.
И по това се различава той от Вас, драги мои съвременници, които всеки миг изменяте 

образа си и все пак оставате без образ!
Когато жълтата гостенка навести неукротимия дух, който цял живот се бори за свобода 

и независимост, засъхналите устни изпратиха тия безсмъртни думи към поколенията: „Аз съм 
всякога бил българин, ще бъда не само до гроб такъв, но още и след смъртта, ще оставя заве-
щание и прахът ми да не се смеси с друга народност!“

Както се научавам, костите на Раковски ще бъдат пренесени от София в родното му мяс-
то, където гордите и непристъпни старопланински лесове ще ги успокоят.“

Своето слово за Раковски учителят и писател Петър Стъпов започва с Вазовия стих „Меч-
тател безумен, образ невъзможен…“ (в. „Литературен живот“, бр. 1, 5 ноември 1942 г.) и още 
пише: „Раковски е една от бурните фигури от нашето предиосвобожденско движение. Може да 
се каже, че единствен той, за своето време, особено дълбоко се е чувствал български син и с 
една изненадваща упоритост и велика любов към народа си е искал да посочи на света жизне-
ността и духовното величие на българското племе, което според него, е учител едва ли не на 
цяла Западна Европа… (Стъпов, 2016a)

Не е много завидна съдбата на Раковски. Когато се споменават имената на нашите ти-
тани от XIX-ти век, той е, наистина, един от първите, но не е пръв. А обективно погледнато, 
неговото място е челно. Може би само Ботев е пред него.

Но ако Раковски не беше така пламенен и не успя да изрази своята бунтуваща се вътреш-
на стихия в бунтовни статии и стихове, по значение той изпъква като огромна фигура, събрала 
в себе си всички добродетели на един предан народен син, чиято мисъл е само за родината му 
и чиято съдба е съдбата на народа му...

Затуй ще бъде вечно безсмъртен и когато неговото място бъде посочено където трябва 
да е, от духа му, от мечтите му, от стремежите и от любовта му към народа, ще пият светло 
упование още дълги редици достойни народни синове“.

Франсоа Волтер казва, че „Великите дела винаги са съпроводени с големи препятствия.“, 
което описва по най-точен начин изконното въжделение за движение напред. И може би е прав, 
защото то, движението напред, се случва, та макар и по труден и болезнен начин, който не 
съставлява само едно оцеляване, а един възход.

Заключение
Обикновено ние българите сме поставяли винаги на преден план изконната ценност да 

се образоваме и да даваме напътствия на нашите деца да получат по-добро образование, но 
поизкривената ни ценностна система ни поставя в далеч не съвсем изгодната позиция да ги 
тласкаме да отидат да сторят това в чужбина. Това по един или друг начин съставя мироглед 
и ценностна система на младия човек в обществото, в което попада. Безспорно натрупаните 
знания и опит са дълбока ценност, но те ще са още по-полезни и важни за българското об-
щество, ако те са приложими тук в България. Защото когато сме изправени пред съдбоносни 
решения, кризисни ситуации или революции се обръщаме към онази притихнала част на наше-
то общество, която е носител на съкровени идеи, мъдрост и сила – за да почерпим енергия и 
продължим напред (2021a; 2020b).
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Ще си позволим да припомним един вдъхновяващ цитат на друг български просветител –  
Любен Каравелов: „Историята ни учи, че само тогава един народ е изгубен, когато няма вече 
идеи, които да го ентусиазират…“. Не ние, не днес и не сега ще правим оценка на делото на 
Раковски. Но нито привържениците, нито критиците му могат да отрекат, че именно ентусиазма 
и пламенността, с които той захваща всяко едно начинание, са имали силата да ентусиазират 
и будят народната свяст.

И няма как да не бъдем следовници на Раковски, както той казва: „Щем доказа необра-
тимо, защо ние сме първите и най-старите жители в Европа…“ и защото „Истина се никога не 
покрива за всегда; трябва един добър ден да я извади на бял свят!“ 

1. Арнаудов, М. 1969. Георги Стойков Раковски. Живот – дело – идеи, София. Наука и изкуство, 1969.
2. Анчев, П. Българският ум. Непрочетеният Г. С. Раковски, София. Захарий Стоянов, 2016.
3. Анчев, П. Г. С. Раковски и борбите за църковна независимост. – В: Литературен свят,  брой 48,  февруари 

2013.
4. Бакърджиев, Т.  Раковски пръв използва думата „олигархия“. – В: Литературен свят, брой 126,  март 2020.
5. Литературен свят, https://literaturensviat.com/?p=71766, 01/2021
6. Семова, Л., Люцканова, Р., Стоева, Х. (2013a). Георги, С. Раковски и село Имрохор, Чаталджанско. – В: Лите-

ратурен свят, брой 48, февруари 2013.
7. Стъпов, П. (2016а). Най-достойният син. – В: Литературен свят, брой 89, ноември 2016.
8. Ханчев, В. (2016b). Раковски и нашето време. – В: Литературен свят, брой 87,  септември 2016.
9. https://bulgarianhistory.org/publicista-rakovski/ (2021a), 01/2021.
10. https://abritvs.com/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%

BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1
%8F/ (2021b), 01/2021.



Тематичен кръг 

ГЕОРГИ РАКОВСКИ – 
ПАТРИАРХЪТ НА БЪЛГАРСКОТО 

НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНО 
ДВИЖЕНИЕ 

Panel I

GEORGI RAKOVSKI –  
PATRIARCH OF THE  

BULGARIAN NATIONAL  
LIBERATION MOVEMENT





Българската историческа наука, представена от поне три поколения изследователи, е 
изучила основно зараждането, оформянето и развитието на революционната идеология на 
Раковски и Левски, която е и идеология на националноосвободителното движение от възрож-
денската епоха. Дълбоко убеден в непоносимостта на българите към турското потисничество и 
в готовността им да се надигнат спонтанно и масово при първия сигнал, Раковски разработва 
стратегията на четническата борба, организирана и ръководена от външен център. Опознал 
по-добре настроенията във вътрешността, Левски доразвива революционната стратегия с ре-
шителна крачка напред, като – без да отрича необходимостта от външна подкрепа – пренася 
организационния център в България и отдава приоритет на моралната, организационната и 
военнотехническата подготовка на поробения народ.

Това в никакъв случай не противопоставя двамата апостоли на националноосвободител-
ното движение, а напротив, взаимно ги допълва и обединява, защото става въпрос за естестве-
на еволюция на стратегическото мислене. Изследователите на Апостола на апостолите, както 
е справедливо да наричаме Раковски, са категорични, че само скоротечната болест и прежде-
временната смърт му попречват сам да направи решителната крачка за пренасяне на тежестта 
на борбата във вътрешността. Няма съмнение, че ако Главният апостол на цяла България, 
Тракия и Македония, каквато е официалната революционна титулатура на Левски, се беше 
родил две десетилетия по-рано, щеше да се посвети на Отечеството точно по начина, по който 
го прави неговият идеологически учител и баща. Накратко и образно казано, революционното 
наследство на Раковски и Левски са като Стария и Новия завет, които са свързани с органично 
единство и само заедно, като едно интегрирано цяло, оформят Библията на българската на-
ционалноосвободителна борба. От тази библия ще четат и ще се вдъхновяват лидерите, дей-
ците и работниците на удълженото българско възраждане в Македония и Одринска Тракия от 
Освобождението на България през 1877 – 1878 г. до войните за национално обединение през 
1912 – 1918 г.

Тази статия е разширен вариант на моя доклад, който изнесох през националната научна 
конференция с международно участие „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие“, ор-
ганизирана от Военната академия в София на 12–13 април т. г. Както ясно личи от заглавието, 
тук си поставям за цел да разкрия влиянието на революционната идеология на Раковски и Лев-
ски върху македоно-одринската освободителна борба. Първото заключение на страничен на-
блюдател, който не се е занимавал изследователски с българското националноосвободително 
движение от 1878 до 1912 г., най-вероятно би могло да бъде, че Върховният комитет в България 
въплъщава стратегическото мислене на Раковски, а Вътрешната организация в Македония и 
Одринска Тракия отразява революционните възгледи на Левски. Това обаче ще бъде също така 
повърхностно и погрешно, както да противопоставяме двамата апостоли на Българската на-
ционална революция. Всъщност в своето развитие македоно-одринското движение изживява, 
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макар в ускорени и интензивни темпове, цялото идейно развитие на предосвобожденската ре-
волюционна борба, за да стигне до синтеза на стратегическото мислене на Раковски и Левски, 
въплътено в подготовката и осъществяването на Илинденско-Преображенското въстание през 
1903 г. и дори да го надгради в съответствие с новите политически реалности в следилинден-
ския период.

И действително, в първото десетилетие след Освобождението забелязваме, че със свои-
те прояви освободителната борба на македонските и тракийските българи в най-голяма степен 
повтаря стратегическото мислене на Раковски от ранния етап на неговото идейно развитие. 
Точно в такава светлина трябва да се разглежда Кресненско-Разложкото (Македонското) въста-
ние през 1878 – 1879 г. Като подготовка и изпълнение то всъщност няма белезите на класическо 
въстание, а е своеобразна четническа акция, един спонтанен протест срещу несправедливите 
решения на Берлинския конгрес, с външен организационен център и база в лицето на комите-
тите „Единство“ в Княжество България, Източна Румелия и Горноджумайската околия, която 
дотогава се намира под руска военна окупация. Част от местното българско население в Пирин-
ския край наистина е увлечено в акцията, но без да притежава каквато и да е организационна, 
морална и военнотехническа подготовка.1

След Кресненско-Разложкото въстание и неосъществената съединистка акция от 1880 г. 
Македонският въпрос за известно време стихва заедно с последните акорди на Източната криза 
(1875 – 1881) и отстъпва по-назад сред приоритетите от дневния политически ред на Великите 
сили. Паузата обаче се оказва краткотрайна. Нежеланието на Високата порта да изпълни дори 
и минимума от решенията на Берлинския конгрес във връзка с и без това неясните и разтегли-
ви препоръки за реформи в европейските вилаети, чиито бенефициенти са главно българите 
в Македония, носи в себе си потенциала на нова криза и тя не закъснява да се разрази. През 
1884 г. симптомите на назряващата криза вече стават видими не само за непосредствените 
потърпевши и техните най-близки, но и за заинтересованите наблюдателни на европейския 
концерт. Пръв през пролетта на 1884 г. надига авторитетния си глас Емил дьо Лавеле, белгий-
ски икономист и социолог със световна известност, признат експерт по въпросите на междуна-
родното право и компетентен познавач на Балканите от личните си пътувания и наблюдения, 
включително в Княжество България, Източна Румелия и Македония. Една негова серия статии в 
британския печат под наслов „Турските зверства в Македония“ предизвиква широк отзвук и дава 
повод на дипломацията да се намеси.2 

Влошаването на положението на македонските българи и активирането на Македонския 
въпрос предизвиква широк отзвук в Княжество България и Източна Румелия. През ноември и 
декември 1884 г. в София и Пловдив се свикват протестни митинги, вестниците започват да пре-
ливат от гневни статии. От тази протестна вълна, която продължава и в началото на 1885 г., се 
раждат три организационни центъра. Първият е Дружество „Македонски глас“ в София с пред-
седател Васил Диамандиев, чийто изразител е едноименният вестник, редактиран от Димитър 
Ризов и Илия Гологанов. В програмата на вестника и дружеството се изтъкват легални цели и 
средства – незабавно приложение на чл. 23 на Берлинския договор под формата на автономия 
за Македония, но тайно започва подготовка за въоръжена борба.3

1 Български патриарх Кирил. Съпротивата срещу Берлинския договор. Кресненското въстание. София, 1955; 
Христов, Хр. Освобождението на България и Креснеско-Разложкото въстание. – В: Исторически преглед, 1968, № 
6, с. 13-23; Ванчев, Й. Пламъци над Пирин. Кресненско-Разложкото въстание. София, 1968; Кресненско-Разложкото 
въстание 1878. Доклади от научната сесия и тържественото чуствуване на 90-годишнината от Кресненско-Разложкото 
въстание в Благоевград, документи и други материали. София, 1970; Дойнов, Д. Кресненско-Разложкото въстание 
1878–1879. София, 1979.

2 Националноосвободителното движение на македонските и тракийските българи 1878–1944. Т. 1. Борби за 
запазване на единството на българската нация 1878–1903. София, 1994, с. 106-107;

3 Пандев, К. Националноосвободителното движение в Македония и Одринско 1878-1903. С., 1979, 46-47.
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Другият център е Българо-македонското благотворително дружество в Русе с председа-
тел Христо Иванов – Големия, близък сподвижник на Раковски и Левски, участник в Първата и 
Втората легия в Белград през 1862 и 1867 г., както и във всички най-значими събития от хрони-
ката на националноосвободителната борба. Идеите на председателстваното от него дружество 
се изразяват от в. „Македонец“, издаван в Русе от Никола Живков, също известен просветен 
и революционен деец, автор на химна „Шуми Марица“. От това дружество произлиза Комите-
тът „Искра“ на капитан Коста Паница, който изпъква като един от най-ярките привърженици на 
идеята за въоръжена борба в Македония.4 Със същата цел впрочем възниква и третият орга-
низационен център в лицето на Тайния българо-македонски комитет в Пловдив с председател 
Захари Стоянов, който планира да обвърже съединението на Източна Румелия с Княжество 
България с четническото нахлуване и повдигане на въстание в Македония.

Организационната и военнотехническата подготовка на тази акция се осъществяват 
чрез координация на трите центъра в София, Русе и Пловдив. Активно се вербуват добро-
волци, формират се чети, набавя се оръжие. През май 1885 г. е „обран“ оръжейният склад 
на опълчението в Кюстендил, малко по-късно същото се случва и в Чирпан. Разбира се, това 
става с активното съдействие и съучастие на техните охранители и началници, а придоби-
тото по този начин оръжие отива за четите. На 19 май първият четнически отряд в състав 
от около 300 души под командването на капитан Адам Калмиков, офицер от руската армия 
и участник в Кресненско-Разложкото въстание, нахлува в Македония. Макар неговият поход 
да завършва с пълен разгром от турската войска, това събитие още повече амбицира ръко-
водителите и дейците в Княжеството и Румелия.5

И точно в разгара на тази трескава подготовка се явява Раковски, но не само като идейно 
вдъхновение и стратегическо мислене, които и без това стоят в основите на цялата акция, а 
чисто физически – чрез тленните си останки, които тогава са пренесени от Румъния в България. 
Всъщност пренасянето на костите на Раковски е замислено и планирано като важен елемент 
от подготовката на четническото нахлуване в Македония с голяма символична, морална и ма-
териална стойност.

Символичната страна на операцията във визиите на нейните вдъхновители и орга-
низатори в лицето на капитан Коста Паница и Димитър Ризов, а вероятно и други техни 
съмишленици, цели свързването на личността, идеологията и делото на Раковски с подгот-
вяното четническо нахлуване като символ на приемствеността на борбата за освобожде-
нието на Македония с предосвобожденската революционна борба, която да напомни и на 
българския народ за недовършения национален дълг, а на Великите сили за неизпълнените 
решения на Берлински конгрес.

Моралната страна също е важна и се изразява в очакваното емоционално въздействие на 
събитието върху българското общество, един вид морална мобилизация, която да създаде под-
ходяща психологическа среда в България, да мотивира дейците на българо-македонските дру-
жества и комитети и да окаже натиск върху управляващите в Княжеството и в Румелия. Риту-
алът по посрещането на костите на великия възрожденски революционер в София е режисиран 
наистина умело и без съмнение преследва точно тези цели. На 7 юни 1885 г. жителите на София 
се превръщат в масовка на впечатляващ публичен спектакъл. Според свидетелствата около 
10 000 души се струпват на входа на столицата откъм Ломско шосе и по улиците, за да посрещ-
нат и съпроводят траурната каляска, цялата отрупана с венци, в която е положено безценното 
ковчеже с костите на Раковски. От двете ѝ страни като почетна стража крачат най-изтъкнатите 
съратници на първопроходника на българската национална революция, живите легенди на бор-

4 Пак там, с 48-52; Национално-освободителното движение на македонските и тракийските българи 1878–1944. 
Т. 1. С., 1994, 277-285; Симеонова, Р. Македонската емиграция по време на Стамболовото управление. – В: Архивен 
преглед, 1994.

5 Дойнов, Д. Комитетите „Единство“. Ролята и приносът им за Съединението 1885. София, 1985, с. 301-310.
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ческото минало, участвали в легиите, четите, въстанията и освободителната война. Процесията 
е предшествана от княжеския гвардейски ескадрон и военен оркестър, а непосредствено след 
катафалката, следвана от сестрата на Раковски, най-близка от живите му сродници, смирено 
крачат князът, министрите, депутатите и дипломатическите агенти. Траурното шествие, в което 
участват и представители на дружества, еснафи и други обществени организации, както и уче-
ници и учители от столичните училища, се проточва през целия град покрай гъстия шпалир на 
любопитните столичани, за да стигне до съборния храм „Св. Крал“ (дн. „Св. Неделя“), където 
тленните останки на Апостола на апостолите са положени с църковен обред. Дни наред вестни-
ците в Княжеството и в Румелия коментират събитието и неговото историческо значение.6

Както споменах обаче, събитието има и конкретна материална стойност като важен 
елемент от организацията на четническото нахлуване в Македония. Тогава само тесен кръг 
съзаклятници знаят, че в ковчежето с костите на Раковски, тържествено посрещнато и съ-
проводено от представителите на държавните институции начело с княза и министрите и 
от голяма част на столичното гражданство, са укрити ценни книжа и скъпоценности на зна-
чителна стойност, придобити чрез революционна експроприация на една банкерска канто-
ра в Букурещ, умело организирана и изпълнена от членовете на Комитета „Искра“ на капи-
тан Коста Паница. Получените срещу тях парични средства са използвани за подготовката 
на четите и нуждите на организацията. Едва след десетина дни, когато по случайност това 
се разкрива, гръмва т. нар. „Афера с купоните“, т.е. с ценните книжа, които съзаклятниците 
осребряват в България и Виена. Правителството на Петко Каравелов, което се обявява сре-
щу въоръжени действия в Македония, се опитва да придаде на случая криминален характер 
и да злепостави македонските дейци. Дори Симеон Радев, който освен дипломат, историк 
и публицист е бил и активен участник в националноосвободителната борба на македонски-
те българи, се е подвел по тази компрометираща версия в своето най-забележително про-
изведение „Строителите на съвременна България“. Той не само смята, че „Аферата с купо-
ните“ е „доволно тъмна“, но и представя в невярна светлина нейния главен организатор –  
капитан Коста Паница, като „авантюрист по темперамент и хайдук по въображението си“.7 Тази 
афера обаче е точно толкова криминална, колкото обирите на оръжейните складове в Кюстен-
дил и Чирпан или отвличанията за откуп, широко практикувани от Гоце Делчев и други македо-
но-одрински дейци в по-късния период.

Правителството на Каравелов се възползва от разкритието, за да пресече македонското 
движение в Княжеството и да осуети четническото нахлуване в Македония. В това си начинание 
то наистина успява и създаването на една широка и масова организационна мрежа в България 
е отложено чак за след десет години, когато се учредява организацията на Върховния македо-
но-одрински комитет (ВМОК). За сметка на това цялата акумулирана обществена енергия през 
1885 г., заедно с ръководителите, личният състав и всички материални ресурси са насочени към 
осъществяването на съединението на Източна Румелия с Княжество България. Ако можеше да 
знае, че по такъв начин ще участва в тези събития, Раковски без съмнение би бил горд и щастлив.

Още веднъж името, делото и историческото наследство на Раковски се пресичат с ос-
вободителната борба на македонските и тракийските българи през 1890 – 1893 г. Този кратък 
отрязък от четири календарни години е наситен с важна революционна хронология, която кул-
минира на 23 октомври 1893 г. с учредяването на Вътрешната македоно-одринска революцион-
на организация (ВМОРО) в Солун. Досега изследователите не са обръщали внимание, че то-
гава се навършват две важни кръгли годишнини на Раковски – 70 години от рождението му, през 
1891 г., и 25 години от смъртта му, през 1892 г. Съвременниците обаче не са пропуснали да ги 

6 Елдъров, С. Нашият специален дописник съобщава. Хърватският кореспондент и доброволец Крунослав  
Херуц за България и българите. София, 2005, с. 101-104.

7 Радев, С. Строителите на съвременна България. Т. 1. Царуването на княз Александра. София, 1990,  
с. 478-481.
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забележат. Това проличава от спонтанния бум на публикации за Раковски – и чрез статии в пе-
риодичния печат във връзка с тези годишнини, и с появата на редица спомени на възрожденски 
просветни и революционни дейци, които уплътняват обществените представи за Апостола на 
апостолите. В тези три – четири години се явяват записките и мемоарите на Сава Доброплод-
ни, Никола Стефанов, Григор Начович, Черню Попов, Цани Гинчев и др.8 Такъв концентриран 
и наситен интерес върху личността и делото на Раковски ще се прояви чак през 1921 – 1922 г.,  
когато ще се честват 100 години от рождението и 55 години от смъртта му. Разбира се, в хронологиче-
ския отрязък от началото на 90-те години на ХІХ в., за който тук става въпрос, има и други годишнини, 
свързани със събитията и дейците на предосвобожденската борба, които също занимават съзнание-
то на съвременниците. Сред тях изпъкват 15 години от Априлското въстание и неговите герои и мъ-
ченици, също толкова от подвига и гибелта на Христо Ботев, 20 години от обесването на Васил Лев-
ски и др. Затова тук ще представя накратко нов прочит на хронологията на македонското движение 
в светлината на кръглите годишнини на Раковски и на засиления тогава интерес към неговото дело.

През 1890 – 1891 г. в София възниква една организация, която стои в непосредствена 
генетична връзка с учредяването на ВМОРО и оказва решаващо въздействие върху развитието 
на македонското движение в България. Това е т.нар. „Студентска дружба“, създадена от бивши-
те ученици от Солунската гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, тогава студенти във Висшето 
училище в София. Автентичното ѝ название е „Организация на македонското сдружаване“, на-
чело с Централен македонски комитет, както личи от устава, изработен през 1891 г.

Централният македонски комитет на Организацията на македонското сдружаване стои в тяс-
на връзка с Младата македонска дружина в София, учредена също през 1891 г., както и с тайния 
кръжок на юнкерите от Военното училище, родом от Македония, техни съученици от Солунската 
гимназия. Дори само изброяването на имената на участниците в тях подсказва, че става въпрос за 
дейците, които в следващите години ще олицетворяват македоно-одринското движение въобще, 
независимо дали става въпрос за ВМОРО, ВМОК или тайните офицерски братства в българската 
армия: Дамян Груев, Гоце Делчев, Борис Сарафов, Петър Попарсов, Никола Наумов, Коста Шахов, 
Андрей Ляпчев, Христо Попкоцев, Борис Дрангов, Димитър Атанасов Думбалаков и др.9

Тук ще припомня, че ВМОРО се учредява в Солун през 1893 г. под името Македонска 
революционна организация начело с Централен македонски революционен комитет. Тогава е 
приет и първият ѝ устав, но той не е запазен. През 1896 г. организацията се преименува на 
Български македоно-одрински революционни комитети и приема нов устав, изработен от Гоце 
Делчев и Гьорче Петров, който е запазен, публикуван е многократно и е добре познат на бъл-
гарската историческа наука.

По този повод ще съобщя, че в моята изследователска работа в българските архивох-
ранилища и библиотеки, особено във връзка с документалното наследство на Коста Шахов  
(1862 – 1917), известен, но незаслужено подценяван деец на македоно-одринското движение в 
България, имах възможност да попадна на устава на Централния македонски комитет в София 
от 1891 г. За неговото съществуване се знаеше в българската историография, но текстът му 
оставаше неизвестен, освен за Коста Пандев, който го е коментирал, но вероятно заради преж-
девременната си смърт не е успял да го публикува.10 Уставът съдържа 21 члена и анализът му 
показва, че основните организационни принципи и структури, предвидени в него, имат опреде-
лено сходство с Устава на Тайния централен български комитет в Букурещ от 1867 г. и заедно 
с това удивително наподобяват на Устава на Българския македоно-одрински революционен ко-
митет в Солун от 1896 г., съставен от Гоце Делчев и Гьорче Петров. Известно е, че Гоце Делчев 
като юнкер участва в тайния кръжок във Военното училище и поддържа връзка с дейците на 

8 Трайков, В. Георги Стойков Раковски. Биография. София, 1974, с. 12-13.
9 Петров, Т. Полковник Борис Дрангов. Живот и дела. София, 2017, с. 27-31.
10 Пандев, К. Из живота и дейността на Дамян Груев. – В: Исторически преглед, 1977, № 2, с. 64.
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Студентската дружба в София, сред които изпъква Дамян Груев. Самият Дамян Груев в споме-
ните си във връзка със Студентската дружба, респективно за Централния македонски комитет, 
изрично подчертава: „Мислихме да създадем организация по образец на революционната ор-
ганизация на България преди освобождението, да действуваме по примера на Ботев, Левски, 
Бенковски и пр. Бяхме изучили тая организация. Записките на Захарий Стоянов напр. бяха ни 
повлияли и изобщо дотогавашната българска революционна книжнина“.11 Впрочем в спомените 
си, разказани пред проф. Любомир Милетич след Илинденско-Преображенското въстание, и 
редица други дейци на ВМОРО, като Яне Сандански, Пандо Кляшев,Славейко Арсов, Сава 
Михайлов и др., също изтъкват влиянието на литературата от и за предосвобожденската борба 
върху тяхното идейно оформяне.12 Още по-ясно и систематизирано е развил тази теза Антон 
Страшимиров, изтъкнатият писател, публицист, политик и общественик, който активно участва 
в организацията на Върховния комитет, но симпатизира също и на Яне Сандански и дейците от 
Вътрешната организация. В една брошура от 1900 г., писана по повод подкрепата, дадена от VІ 
конгрес на Българския учителски съюз на революционното движение, той извежда корените на 
македоно-одринското дело от идеологията на Раковски, Левски, Каравелов, Бенковски и други-
те дейци на предосвобожденската освободителна борба.13

 Затова съм сигурен, както впрочем и К. Пандев, че първият устав на ВМОРО от 1893 г., 
който досега не е открит, е или напълно идентичен, или е близък вариант на устава на Централ-
ния македонски комитет в София от 1891 г., с който вече разполагам под формата на препис в 
моя личен архив. Публикувам го в сборника с материалите от конференцията на Военна акаде-
мия като документално свидетелство за идейната връзка и приемственост между предосвобож-
денското революционно движение и македоно-одринската освободителна борба, но оставям за 
по-нататък да направя задълбочен анализ на документа с приложено факсимиле на оригинала.

В светлината на тази идейна приемственост може да се твърди, че Четническата акция 
на Върховния комитет в Македония през 1895 г. е последното ехо от стратегическата концепция 
на Раковски. След това двете организации – ВМОРО и ВМОК, т.е. вътрешната нелегална мрежа 
и външната спомагателна база – започват да действат съвместно и координирано, като въплъ-
щение на интегрираната цялост на общото революционно наследство на Раковски и Левски.

За влиянието на двамата апостоли върху освободителните борби на македонските и тра-
кийските българи може да се пише много. Това впрочем вече е правено, макар и частично, аз 
също съм обръщал внимание на този въпрос във връзка с културно-просветната дейност на 
ВМОК или моралната подготовка на ВМОРО в навечерието на Илинденско-Преображенското 
въстание. Известен е например случаят с българските емигранти в САЩ, които през 1899 г. 
учредяват македоно-одринското дружество „Левски“. Когато през 1900 г. и в Котел се учредява 
македоно-одринско дружество, то не приема името „Раковски“, което логично най ще му приля-
га, само защото ВМОК изрично забранява дружествата в България да се именуват, с аргумента 
да не се поставя под съмнение организационната централизация и субординация.

В заключение ще подчертая, че революционната идеология на Раковски и Левски, като син-
тез на стратегическо мислене, изцяло се въплъщава в дейността на ВМОРО и ВМОК, зад които 
стоят Тайните офицерски братства в българската армия. Илинденско-Преображенското въстание 
от 1903 г., подготвено и осъществено в тясно взаимодействие и сътрудничество между лидерите и 
дейците на трите организации, което нашата историческа наука с основание оценява като втори 
най-висок връх в българското националноосвободително движение след Априлското въстание от 
1876 г., е ярко доказателство за приемствеността между двете епохи, за единството на историчес- 
кия процес и за непреходната сила на идеите на Раковски и Левски.

11 Материали за историята на македонското освободително движение. Кн. 5. София, 1927, с. 9-10.
12 Материали... Кн. 1, с. 10; № 2, с. 9-10; № 7, с. 11, 82.
13 Страшимиров, А. Българската интелигенция и македоно-одринското освободително дело. София, 1900.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Организация на македонското сдружавание
(От Цен. Мак. Комитет)

1. Целта на македонското сдружавание е: освобождението на Македония от тиранията.
2. Средствата за постигането на тая цел, ще се избират и ще се употребяват според вре-

мето и нуждата.
3. Пари ще се събират от доброволни влогове на членовете и от разни други обмислени 

источници.
4. Македонското сдружавание състои от спомагателни, действителни и почетни членове.
5. Всеки македонец, без разлика на народност и вяра, комитета счита за спомагателен 

член на сдружаванието и разчитва на подържката от всекиго в морално и материално отноше-
ние.

6. Действителен член е всеки, който даде съзнателно обещание, че ще се посвети да ра-
боти за постигание на целта и внася редовно доброволен паричен влог, според състоянието си.

7. Почетни членове са ония: които направат една услуга за подобрението на Македония; 
които бъдат поканени от Центр. Ком. и които доброволно подарят на комитета повече от 1000 
лева.

8. Действителните членове се делят на комитети: Окръжни, Градски, Околийски и Селски. 
и всеки комитет носи названието на местото си с исключение на Централния.

9. Окръжните и Градските комитети състоят от 5-ма членове; председател, секретар, ка-
сиер и двама съветници; а Околийските и селските – от 3-ма: председател, секретар и касиер.

10. Всеки действителен член е длъжен да си привлече спомагателни другари, но послед-
ните не трябва да се посвещават в тайните на комитета, и, ако има нужда от събирание с тях по 
някакви въпроси, това може да прави всеки действителен член, отделно, съ своите спомагатени 
другари.

11. Никой от членовете на комитета не трябва да знае имената на членовете от комитета, 
освен името на оня, чрез когото той се сношава с друг комитет.

12. Централния комитет се сношава непосредствено с Окр. Комитети, а с другите посред-
с[т]вено. Само за проверявание, Цент. Ком. Може да се отнесе направо било до Град., Окол. 
или Селски комитет.

За тая цел, Цен. Ком. изпраща лозунг до всеки комитет в отделно запечатани пликове, 
така щото лозунгът на един комитет да не бъде еднакъв и известен за други, освен на самия 
Цен. Ком. и който го получава. Този лозунг според нуждата, след известно време, Цен. Ком. 
заменява с нов.

13. Проверката бива писмена или лична. Въ втория случай лицето се запознава чрез 
лозунга, след което представа и пълномощното си, та после му се отговаря на въпросите и му 
се дават други сведения.

14. Всичките затворени писма се изпращат неповредени по принадлежност и ги отваря 
само оня комитет, до който са адресирани.

15. Писмата и пълномощията от Цен. Ком. са действителни, ако носят неговия печат. Този 
печат е объл и в средата е изображена мъртва глава, от една страна сабя и знаме с надпис: С. 
С. от другата – пушка с щик а кръгът надписан: Централний Македонски комитет.

16. Окр. Комитет непосредствено се сношава с Цен. Ком. и с Град., а с Окол. и Селския 
посредствено, по реда; Градския – с Окр. и Окол., а с Центр. и Селский посредствено; Окол. – с 
Град. и селский, а с Окр. и Цен. посредственно, по реда.

17. Всеки комитет отделно, щом усеща нужда да извърши нещо, ако то няма общ характер 
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и не ще повреди на другите, самостоятелно решава и го извършва. Ако пък това е някоя важна 
работа от общ характер, длъжен е да донесе предложение по нея в Цен. Комитет, по указания 
ред, който разисква и взема едно решение.

18. В случай, че някой член бъде уловен от властите, веднага се донася на Цен. Ком., по 
реда, за да се вземат на време нуждните мерки, да се освободи или да му се помогне с нещо. 
Това не спира помощта, която другарите могат да му дадат.

19. Всеки комитет е длъжен да донася колкото е възможно повече и по често, за всичките 
случки и за положението на района му въ всяко отношение.

20. За всеки три месеци всичките Окр., Град., Окол. и Селски Ком. донасят касовото си 
положение до Цен. Ком. за сведение.

21. Печат има само Цен. Ком., а другите комитети си служат само с подп. на председате-
льт, който си определя псевдоним за тая цел.

[Забележка: Номерата на членовете са поправени от мен; в оригинала чл. 3 се повтаря 
два пъти (тук – № 3 и № 4), а двата члена след № 7 (тук – № 8) не са номерирани – С.Е.]
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Георги Стойков Раковски живя и работи през първата и началото на втората половина 
на ХІХ век – период, който се характеризира с бурен подем на националноосвободително дви-
жение на българския народ срещу петвековното османско робство. Той изиграва извънредно 
голяма роля в новата българска история и е от изключително важно значение за нашето бъл-
гарско историческо развитие като народ. Наред с това той оставя голямо военнотеоретическо 
наследство.

Участвал в две революционни акции, изправян два пъти пред лицето на смъртта, прежи-
вял ужасите на турските тъмници, бродил по Стара планина с хайдушка чета, живял известно 
време нелегално в турската столица, в родния си град и във Влашко, Раковски придобива богат 
практически и революционен опит. Всичко това му помага да прозре същината на много факти 
и събития, да изживее редица илюзии и заблуди и да изработи нови становища по основните 
въпроси на освободителната борба.

До новите идеи и разбирания Раковски идва отначало бавно и колебливо. Те са загатнати 
в някои от съчиненията му от 1854 – 1856 г. и преди всичко в „Неповинен българин“ и първата 
редакция на поемата „Горски пътник“. В тях отначало се изтъква мисълта за самостоятелна 
борба на българския народ за освобождение от османско иго, като се сочи примерът на Сър-
бия, а накрая се завършва с надеждата, че свободата ще бъде извоювана и подарена на бъл-
гарите от руския цар. В началото на 1885 г. в стихотворението си „Постъп български“ Раковски 
призовава българския народ на въстание, след което отново заявява, че България ще получи 
отново свободата си от руския цар Николай – „благодатен отец, Светославу подобен“, който ще 
възстанови „Преславски стар престол“. 

В напълно завършен вид, ясно и определено, Раковски излага своята нова идеология и 
тактика в последната редакция на „Горски пътник“, писана през първите месеци на 1857 г. в 
Нови Сад и предадена за печат през април същата година.

Преди всичко Раковски обосновава в поемата си най-подробно нуждата от безкомпро-
мисна въоръжена борба на българския народ против османското иго. В поемата той разкрива 
не само тежкото положение на българския народ, но посочва пътищата и средствата за негово-
то освобождение. Тези пътища и средства Раковски вижда във воденето на въоръжена борба, 
като се разгръщат силите на българското хайдутство. Георги Раковски е първият български 
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възрожденски деец, който насочва вниманието си към търсене на сили вътре в страната в 
борбата за освобождение. 

Великият български революционер превръща стихийното и локално освободително дви-
жение в организирано национално движение. Той канализира местните вълнения, бунтове, 
въстания в четническо движение за свободата и независимостта на българския народ. 

Организаторът на българското революционно движение положи много усилия, за да сло-
жи край на безконтролното и неорганизирано действие на тогавашните хайдушки чети. Разбира 
се, той възлагаше твърде много на тях. Вярваше, че хайдутите са ония здрави народни сили, 
посредством които може да осъществи своите революционни цели. Поставяше пред тях нова, 
по-висша цел: общонародно освобождение (в противоположност на личното отмъщение). 

Една от крупните задачи, които Раковски си постави за изпълнение, беше да създаде 
организирано и единно четническо движение с революционна идеология и строга военна дис-
циплина. За тази цел той изготви специален закон за четите, известен в нашата военноистори-
ческа литература под името „Привременен закон за народните горски чети за 1867 лято“. Прив-
ременният закон по своя характер е военен устав, в който са фиксирани основните положения 
за организацията, командването, реда и дисциплината на четниците, правата и задълженията 
на воеводите и пр. Целта на закона е да събере в едно, да планира дейността на четите, да 
направи техните действия организирани и целенасочени, да централизира тяхното ръковод-
ство, да създаде един военен център под формата на управление или щаб. С прилагането на 
този закон на практика Раковски се стреми да създаде  едно наистина единно организирано 
четническо движение.

Съгласно Привременния закон четническата военна организация е следната: Начело 
стои Върховно военно началство, което се състои от седем души – председател, подпредседа-
тел и пет върховни съветници. Това началство изпълнява функциите на ръководен орган или 
център на четническото движение. Само то има право да организира, екипира с оръжие и всич-
ко необходимо за поход и да изпраща в България чети, като осигури тяхното безпрепятствено 
минаване през Дунава и достигане до Балкана. 

Организационните единици на четническото движение са отделните чети, чиито район за 
действие е Стара планина. Към това движение могат да принадлежат само тия от тях, които се 
ръководят от постановленията на Привременния закон и притежават знак и лозинка (парола) 
от началника на народните въоръжени сили.

В помощ на четническото движение ще се намира мрежа от съчувственици и ятаци по 
места, които ще бъдат организационна част от него. Те ще събират сведения, ще съобщават 
за изпратените срещу четите потери или за устроени засади. При нужда ще доставят храна и 
дрехи на четниците, ще укриват ранени и др. За съчувственици и ятаци могат да се приемат 
верни на народното дело хора.

В Привременния закон са определени точно степените и задълженията на командния 
състав (воеводите). Началникът на народните въоръжени сили се назначава от Върховното 
народно началство и е длъжен да дава отчет за своите действия, като редовно води преписка, 
съобщава за своите дела по време на походите, за нуждите на четниците и др.

Главният воевода е длъжен да съставя нови чети, да ръководи бойните действия на всич-
ки народни горски чети, да дава знакове и лозинки, да назначава нови воеводи, да свиква всич-
ки воеводи, намиращи се в Стара планина, на съвещания, като издава съответни заповеди, 
нареждания и инструкции, да ръководи преследването на чужди чети, предатели и шпиони, да 
наказва със смъртно наказание и др.

Раковски определя, че началникът на всяка чета ще бъде воеводата, а негов заместник 
– знаменосецът. Воеводите се делят на три степени: първостепенни, второстепенни и трето-
степенни. Делението на степени е в зависимост от подготовката и способностите на воеводите, 
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и от големината на четите, които ръководят. Всички те са длъжни да се подчиняват на разпо-
режданията и наставленията на главния воевода.

Раковски особено много държи на личните качества, като дисциплината и морала на до-
броволно участващите в четническото движение. Делото изисква преданост, послушание, го-
товност и саможертва. Затова великият революционер определя в Закона точно задълженията, 
които трябва да поеме всеки постъпил в четите патриот.

Въздействието на закона върху дейците на нашата народоосвободителна борба бързо 
проличава. Четите, преминали в България през 1867 и 1868 г., се ръководят от неговите поста-
новления. Бившите хайдушки воеводи Христо Македонски, Панайот Хитов, Филип Тотю, Иван 
Кулин, Хаджи Димитър, Стефан Караджа се сплотяват и започват да действат задружно за 
освобождението на България.

Раковски е бележит за времето военен мислител. Той разви военнотеоретичната мисъл с 
оглед на задачите на освободителната борба, във връзка с военната подготовка на въстанието, 
на неговото правилно организиране, провеждане и ръководство. Той написа първия подробен 
военен план, в който разработи редица въпроси от стратегическо-тактически характер.

Раковски създаде в лицето на легията първата българска революционна войска, служе-
ща на българските интереси и командвана от офицери българи. При изграждането на легията 
бележитият революционер строго държи на принципа на единоначалието и строгата дисципли-
на. На него принадлежи идеята за ръководен център на освободителната борба.

Раковски изгради организирано и единно четническо движение, като по този начин първи 
придаде организирана форма на революционноосвободителна борба. Той състави първия за 
бойната служба (Привременния закон). Въведе българското трицветно знаме. Написа първия 
български военен марш, известен с името „Постъп български“ или „Марш български“.

Раковски е първият български поет, който в стиховете си разработи военната тематика.
В стихотворението си „Българскому лву“ (На българския лъв) той възпява символа на 

българския герб – лъва.
Заслугите на Раковски към военнотеоретическото наследство са всестранни и огромни. 

Той пръв излезе да се бори за свободата с „перото и сабята“, зае се да организира народно-
то въоръжено въстание срещу османските поробители. Затова българският народ свято тачи 
неговото име, неговата непреклонна воля да се бори докрай за освобождението на Родината.
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Георги Сава Раковски е първият идеолог и организатор на националноосвободител-
ното движение в България и негов ръководител през първите години на XIX век. Като идеен 
вдъхновител на четническото движение той не само поставя началото на организираното на-
ционалнореволюционно движение, но го издига на нов, още по-висок организационен етап. И 
тук, съвсем основателно, може да бъде търсен първообразът на съвременното българско во-
енно разузнаване като инструмент за реализиране на плановете на Раковски за освобождение 
на България. На практика те залягат в дейността на създадените от Раковски Първа и Втора 
български легии, в организираните през този период в Букурещ революционни комитети, както 
и в изградената по-късно от Васил Левски мрежа от тайни революционни комитети на терито-
рията на поробена България. Богатият практически опит на Раковски, както и теоретичната му 
дейност, включително и в областта на разузнаването, са използвани от следващата генерация 
видни български революционери. 

Основите на съвременното българско военно разузнаване могат да бъдат търсени и от-
крити в идеите и дейността на създаденото от Раковски „Тайно общество“. Кримската война от 
1853 – 1856 г. има широк отзвук сред българското население. Тя поддържа надеждата, че идва 
времето на българското освобождение и оказва значително влияние не само върху стопан-
ското развитие на България, но и активизира политически движения сред българите. Руското 
разузнаване прави опити да насърчи българите към въоръжени действия в тила на турската 
армия. За тази цел през 1853 г. в Цариград е създадено „Тайно общество“, което получава ин-
струкции за действие лично от главнокомандващия на Дунавската армия – фелдмаршал Иван 
Паскевич. Новосъздадената структура предлага и приема като знаме на бъдещата българска 
република трибагреника – бяло, зелено и червено. Членовете на „Тайното общество“ събират 
средства, под формата на дарения за читалища като внасят 20%, а 80% отиват за въоръжение. 

„ТАЙНОТО ОБЩЕСТВО“ НА РАКОВСКИ КАТО ПЪРВООБРАЗ 
НА СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ

Резюме: В доклада е направен исторически преглед на идеите на Г.С. Раковски за 
освобождението на България в контекста на дейността му по добиването на информация  
за противника. На базата на нейния анализ той е планирал своята тактика и виждания, 
намерили израз в „Плана за освобождение на България“. Създадените от Раковски „Тайно 
общество“ и „Тайната дружина на верните приятели“ могат да бъдат разглеждани и като 
разузнавателни структури, чиито опит в нелегалната дейност е бил използван от Левски 
и други български революционери.   

Ключови думи: „Тайно общество“, „Тайната дружина на верните приятели“, принципи 
на разузнаване, конспирация, тайни революционни комитети, източници на информация.

THE RAKOVSKI’S “SECRET SOCIЕTY” AS A MODEL  
OF THE MODERN BULGARIAN MILITARY INTELLIGENCE

Assoc. Prof. Miroslav Mirchev, PhD 
Abstract: The report has provided one historical overview of the G.S. Rakovski’s ideas on 

the liberation of Bulgaria in the context of his activities to obtain information about the enemy. On 
base of the information analysis, G.S. Rakovski has planned his tactics and ideas,  which have been 
expressed in “Plan for the Liberation of Bulgaria”. Created by G.S. Rakovski’s “The Secret Society” 
and  “The Secret Company of Faithful Friends” can also be seen as intelligence structures, whose 
experience in illegal activities has been used by Levski and the other Bulgarian revolutionaries. 

Key words: “Secret Society”, “Secret Company of Faithful Friends”, principals of intelligence, 
conspiracy, secret revolutionary committees, sources of information.
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Най-активна е ролята на Раковски и неговия близък съратник Иван Бацов. Те изграждат 
тайна, конспиративна мрежа на територията на България, която в хода на бойните действия да 
подпомага руското разузнаване и да подготви българите за въстание. За тази цел Раковски, в 
ролята си на разузнавач, заминава за Калафат и постъпва като преводач при Али паша в щаба 
на турската армия. Бацов заминава за Крайова, където предлага на главнокомандващия на ру-
ската армия документ, наречен „Списък на българите, които могат да се използват за делото“, 
т.е. лица, сред които могат да бъдат изградени надеждни източници на информация. В него са 
посочени хората, изявили се в обществения живот и участници в движението за независима 
българска църква. Това са предимно учители, руски възпитаници, представители на младата 
българска интелигенция, отличителна черта на които е симпатията към Русия, която активно 
се използва като мотив за привличане към разузнавателно сътрудничество. Това на практика 
е основният контингент, сред който се изграждат източници на информация от страна на „Тай-
ното общество“. Ползвайки своя военен паспорт, Раковски посещава най-големите градове в 
Северна България: Габрово, Русе, Свищов, Враца и Видин. Групи на „Тайното общество“ са 
създадени и на други места, като Търново, Елена и Трявна. В „Тайното общество“ влизат над 
3600 родолюбиви българи от различни краища на страната: от Тракия – 2000, от Търновско – 
1400, а в град Свищов имало 200 сподвижници. 

Всичко това създава основата на една добре организирана агентурна мрежа, способна 
да доставя достоверна разузнавателна информация за противника и да подпомага вземане-
то на възможно най-верните решения от страна на руското командване. В нея влизат видни 
българи, като Стою Ахтар от Търново, П. Р. Славейков от Трявна, Д. Чинтулов от Сливен,  
З. Княжевски от Ст. Загора и  Б. Петков от Калофер. На тези хора се разчитало да повдигнат 
духа на народа и да го подготвят за общо въстание, което да избухне едновременно с навлиза-
нето на руските войски в българските земи. Предвиждало се въстанието да избухне първона-
чално в планинските райони, а после да се разпространи и в равнините. Бацов успява да убеди 
руското командване, че за два – три дни числеността на въоръжените отряди от въстаниците 
ще достигне 10 – 15 хиляди души. За ръководител на въстанието в Тракия бил определен на-
родният учител Б. Петков. Избрани били 4 емисари, които през Сърбия да влязат в България 
и съвместно с определените ръководители да набележат план за бъдещото въстание, и да 
преминат към конкретни действия. С помощта на Одеското българско настоятелство и по-точ-
но с авторитетната намеса на Н. Палаузов за емисари били посочени руските възпитаници  
Н. Геров, С. Радулов, С. Филаретов и С. Ангелов. За района на Тракия е определен Н. Геров. 
За център на бунтовническите кроежи е избран Видин, откъдето най-лесно можело да бъде 
установена връзка с руското командване и с емиграцията в Белград и Букурещ. Тази конспира-
тивна структура обаче не успяла да прерасне в централизирана революционна организация.1 

Независимо от това през този период с помощта на Раковски и неговите сподвижници  
руското военно разузнаване успява да изгради ефективно действаща агентура на територията 
на България, за която работи и митрополит Софроний Врачански. Той предоставя важна ин-
формация, която подпомага командващия на Днепърската армия, генерал Иван Михелсон, да 
планира своите операции. На практика, с използването на актуалната разузнавателна терми-
нология може да се каже, че „Тайно общество“ представяла една нелегална агентурна група, 
чиито резидент е именно Раковски.

Кримската война завършва с поражението на Русия, което проваля плановете за осво-
бождението на България, залегнали в идеите на „Тайното общество“. През 1858 г. в Одеса 
Раковски съставя своя Първи план за освобождение на България. Повод за това е избухналият 
черногорско-турски конфликт. Планът започва с „Позив към родолюбивите българи“. В него се 
казва, че българите „с меч са загубили своята свобода и с меч трябва да я получат“. Предвиж-
да се създаването на Българско благотворително общество в Одеса, което трябва да събира 
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средства за народното дело. Раковски дори уточнява, че са необходими 100 хиляди сребърни 
рубли за закупуването на оръжие. Следвало да се създаде Тайна канцелария (за което говори 
в „Горски пътник“), която да осъществява връзките с останалите балкански страни и народи 
и да играе ролята на ръководен орган на бъдещото въстание. Самият факт, че той кръщава 
управлението „канцелария“ подсказва, че Раковски вижда в този център и бъдещото българско 
административно управление. В навечерието на въстанието в българските земи следвало да 
бъдат изпратени стотици пропагандатори, които да подготвят народа и да осигурят доставка на 
оръжието и боеприпасите.

Във втория раздел на плана се предвижда въстанието да обхване всички български 
земи. Започвало се от Северна България, като Стара планина трябвало да бъде център на 
въстаническите сили. С избухване на въстанието в освободените райони се предвиждало да 
се създаде „Привременно управление“, т.е. Тайната канцелария да прехвърли дейността си в 
българските земи. Това е първата общонационална програма за освобождение на българския 
народ, което дава повод да се твърди, че Раковски е патриарх на българската национална 
революция.2

В този т.нар. „Одески план“ Раковски набелязва предварителна организационна работа, 
включваща агитация сред българското население, набавяне на оръжие и барут, осигуряване 
на дипломатическо съдействие от страна на Русия и Франция и координиране началото на 
въстаническите действия с борбата за освобождение на сърби, черногорци и гърци. Вероятно 
всичко това е ставало и с предварително добиване на информация, т.е. чрез разузнаване. Ра-
ковски предвижда във въстанието да участват всички среди на българското общество – „богати 
и бедни, образовани и необразовани“. Предвижда се информиране на руското и френското 
правителство за осъществяване на целите на въстанието. Заради уреждането на турско-чер-
ногорския конфликт първият план на Ракивски не е осъществен. С тези свои действия Раковски 
показва, че познава в значителна степен проблемите на Източния въпрос. И още, че българ-
ският въпрос е част от големия проблем, който вълнува не само балканските земи, но и всички 
велики сили. Това е и причината, поради която той предвижда информиране на Русия и Фран-
ция за целите на планираното въстание.3

През пролетта на 1861 г. Раковски създава своя Втори план за освобождение на Бъл-
гария по примера на италианския революционер Джузепе Гарибалди. За целта той учредява 
единен революционен център „Привременно българско правителство (началство)“ в Белград, 
а през юни 1861 г. написва неговия статут (устав). Съгласно този статут Раковски е всеобщ 
български воевода и представител на България пред Великите сили. В основата на т.нар. 
„Белградски план“ се залага идеята за масово народно въстание, подкрепено от навлизането в 
страната на въоръжени полкове и чети, като основно средство за извоюване на политическата 
независимост. Съобразен с влошаването на сръбско-турските отношения, планът предвиждал 
навлизане в българските земи от сръбска територия на „един въоръжен полк от хиляда души с 
две оръдия“. Движейки се по билото на Стара планина, полкът трябвало да нараства от присъе-
диняващите се към него въстаници от вътрешността на страната. В Търново е било планирано 
да се обяви възстановяването на българската държава, след което многократно нарасналата 
народна войска, подкрепена от навлезлите от север части, да довърши освобождението на 
България. Ръководен орган на това въстание е Привременното правителство, намиращо се и 
насочващо бойните действия от съседна Сърбия“. В хода на въстанието „българското началс- 
тво“, ръководено от самия Раковски, трябва да придобие функции на революционно правителс- 
тво, действащо координирано със сръбските власти. В плана изрично се говори за ролята на 
комитетите в предварителната подготовка, включително и за създаването на разузнавателна 
мрежа, но тя е свързана преди всичко с пропагандирането на идеята за предстоящото въста-
ние, а не чак толкова с добиването на информация. През пролетта на 1862 г., след успешни 
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преговори със сръбското правителство, се пристъпва към изграждането на българска войскова 
част, известна като Първа българска легия. Сред събралите се около 600 млади българи има 
учащи от Одеса, Виена, Белград, Букурещ, войводи и бивши хайдути, бъдещи организатори 
на националната революция. Между тях са Васил Левски, Стефан Караджа, Ив. Кършовски, 
Ильо Марков и Иван Кулин. На 15.06.1862 г. в Белград при една градска чешма турски войници 
убиват сръбски младеж и това е използвано като повод от местните сърби да започнат пре-
следване на всички турски войници, намиращи се извън гарнизоните си. Това дава повод на 
Раковски, в разгара на подготовката за въстание за освобождението на България, той, заедно 
с българските доброволци да се включат в бойните действия на страната на Сърбия. Така при 
стените на Варош капия в Белград Първата българска легия получава своето бойно кръще-
ние. Нормализирането на сръбско-турските отношения през лятото на 1862 г. прави неудобно 
пребиваването на български въоръжен отряд в Белград. В началото на септември легията е 
разпусната. Неочакваният обрат на събитията се отразява тежко на българските легионери и 
събужда в тях недоверие към сръбската политика. Разигралата се драма е урок за Раковски. 
Той все по-ясно осъзнава, че българското освободително движение трябва да бъде откъснато 
от опеката на външни сили. Надигащият се балкански национализъм го принуждава да на-
пусне Белград и да потърси ново убежище. През септември 1863 г. Раковски се установява в 
Букурещ. Там се включва в политическия живот на румънското княжество, като взема страната 
на радикалната група, възглавявана от княз Александър Куза. През 1864 г. започва да издава 
вестник „Бъдущност“, но идеите, лансирани в него, предизвикват недоволство в средите на 
заможните българи. Откритата подкрепа към княз Куза и идеята на последния да се посегне 
върху земята на едрите румънски земевладелци активизира противниците на Раковски, кои-
то възпрепятстват излизането на вестника. Новият вестник „Бранител“, макар и с променено 
име, прокарва същата линия и е спрян още след първия брой. През 1865 г. Раковски издава 
един-единствен брой на отдавна проектираното списание „Българска старина“. През февруари 
1866 г. в Румъния е извършен държавен преврат, в резултат на който княз Куза е детрониран. 
Отказът на Раковски да сътрудничи с новите управници и благосклонното му отношение към 
сваления румънски владетел го принуждават да напусне Букурещ. Завърнал се след време, 
Раковски насочва усилията си към обединение на емиграцията в името на българското осво-
бождение.

В съставения от Раковски „План за освобождение на България“ е отбелязано, че  „първий 
град, що иде на тойзи път, е Враца под Балкана, без крепост и 18 часа далеч от Видин, кой 
тряба непременно да се превземе. Тая чета ще следова се из Балкана, като подигне на оръжие 
сичките села и се умножава всяка минута. А битки ще има със селци турци, кои са обедняли до 
крайност и дух изгубили. Доде достигне до Търново, де само 800 низама има и крепост няма, 
ще има най-малко до 150 000 на крак мъжие, от коих 40 хиляди въоръжени. А като успее да 
продере до Черното море и подигне сичките средбалкански села и ония, що са в подножието 
и от двете страни на Балкана, броят на подигнатите ще се качи и до 500 хиляди мъжие, тогава 
навярно могат се брои сто хиляди пушки за бой“. Това недвусмислено показва, че Раковски раз-
полага със сравнително достоверна информация за противника, която е на базата на добити 
разузнавателни данни, най-вероятно на изградени от него източници на информация (агенту-
ра), действащи на територията на поробена България. И въз основа на анализа на тази инфор-
мация той прави извода, че „един добре оръжен полк от 1000 добри избрани и окървавени в 
бой люди с два горски топа, с 4 тобуша и 4 тръби и с два хирурга, исто конници, да се впусне 
тайно през Княжевец и Балканский хрепт и да маршира по Балкана право за Търново, като се 
даде синяла навсякъде с една прокламация или с други някой си знак да се дигат, да пресекат 
телеграфите и да затворят пътищата на пощите. По тойзи хрепт до Черното море Балкана е 
заселен почти се от българи и твърде малко турски или смсени села се нахождат. Нигде няма 
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крепост по тия места, нито някой си пункт е заварден от редовно или нередовно турско войн-
ство. Няколко билюк башии с по 10 или по 20 человеци се скитат по тях да ги управляват и да 
събират даждие и проч. Турски крепости има край Дунава само 4 — Видин, Рухчук, Силистра и 
Варна на Черно море. А вътре има две — Белоградчик при Видин, но ничтожна, и в Шумен, коя 
е по-новий крой и доста добре завардени, но те от Балкана се зема лесно. От тия крепости във 
Видин има по-више войнство, до 5 – 6 хиляди воини, а в другите по-малко, но от никоя крепост 
не може се дигна редовное войнство да остави пункта си и да доде в непристъпний Балкан. 
В Ниш има тоже крепост и малко засега войнство. В София има до 1500 души, но и тий не могат 
дойде в Балкана. Турското правителство доде състави и управи в Балкана само десет хиляди 
воини, трябва най-малко да минат два месеца, но този полк с 15 дни ще стигне в Търново, а за 
месец сичкия балкан ще бъде подигнат и Сищов на Дунав усвоен“.4

 Принципите за конспиративност при добиването на информация които са характерни 
за разузнавателните служби, залягат и в създадената от Раковски през 1861 г. първа българска 
масонска ложа, която е по образец на карбонарите в Италия. Тя се наричала „Тайната дружина 
на верните приятели“, а седалището ѝ е в Цариград. Преди да основе тази ложа, Раковски е 
бил посветен член на гръцката, сръбската и румънската ложи. Познанията за живота на тайни-
те общества му помагат да организира първообраза на българското националноосвободително 
движение, при стриктно спазване на основни за разузнаването принципи. 

Малко след създаването на „Тайната дружина на верните приятели“ неин член става 
Левски, който през този период започва да се изгражда като революционер. Тази организация е 
в основата на създаването и финансирането на Първата българска легия в Белград, а по-късно 
и на изграждането на мрежа от тайни революционни комитети на територията на България.5 

Идеята и практиката за тези комитети е доразвита и обогатена по-късно от Левски. Веро-
ятно наученото от Раковски е послужило като добра основа за бъдещата му дейност, защото 
той ясно е осъзнавал значението на принципите на конспирацията, бдителността и на своевре-
менно добитата разузнавателна информация, които залягат като основни постулати в неговата 
работа. Създадените от Левски две конспиративни организации – Тайна поща, която извършва 
нелегално пренасяне на писма, финансови средства, оръжие и други, и Тайна полиция, занима-
ваща се с разузнавателна и контраразузнавателна дейност, широко използват в своята работа 
тайни способи, като пароли, тайни срещи, конспиративни квартири, разкриване на внедрени 
турски агенти, добиват информация относно намеренията на турската власт към българското 
население, пресичане на опитите на чужди държави да използват организацията за постигане 
на своите външнополитически цели и др.6 
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Този мъж […] у когото ще виждаме винаги свързани в неделимо единство „мисъл и 
желязо, лира и тръба“ […] е една от големите слави на българския народ и ще пребъде 

в съзнанието на поколенията преди всичко като човек на вярата, на горещата и 
непоколебима национална вяра[…].

Акад. Михаил Арнаудов (1878 – 1978)1

Според проф. д.и.н. Андрей Пантев и проф. д-р Борилслав Гаврилов има хора, които са 
белязани от странната съдба каквото и да захванат, никога да не могат да видят плодовете 
на своето дело. Такъв е Георги Раковски, който си отива от живота, без да види плодовете на 
онова, за което отдава силите си. Но съумява да сложи своя отпечатък върху цяло поколение 
борци за национално освобождение, да стане техен учител и идеал, а с това и един от най-
заслужилите хора за създаването на нова и свободна България.2

Георги Стойков Раковски (Съби Стойков Попович) е роден през 1821 г. в Котел в 
семейството на търговеца Стойко Попович. Баща му произхожда от сливенското село Раково, 
откъдето идва и името Раковски, което синът възприема като фамилно. Майка му Руса е сестра 
на Георги Мамарчев — борец за национално освобождение. В чест на вуйчо си Раковски 
сам се преименува Георги. Образованието си получава в Карлово и в гръцкото училище на 
Куручешме в Цариград (1837 – 1840). Там установява тесни връзки с българската колония и 
с Неофит Бозвели. През 1842 г. той е един от ръководителите на Браилските бунтове – опит 
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на българската революционна емиграция да предизвика въстание, като потегли от Влашко. 
Заради това Раковски е осъден на смърт, но тъй като имал гръцки паспорт, е предаден на 
гръцките власти. Раковски успява да избяга в Марсилия и след година и половина във Франция 
се връща в Котел. Там го арестуват като бунтовник, отведен е в Цариград и е осъден. След като 
излиза от затвора, в периода 1848 – 1853 г., опитва с пълен неуспех търговия и адвокатство 
в Цариград. По време на Кримската война постъпва като преводач в Главната квартира на 
турската войска, но целта му е да събира сведения в полза на руската армия. Разкрит, той 
събира чета от 12 души, с която действа в района на Източна Стара планина, и през декември 
1855 г. тайно се прехвърля във Влашко, напускайки завинаги пределите на империята. И никога 
не се завръща в България. Близо три десетилетия Раковски участва най-активно в борбите 
за извоюване на църковна и политическа свобода на българите. Дейността му засяга почти 
всички области на тогавашния обществено-политически живот: революционер, писател и поет, 
дипломат, учен, журналист и просветен деец. 3 

Основната заслуга на Георги Раковски е, че поставя българското освободително движение 
на организирана основа, обединява емиграцията във Влашко и обосновава идеологията и 
тактиката на четническото движение.4 Той създава Българската легия (Първата съществува от 
1861 до 1862 г. в Белград), в която се подготвят много дейци на националната ни революция. 
Участници в легията са Васил Левски, Стефан Караджа, Ильо войвода, Васил Друмев и 
редица други. В този момент Раковски има негласния статут на български представител пред 
европейската дипломация, особено след като руският консул в Белград води с него разговори 
по изглаждането на гръцко-българския църковен конфликт. В края на 1861 г. Раковски изработва 
„План за освобождението на България“. В него предвижда да се формира български полк от 
1200 „окървавени в бой люде“, който трябва да проникне от Сърбия в България по гребена на 
Стара планина и като стигне до Търново, да състави „временно правление от най-достойни и 
опитни люде“ и да провъзгласи българската държавна независимост.5 

За състоянието на нашето националноосвободително движение в средата на ХIХ век 
това е истинска революция, а личността на Раковски се очертава пред неговите съвременници 
с мащаба на един Гарибалди. Сам той посочва: „Годината 1862 трябва да остани за българите 
забележителна и да се брои къту първи постъп за политически им независим живот.“6 През 
50-те и 60-те години на миналия век Георги С. Раковски е най-ярката фигура на българския 
обществен небосклон. Зрелостта и увличащият радикализъм на политическата му публицистика, 
родолюбието на неговите опити из нашата история, фолклор и езикознание — цялата му 
разностранна дейност на границата между шестото и седмото десетилетие на ХIХ век дава 
тон за една непозната дотогава у нас обществена и политическа активност, която извършва 
истински преврат в мисленето. Като идеолог на националната революция Раковски до такава 
степен влияе върху радикализирането на българската обществено-политическа мисъл и пряко 
върху изграждането на общественото мнение, че сякаш самият нов период в освободителното 
движение придобива нещо от характера на неговата природа. 

В буквалния смисъл на думата Раковски формира цяло поколение, което обрича живота 
си на българското освобождение. Събирайки около себе си пò първите войводи, той ги напътва 
към съгласувани, а не изолирани действия и към един по-висок политически идеал. В записките 
си „Моето пътуване по Стара планина“ Панайот Хитов пише: Покойният Раковски ни написа 
един малък закон и ни научи как да работим, за да имаме по-добър успех. Няколко години по- 
късно Христо Ботев във в. „Знаме“ (1875) също отбелязва: Заслугата на Раковски се състои 
в това, че той обобщи и разпространи тази идея и из числото на нашите хайдути създаде ни 
няколко души народни предводители и пламенни борци за свобода. Панайот Хитов, Стефан 
Караджа, Хаджи Димитър и Филип Тотю идват до съзнанието за истинската стойност на своите 
хайдушки походи едва след разговорите си с Раковски.7



65     Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие

Раковски е свързан повече или по-малко с почти всички видни дейци от Възраждането. 
Предмет на отделно изследване могат да бъдат връзките му не само с революционерите 
Панайот Хитов, Иван Ангелов Кулин, Хаджи Димитър, дядо Ильо Марков и др., но и с Неофит 
Бозвели, П. Р. Славейков, Иларион Макариополски, Драган Цанков, Димитър и Константин 
Миладинови, Райко Жинзифов и мн. др. Върху тези връзки вече са се спирали мнозина автори, 
разглеждали живота и дейността на тези изтъкнати дейци на Българското възраждане, като  
М. Арнаудов, В. Смоховска, К. Косев, П. Кузманов, С. Баева, Ив. Хаджов и мн. др.

Най-крупното документално издание в миналото е томът със съчинения на Раковски, 
подготвен и издаден от заслужилия изследовател на делото на българския възрожденец ака-
демик Михаил Арнаудов. В изданието са включени много печатани или останали непечатани 
трудове на Раковски, както и някои писма.8

Дълго време този том е единствен печатан източник за проучвания върху делото и 
творчеството на Раковски, особено що се отнася до политическата идеология революционната 
активност на революционера. През 1946 г. Андрей Цветков издава някои от съчиненията на 
Раковски, придружени от подходящ предговор и обяснителни бележки.9 По-късно всички тези 
публикувани документи са включени в „Архив на Г. С. Раковски“, т. I—IV (С., БАН, 1952—1969).10

Творческото наследство на академик Михаил Арнаудов11 в неговата лична библиотека.12 
Сред учените, изследвали задълбочено живота, дейността и политическата идеология на Г. С. 
Раковски, се откроява може би най-емоционално академик Михаил Арнаудов.13 На него принад-
лежат първите най-обективни научни оценки за автора на легендарната поема „Горски пътник“. 
Арнаудов издирва, събира и публикува голяма част от неговото книжовно наследство. Още 
като начеващ блестящата си научна кариера млад университетски преподавател той, в рамки-
те на интереса си към българския фолклор, пише през 1912 г. очерка „Раковски като фолкло-
рист“, отпечатан в сборник, посветен на проф. Любомир Милетич. С работите на Раковски из 
областта на историята и фолклора Михаил Арнаудов вече е имал възможност да се запознае 
покрай интереса си към индологията. От вниманието му не са убегнали схващанията на голе-
мия възрожденец за индийските Веди и персийските Авеста. В литературната анкета, напра-
вена от Искра Арнаудова (съпруга на сина му проф. Петър Арнаудов), М. Арнаудов съобщава: 
„В онези години аз бях все още под влиянието на моите интереси за древния източен свят и 
особено за Индия. Изучавайки индийските културни и литературни отношения, аз се сещах, че 
в България единствен Раковски бе проявявал силно любопитство за тях, понеже беше усвоил 
възгледа, че древна България е наследила не само езика, но и митологията си от далечната 
страна под Хималаите и че всичко българско по тая част е много по-старо и велико, нежели 
завещаната от Гърция литература и религия“.14  

Особено ценни са сведенията на един от съвременните познавачи на творчеството на 
академик Михаил Арнаудов, включително и на изследователската дейност за Георги Раковски. 
Според Ренета Константинова от Сектор „Справочно-библиографска дейност и междубибли-
отечно заемане“ на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в гр. Русе, академик Михаил 
Арнаудов е личност с изключително присъствие в българската наука и култура.15 Личност с не-
обикновено широк диапазон на интереси и познания, с повече от 80 години творческа дейност. 
Роден е на 5 октомври 1878 г. в Русе. През 1895 г. завършва средно образование в Русенската 
мъжка гимназия. Първата му публикация „Обща характеристика на народната поезия“ е в сп. 
„Извор“ през същата година. През 1899 г. завършва славянска филология във Висшето учи-
лище в София, а следващите 2 години специализира в Лайпциг и Берлин по проблемите на 
езикознанието, народопсихологията, староиндийска литература. Завръщайки се в България, 
става учител и библиотекар във Видинската мъжка гимназия, а по-късно – учител в Първа со-
фийска мъжка гимназия. В периода 1903 – 1905 г. специализира в Лайпциг и Прага езикознание 
и славянска филология и защитава докторска дисертация на тема „Български народни приказ-
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ки“. От 1908 г. започва преподавателската му дейност като доцент по всеобща литературна 
история при Софийския университет. От 1914 до 1919 г. е извънреден професор в Софийския 
университет, от 1919 до 1944 г. е редовен професор по сравнителна литературна история. През 
1921 – 1922 г. е декан на Историко-филологическия факултет при Софийския университет и е 
избран за действителен член на Българския археологически институт. В следващите 10 години 
е председател на Съюза на българските писатели. За кратко е и директор на Народния театър 
(1926). През 1929 г. е избран за действителен член на БАН – академик. В периода 1935 – 1936 г. 
 е ректор на Софийския университет.16 През 1944 г. е министър на просветата в кабинета на 
Иван Багрянов, за което е съден от Народния съд. Освободен от затвора по нареждане на  
Г. Димитров и по настояване на Н. С. Державин. Продължава научната си дейност в Института 
за литература при БАН. Той е основател и редактор на сп. „Българска мисъл“ (1925 – 1943); 
редактор на библиотека „Български писатели“ в 6 тома (1932 – 1939); редактор на издание-
то „Българско народно творчество“ в 12 тома. Награден е с орден „За гражданска заслуга“ II 
степен и орден „Св. Александър“ ІІ степен, почетен доктор е на университета в Хайделберг и 
на университета в Мюнстер. Получава орден „Народна република България“ I степен (1968), 
Народен деятел на науката (1969), орден „Народна република България“ I степен (1973). Умира 
в София на 18 февруари 1978 г. Личната библиотека на Михаил Арнаудов става притежание 
на Русенската библиотека през 1973 г. По повод своята 95-годишнина академикът завещава 
личната си библиотека и предава по-голяма част от нея на библиотеката в родния си град. 
Дълги години се разпространява слухът, че тя е дарение, но е факт, че библиотеката е платила 
12 000 лева за нея. Това не омаловажава жеста на предоставянето и благородството на иде-
ята да бъде съхранено за идните поколения това културно богатство. Предоставени са книги, 
периодични издания, ръкописи, снимки и други документи, бюрото и столът на Арнаудов, както 
и гипсови отливки на посмъртната маска на Яворов и на Лаокоон.17 

Според Ренета Константинова, ценността на личната библиотека на академик Михаил 
Арнаудов е с огромни измерения, защото представлява историческо свидетелство за цяла епо-
ха (от края на ХІХ век до 70-те години на ХХ век) в интелектуалните търсения на българските 
учени, показва идейните търсения, научните интереси, монолитното му лично творчество, как-
то и различните контакти на Арнаудов с учени, писатели, дейци на българската и европейската 
култура. При получаването им част от книгите са влезли в общия фонд на библиотеката и са 
регистрирани в общите инвентарни книги. Книжната сбирка се обособява като самостоятелен 
фонд в русенската библиотека под наименованието Фонд „Михаил Арнаудов“ в началото на 90-
те години на миналия век. Тогава започва регистрацията на библиотечните единици от библио-
теката на Арнаудов в отделна инвентарна книга. Обособява се и самостоятелно помещение, в 
което да бъдат съхранявани библиотечните единици. Обработката на документите и разкрива-
нето на съдържанието на личната библиотека на академик Михаил Арнаудов русенската биб-
лиотека дължи на проф. Елена Георгиева. Нейна е заслугата да бъдат разчетени автографите, 
посланията и дарствените надписи от български и чужди знакови личности от тази библиотека. 
Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между академика и неговите съв-
ременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно 
наследство.18 Проф. д-р Елена Георгиева е изявен изследавател на творчеството на академик 
Арнаудов и неговата лична библиотека. Фондът наброява 6524 единици документи: авторските 
ръкописи за св. Софроний Врачански и Любен Каравелов, 5194 заглавия на книги и отпечатъци, 
223 периодични издания, ръкописни материали, снимки. Отличното състояние, в което е запа-
зена цялата колекция, е доказателство за уважението към книгата и мястото, което тя заема в 
живота на човека и учения Михаил Арнаудов.19 

Ренета Константинова условно разделя Фонд „Михаил Арнаудов“ на две части: лично 
творчество на академика – монографии, обобщени изследвания, студии, статии и други трудо-
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ве (общо 390) за периода 1885 – 1974, сред които първите екземпляри от първите издания на 
214 самостоятелни негови книги, някои в повече от два екземпляра; и лична библиотека – 4650 
екземпляра книги и 223 заглавия периодични издания в хронологичните граници 1806 – 1974, 
които набавя по време на специализация, преподавателска, редакторска, изследователска и 
научна работа, както и подарените му книги. Най-старата книга на кирилица е от 1806 г. „Ки-
риакодромион, сиреч Неделник“ на Софроний Врачански, а най-старата книга в колекцията 
на латиница е от 1808 г. – Schleoer, Fr. Neben die Sprache und Weissheit der Indier. Heidelberg. 
Библиотечните единици в колекцията могат да се разделят на художествена литература – 1261 
тома, научни публикации – 3695 тома, от които с твърда подвързия са 1371 тома. Върху под-
вързията на някои от екземплярите е изписано М. Арнаудов, Арнаудов, МА, проф. М. Арнаудов, 
M. Arnaudoff. 20

В личната библиотека на учения материалите са на 25 езика – всички европейски, индий-
ски, санскритски и др., само периодичните издания са на 14 езика. На български език са общо 
2961 книги и 139 заглавия периодични издания. Открити са многобройни ръкописни бележки и 
коментари от библиографски, справочен и уточняващ характер, които разкриват задълбочени-
те проучвания на учения. Бележки, отнасящи се до бъдещи издания на дадена книга, с корек- 
ции в някои текстове и структурирането, промяна в заглавията и последователността на части-
те, могат да се посочат в почти всички трудове от личното творчество на акад. М. Арнаудов.21

Голямо е предизвикателството пред нелесната задача да се изясни политическата иде-
ология на Г. С. Раковски, мястото и ролята на изтъкнатия деец на българската национална ре-
волюция, но чрез творчеството на академик Михаил Арнаудов.22 При това българската истори-
ография в оценката на историческото дело на Раковски разглежда, че в нашето освободително 
движение още от началото му и до освобождението на България съществуват две различни, 
дори враждебни едно на друго направления: от една страна, либералното просветно и църков-
нонационалното движение, а от друга — революционно-демократичното.23

Историческият път на Раковски е сложен, както е сложно и развитието на българската 
национална революция през периода, в който той живее и действа. Поради това, макар вече да 
е направено много за цялостното осветление на живота и на историческото му дело, те навярно 
и занапред ще бъдат предмет на нови допълнителни изследвания и уточнения. 

Можем условно да приемем, че за начало на формирането на политическите възгледи на 
Г. С. Раковски самият той отнася към края на Кримската война (1853-1856). В плана за автоби-
ографията си след точка 62, в която отбелязва пребиваването си във Влашко до „мира Севас-
тополски“, и точка 63, отнасяща се за написването на „Горски пътник“, Раковски поставя точка 
64: „Началото и конечното ми решение за открита борба с турското правителство чрез пресата 
и сабята“.24 Забележително е, че по същото време, веднага след подписването на Парижкия 
мир в 1856 г., наша делегация връчва на турското правителство „Прошение“, с което от името 
на 6 400 000 българи се иска да се разреши на народа самостоятелна национална църква и 
гражданско представителство.25

През периода, когато живее и работи Раковски, борбата за национално образование, за 
периодичен печат, за самостоятелна църковна национална организация и за политическо осво-
бождение съставлява съдържанието на българската национална революция. Това е борба за 
културно и идейно-политическо израстване, за формиране на българската нация, за сплотява-
нето и самоопределението ѝ в нейните етнически граници, за подготовката ѝ с оглед решава-
нето на главната стратегическа задача на националната революция — политическото освобож-
дение. В развитието на българската национална революция през този период се съчетават по 
своеобразен начин легалните всенародни движения с опитите за политическо освобождение 
по пътя на въоръжената борба. Те всички имат в една или друга степен важно значение за 
крайната победа.
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Така схваща Раковски задачите на българската национална революция в историческите 
условия, при които протича неговата дейност. Той отдава първостепенно значение на образо-
ванието, на науката и политическата просвета и полага непрестанни грижи и усилия за тяхното 
развитие. Главна роля за опазване на българската народност и за културното ѝ развитие Ра-
ковски отрежда на църквата като храм на „праведната вяра“, където се срещат всички българи, 
на училището, в което получават образование младите поколения, на читалището, „също едно 
училище не само за младите, но и за старите“, и на печата (пресата), с който народът се под-
готвя за граждански живот и политическа независимост.26

През 1857 г. в позив за учредяване на българска книжовна община Раковски доказва на 
своите съотечественици голямото значение на образованието за развитието на българската 
народност.27 Изгонен от Австрия по искане на османското правителство, Раковски се настанява 
във Влашкото княжество и в гр. Галац убедил тамошните българи да съставят „едно народно 
учебно българско общество, кое да обдържава българско порядъчно училище в Галац и да със-
тавими и печатня, за да печатами разни учебни български книги, и един филологический повре-
менен лист“.28 Раковски е упълномощен да отиде в Яш, столицата на Молдовското княжество, 
наместник на което тогава е българинът княз Н. Богориди, да иска разрешение за учредяване 
на „българското общество“ в Галац.

В това време в Яш пристига българска делегация от Молдова с молба да се разреши 
откриването на българска „средоточна“ (централна) гимназия в Болград. Със съдействието на 
княз Богориди било издействано бързо разрешение. По този повод Раковски пише на Иван Ст. 
Иванов: „А моя радост, смисли до кой степен възторга достигна, като гледах, че и за наш народ 
почна уже да просветва слънце надежди за просвещение“. Болградските българи предложили 
на Раковски да стане директор на гимназията и той с удоволствие приел, но неочаквано под на-
тиска на австрийското правителство бил изгонен от княжествата Влашко и Молдова и минал „в 
благословеная земля России, покровителка българам“.29 Там той продължава да се интересува 
какво става с разрешението за откриване на българска гимназия в Болград и с писмо от април 
1858 г., като възхвалява ревността и грижите на българите в Молдова за просветата, съветва 
ги да бързат с осъществяването на това голямо дело, защото „политическите обстоятелства са 
непостоянни и могат да се изменят“.30

Озовал се в Одеса в края на март 1858 г., Раковски се сблъсква с руската цензура и гръко-
филската политика на Русия. Той, който е един от двигателите на църковната борба за изтръг-
ване от удушаващата прегръдка на гръцкото духовенство, не може да остане равнодушен към 
поведението на Русия и нейното враждебно отношение към българската кауза. Нещо повече. 
Именно империята от север най-яростно се противопоставя на тежненията на българите от 
всички краища и с всички – позволени и непозволени средства, с езуитско коварство поддържа 
фалшивото единство на православието и хегемонията на гръцкия патриарх. Далечните поли-
тически цели, които си поставя Петербург, я карат всячески да дискредитира усилията на бъл-
гарите за духовна независимост, дори с открит шантаж и интриги. Красноречив пример за тези 
действия дава д-р Кръстю Г. Раковски, който напомня за българския униатски патриарх Йосиф, 
„когото генерал Игнатиев, руския цариградски посланик…отвлече един ден, чрез параход, в 
Одеса, а оттам в Киев, като се възползва този път от посредничеството на известния български 
поет, писател и по-късно министър П. Р. С.“31

В първия брой на „Дунавски лебед“ Раковски съобщава, че целта на вестника е да по-
казва на народа пътя на образованието и развитието му съобразно с обстоятелствата, при 
които се намира.32 В други броеве изразява радостта си от откриването на „Народно българско 
училище“ в Цариград, насърчава българите в Охрид да се борят за родна просвета.33 

Наред с непрестанните грижи за образованието Раковски отделя много време и сили за 
развитие на българската наука. Знанието на много езици – гръцки, турски, френски, сръбски, 
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руски, румънски и немски, му открива широк път към научната работа. Неговото внимание бе 
насочено към изследване на миналото на българския народ, на бита, езика, нравите и обичаите 
му, към осветляване на Източния въпрос и т.н.34 На науката Раковски отдава голямо внимание 
като на средство за опознаване на народа, за развитие и утвърждаване на националното му 
чувство и за представянето му пред външния свят.

Най-важно значение за развитие на народната просвета в широк смисъл на думата Ра-
ковски отдава на печата изобщо и специално на периодичния печат. При тогавашните тежки 
условия той трябваше да превъзмогва огромни трудности и лишения за издаването на „Пред-
вестник горского пътника“, „Горски пътник“, някои от публицистичните си трудове и вестниците 
„Българска дневница“, „Дунавски лебед“, „Бъдъщност“ и „Бранител“.

Настанен в Нови Сад, Раковски работи усилено за издаването на в. „Българска дневни-
ца“, който трябвало да бъде светило в „храма на българското просвещение“. И веднага той 
поставя нова задача на периодичния печат като фактор за развитието на народната просвета. 
До появата на „Българска дневница“ в 1857 г. (след краткотрайния живот на „Български орел“ 
на Ив. Богоров и на сп. „Любословие“ на К. Фотинов) съществуваше само едно българско пери-
одично издание – „Цариградски вестник“. Раковски отбелязва: Ние, „бедни българи“ – пише Ра-
ковски, више от 5 милиона счисляеми народ, останали сми на един сух Цариградски български 
вестник и от него хладнокръвно чаками народна просвета!“.35 Всички материали в „Българска 
дневница“, а по-късно и в „Дунавски лебед“, посветени на народната просвета, са пропити с 
борчески дух, свързани са тясно с освободителното движение.

Друга голяма част от дейността на Раковски е насочена към църковнонационалното дви-
жение. Борбата за освобождение от духовното иго на Цариградската патриаршия е отразена в 
няколко негови публицистични и научни трудове: „Глас едного българина“, „Българският за не-
зависимо свещенство днес възбуден въпрос“, „Отговор на богословска гръцка брошура“36 и др. 
Основното съдържание на „Българска дневница“ е посветено също на църковнонационалното 
движение. Проблемите на църковната борба заемат едно от централните места в съдържание-
то на „Дунавски лебед“, а и в кореспонденцията на Раковски.37

Раковски разбира отлично национално-политическия характер на църковното движение. 
Той го определя като борба за освобождение на българската нация от чуждата духовна власт, 
за национално самоопределение и духовна независимост на народа, а не като някаква „гръц-
ко-българска църковна распря“, както го наричаха Тодор Бурмов и другите умерени дейци в Ца-
риград. В една от уводните статии на „Дунавски лебед“ Раковски определи църковната борба 
като „български народен въпрос“.38

Широко образован, запознат с целите и методите на великите държави, Раковски се oри-
ентира бързо в опасното положение, в което попада българският църковнонационален въпрос. 
„Европейская политика — пише той — никога вече не можи да бъди постоянна и мирна заради 
преплетеное положение интересов на всяка сила, кои днес държат гражданское кормило Ев-
ропи. Днес една от великия сил предлага нещо си, а друга и противодействува. На яве са уж 
предлага человеколюбие, образование, взаимни интереси народов и проч., а то всичко е пусти 
и голи речи! Тежко оним бедним народом, кои са остали в положение да други решават нихна 
съдбина! Дипломатическое днешно искуство да би добило една полезна за себе си точка, за 
нищо го няма (т.е. пред нищо не се спира, б. м.) да изложи в най-голяма опасност и един цял 
народ. В дипломатическое искуство няма искреност, няма истинно приятелство; там сичко се 
върши под покривалов, т.е. друго ся говори, а друго ся мисли.“39 

В уводна статия под заглавие „Народност“ Раковски посочва, че в началото на 60-те години 
на XIX век формирането на българската нация е навлязло вече в решителен етап. „Преди двайсет 
и пет години — пише той — това свято и мило имя (Народност, б. м.) рядко бе познато в България 
и от твърде малко лица ся слушаше. Но каква внезапна и бърза промяна за няколко само години.“40 
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Третата, най-малка по време, но най-важна по значение част от дейността на Раковски 
е борбата му за политическо освобождение на България с въоръжена сила – това са реали-
зираните на практика политически възгледи за възстановяване на българската държавност 
и може да се приеме за политическа идеология. В оставените автобиографични материали 
забележителният родолюбец отдава голямо значение на тази борба. Така първият писмен до-
кумент — показанията на Георги Македон пред следствената комисия в Букурещ — и първият 
му биографичен труд от 1854 г. под заглавие „Неповинен българин“ се отнасят за участието му 
в организирането на втория Браилски бунт в 1842 г. В писмо до Иван С. Иванов от 1858 г. той 
посочва като най-важна част от патриотичната си дейност до тази година организирането на 
тайната Македонска организация в 1841 г., на втория Браилски бунт в 1842 г., създаването на 
Тайно общество в Цариград и подготовката на въстание в България в навечерието на Кримска-
та война, формирането на дружина от 12 души. А в незавършения план за автобиография под 
заглавие „Съдържание на житието ми“, от 78-те точки, които обхващат живота му до 1858 г.,  
почти половината се отнасят към дейността му за политическото освобождение на България по 
пътя на въоръжената борба.41

За съжаление, Раковски не успява да разкаже подробности за дейността си по органи-
зирането на Първата българска легия в Белград през 1862 г. и за плановете си във връзка със 
съставянето на „Привременен закон за народните горски чети за 1867 лето“, когато неговата 
революционна мисъл достига своя връх.

Мисълта за организирано национално-революционно движение узрява в Раковски през 
време на Кримската война (1853 – 1856 г.). Тогава той взема, както сам пише, окончателно ре-
шение за открита борба срещу турското правителство чрез пресата и сабята. Раковски разбира 
огромното значение на революционната пропаганда за мобилизиране на народа и за подго-
товката му за въоръжена борба. С издаването и широкото разпространение на „Горски пътник“ 
той поставя началото на организирано-национално революционно движение. Поемата започва 
с „предговор към българския народ“, в който Раковски рисува образа на смъртните врагове на 
българската народност — турското правителство и фанариотското духовенство, които векове я 
терзаят и искат да я затрият. Но те няма да успеят. Храбрият и славен някога български народ 
ще възвърне свободата си. Средствата за това са „мъдростта и храбростта задружно“, т.е. съ-
единяването на знанието, на просветата и науката с борбата. Раковски подчертава, че свобо-
дата не се подарява, а се извоюва с борба и със скъпи жертви: „Народ кой своя правда желае, 
мила свобода и прелюбезна, трябва с уръжие да я добие, с жертва голяма и скъпоценна!“.42 
„Горски пътник“ е първият открит мощен позив към целия български народ за политическо ос-
вобождение с въоръжена борба.

Едновременно с грижите за отпечатването и разпространението на „Горски пътник“ Ра-
ковски, отдавайки изключително значение на печатната пропаганда, работи най-усилено за из-
даването на български вестник. След краткотрайното съществуване на в. „Българска дневница“ 
той успява, преодолявайки големи трудности, да организира обнародването на в. „Дунавски 
лебед“. Както в цялата си дейност, така и в списването на този вестник Раковски проявява 
голяма гъвкавост, съобразявайки се с положението на българското националноосвободително 
движение. Първоначално в „Дунавски лебед“ преобладават материалите за църковната борба 
и просветата и лоялният тон към турското правителство. Само с честите съобщения за героич-
ната борба на италианските патриоти под ръководството на Джузепе Гарибалди за освобожде-
ние и обединение на тяхното отечество косвено се посочва на българските патриоти пътят на 
борбата за политическо освобождение. С изостряне на отношенията между Сърбия и Турция и 
с влошаване на международното положение на Турция в 1861 г. Раковски открива ожесточена 
критика срещу турската власт в България като подготовка на българския народ за въоръжена 
борба. „Дунавски лебед“ е първият истински боен орган на българската националнодемокра-
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тична революция. В него се разглеждат въпросите на българското освобождение и се дават 
насоките за тяхното решаване.

След окончателното си решение за борба „срещу турското правителство чрез преса-
та и сабята“ Раковски независимо и успоредно с научните си занимания и с участието си 
в църковната борба наблюдава внимателно развитието на международната обстановка и 
използва всяко благоприятно положение за въоръжено въстание. Почти едновременно с из-
даването и разпространението на „Горски пътник“ през 1857–1858 г. той съставя план за ос-
вобождението на България. Този план е подготвен очевидно във връзка с конфликта между 
Турция и Черна гора и намесата на Франция и Русия в полза на Черна гора. Раковски смята, 
че обстановката е благоприятна за въоръжено въстание на българите. Той посочва в пози-
ва-план цитирания вече куплет от „Горски пътник“ и добавя: „мечом са българи своя свобода 
изгубили, мечом пак трябва да я добият! Иначи никой не ще я освободи в веки веков, ако не 
сами те! И никакви права не ще им ся отдаде, без да ся земат за оръжие и пролеят кръв“. 
Раковски определя какво да бъде и „народното знаме» на въстанието: „чървено платно, от 
една страна лъв, изображен с надпис: свобода или смърт! а от друга страна честний кръст с 
надпис: Бог с нами напред“.43

Три години по-късно Раковски отново преценява кризисната международна обстановка 
като благоприятна за политическо освобождение на България с въоръжено въстание. Този път 
изгледите са по-благоприятни поради конфликта между Сърбия и Турция и надеждата за по-
мощ от Русия. В края на 1861 г. наред с революционната пропаганда чрез „Дунавски лебед“ 
Раковски пристъпва към организиране на въоръжената борба. Той съставя подробен план за 
освобождението на България с въоръжено въстание в национален мащаб, с участието на це-
лия народ. „Народний дух — се казва в плана — навсякъде е приготвен за въстание против тур-
ков. На това ся отдавна работило, а особито тая последна година.“ Подготовката се изразявала 
в купуване на оръжие, барут и куршуми. Отбелязват се градовете, в които се вършела такава 
подготовка. Тя обхващала близо 500 български селища. В по-главните градове били съставени 
тайни комитети, които трябвало да разгласяват между народа за започване на въстанието през 
пролетта на 1862 г. и всички да чакат дадения сигнал.

Въстанието според плана щяло да се организира по следния начин: един добре въоръ-
жен полк, създаден на сръбска територия със съгласието на сръбското правителство, състоящ 
се от 1200 опитни бойци, от които 1000 пехотинци, 100 кавалеристи и 100 артилеристи, въоръ-
жен с пушки, „два горски топа, 4 табуша и 4 тръби“, обслужван от двама хирурзи, ще настъпи в 
България. По билото на Стара планина полкът ще напредва бързо към Велико Търново, като 
даде с една прокламация или по друг начин сигнал за вдигане на въстание, а същевременно 
ще се вземат мерки за прекъсване на телеграфните линии и ще се засекат и повредят всички 
главни проходи на Балкана. Докато полкът стигне до Търново, ще има вдигнали се на борба 
най-малко 150 000 мъже, от които 40 000 въоръжени, а когато напредне до Черно море, ще 
въстанат всички балкански села и тия от двете страни на Стара планина. Тогава броят на въс-
таниците ще възлезе на 500 000 души със сто хиляди пушки за бой.44

В плана са определени организацията и командуването на революционната войска — 
войводи, хилядници, стотници и петдесетници. Предвидено е привличането на участвувалите в 
Кримската война български доброволци и на „няколко хайдушки чети“ за водене на партизански 
действия. Върховното ръководство на въстанието се възлага на едно „привременно българско 
началство“ под председателството на Раковски. В изработения от него „Статут“ се определят 
правата и задълженията на „началството“ и на отделните му членове. В точка 2–ра на ста-
тута се казва: „Това привременно българско началство от деня, като се одобри и подпиши 
от надлежните членове, ще има пълна сила да отправлява всички оние дела, касающи са на 
всеобщото българско въстание“.45
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От своя наистина грандиозен за тогавашните условия план за освобождението на Бъл-
гария Раковски можа да осъществи само създаването на Първата българска легия, която взе 
активно участие в превземането на турската крепост в Белград. Планът за въстание бе осуетен 
поради мирното уреждане на конфликта между княжества Сърбия и Турция. Но с цялостната 
си работа по изработването и по подготовката за изпълнението на този план Раковски откри 
нов период в развитието на национално-революционното движение. За пръв път широката, 
открита революционна пропаганда чрез „Горски пътник“, „Дунавски лебед“ и други материали 
бе свързана с един план за организиране на всенародно въоръжено въстание в България. 
С него Раковски начерта стратегията и тактиката на българското национално-революционно 
движение за един период от близо десет години до създаването на вътрешната революционна 
организация под ръководството на Васил Левски.46

Последен опит на Раковски за освобождението на България с въоръжена борба е съз-
дадената от него организация в Букурещ на 1 януари 1867 г. под името „Върховно народно 
българско тайно гражданско началство“, което изработва „Привременен закон за народните 
горски чети за 1867 лето“.47 Организацията е създадена във връзка с новата революционна 
ситуация в Османската империя в резултат на събитията през 1866 – 1867 г.: въстанието на 
гърците на о-в Крит, държавния преврат в Румъния, поражението на Австрия в Австро-пру-
ската война и образуването на съюз на балканските народи под покровителството на Русия 
за война срещу Турция.48

В организирането на Върховно народно българско тайно гражданско началство са за-
ложени по принцип същите политически, стратегически и тактически разбирания на Раковски, 
както и в плана за освобождението на България от 1861 г. И в двата документа се предвижда 
създаването на българска войска като ядро, организираща и ръководеща сила на народното 
въоръжено въстание. Разликата между тях се заключава в това, че в 1861 г. войната между 
Сърбия и Турция се смяташе за неизбежна и сръбското правителство даде съгласие да се съз-
даде на негова територия български полк, а в 1867 г. поради непрекъснатия натиск на Франция, 
Австро-Унгария и Англия върху румънското правителство то не можеше да даде такова разре-
шение. При това положение Раковски бе принуден да cъстави тайно ръководство за създаване 
на българска войска, като използва настъпилия сред огромната българска емиграция небивал 
дотогава революционен подем.

При оценката на възгледите и формираната политическа идеология на Раковски трябва 
да се има винаги предвид историческата обстановка и степента на българската национална 
революция до смъртта му в края на 1867 г. Неправилно е за неговата идеология, революционна 
тактика и за цялостната му всеобхватна дейност да се съди, като се излиза от следващия нов 
етап, в който навлезе българската национална революция. В края на 60-те години културната 
революция бе постигнала вече решителни успехи, страната бе покрита с мрежа от основни, 
класни и средни училища, разшири се периодичният печат, обогати се литературата, нарасна 
броят на народната интелигенция, в 1869 г. бе основано Българско книжовно дружество като 
начало на Българската академия на науките. В същото време завърши с голяма победа полуве-
ковната борба на българския народ за освобождение от духовното иго на Патриаршията. Изго-
нени бяха от почти всички български епархии патриаршеските владици, а през февруари 1870 г.  
турското правителство бе принудено да издаде ферман за учредяване на самостоятелна цър-
ковна организация под името Българска Екзархия, официален представител на българската 
нация в Османската империя. С тази голяма победа завърши в основни линии формирането и 
утвърждаването на българската нация в нейните етнически граници.

В какво положение се намираше българското националноосвободително движе-
ние към края на 60-те години на XIX век? Особено ценен въпрос от проф. Николай Генчев  
(1931 – 2000).49 Според него Раковски беше положил основите на революционно-демократи-
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ческата националноосвободителна идеология. Той беше обосновал идеята за революционно 
освобождение на България чрез организирани действия, изразяващи се в едно общо на-
родно въстание, провокирано от дръзкото навлизане на чети от територията на съседните 
страни; беше показал необходимостта от организиран ръководен (политически и военен) 
център на освободителното движение, беше обосновал идеята за самостоятелна българска 
революционна четническа армия; беше направил дълбок анализ на международните аспекти 
на националната революция.

Ясно е, че Левски идва на сцената на българското революционно движение, след като 
Раковски беше сътворил, изпробвал и доказал много важни истини за българската революция. 
Но в същото време Раковски не беше успял да постигне своите предначертания. Поради на-
чалната безпомощност на организираното революционно движение опитите на Раковски бяха 
претърпели поражение. Липсваше при него организация, която да изкове последователно оръ-
жията на една победоносна освободителна акция. Принуден от обстоятелствата, Раковски се 
луташе из сложните лабиринти на балканската политическа действителност, улавяше се за 
„всяко благовремие“, хлопаше по чужди врати за помощ. И точно когато разбра, че без българ-
ска революционна армия нищо не би могло да се постигне по пътя на политическите комбина-
ции, „жълтата гостенка“ прекърши неговия горд дух.50

Наред с Раковски, или по-точно към края на неговия живот се появи една втора линия в 
българското революционно движение.51 През 1866 г. се сложи началото на БТЦК в Букурещ.52 
Тази организация на емигрантската търговска буржоазия и интелигенция търсеше да пласи-
ра българския въпрос в сложната плетеница на източната политика на великите сили, да се 
възползва от започналите опити за реформиране на държавно-политическите институции на 
Турската империя, и било чрез преговори или политически комбинации, било чрез револю-
ционно действие да постигне политическо освобождение на България. Продължение на БТЦК 
представлява „Българското общество“.53

От тези среди произлиза групата „Млада България“, свързана идейно с радикалните ев-
ропейски буржоазнодемократически тенденции, вдъхновявани от идеите на Джузепе Мацини.

Голяма е заслугата на Раковски за запазване на народностната ни цялост и сила от 
едно малко известно, но твърде опасно споразумение между Русия и Османската империя 
за преселването на големи маси българско население и заменянето му с кримски татари. 
На борбата срещу тази опасност Раковски посвещава анонимната брошура „Преселение в 
Русия“ (май, 1861), в която разобличава бездушните комбинации на руското правителство и 
на практика спасява много българи от един самоубийствен акт. Сред фолклорните опити на 
Раковски се откроява неговият „Показалец“, който и до днес не е загубил значението си като 
програма за фолклорни и етнографски проучвания. Сред по-малко известните, но въздействащи 
дела на Раковски е, че пръв въвежда в употреба трибагреното знаме. Той го развява за първи 
път в Белград като водач на Българската легия. Подреждането на цветовете в трибагреника 
в днешния му вид прави през 1876 г. в Браила ямболчанинът Иван Параскевов, а член 23-ти 
от Търновската конституция окончателно постановява, че: Българското знаме е трицветно и 
се състои от бял, зелен и червен цвят, поставени хоризонтално. Георги С. Раковски умира в 
Букурещ от туберкулоза на 46 години. Костите му са пренесени в родината едва през 1885 г.

Тържествената процесия става прикритие за една афера, която хвърля сянка както над 
българо-румънските отношения, така и над македонското освободително движение. 

Група български патриоти обират един румънски богаташ от Гюргево, като между другото 
открадват и ценни книжа, без да знаят, че те са описани. Целта им била да осигурят средства 
за въоръжаването на чети и изпращането им в Македония, по онова време още под османско 
иго. Плячката е скрита в ковчега на Раковски, който бил с двойно дъно. 

След като били пренесени в България заедно с костите му, ценните книжа били 
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прехвърлени в Австро-Унгария, където революционерите се опитали да ги осребрят във 
виенски банки. Служителите, предупредени за кражбата, заловили приносителите и цялата 
афера се разплела. За да потуши международното негодувание, българското правителство 
възстановило на обрания румънец откраднатата сума.

Костите на Раковски остават в софийската катедрала „Света Неделя“ до 1942 г., когато са 
пренесени в родния му град Котел. През 1981 г. по случай 1300-годишнината от основаването 
на българската държава там му е построен мавзолей. В него редом до костите му е положена 
неговата сабя. Така повече от един век след смъртта му завършва дългото скиталчество на 
поета революционер.54
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Времето в периода от 30-те до 50-те години на XIX век1 е наситено със събития, които до 
голяма степен определят сериозните промени, които настъпват в обществено-политическият 
живот в Османската империя. Под влияние на тези събития за народите в тази област наста-
ват времена за решителни усилия, които те трябва да извършат за да защитят правото си на 
съществуване като самостоятелни народностни единици. В тези условия и българският народ 
трябва да мобилизира всички свои сили, дух и енергия за постигане на своето освобождение. В 
такова време живее Георги Стойков Раковски – представител на едно цяло поколение, изнесло 
на плещите си борбите за национално възмогване. Включвайки се още млад в първите редици 
на борбата, той демонстрира завидна съобразителност, усещайки правилно тенденциите на 
времето, в което живее, и да действа съобразно с тях. Обладаващ мощен борчески дух, вро-
дено красноречие и непоклатима вярност към народните интереси, съчетаващ в себе си забе-
лежителните качества на гъвкав политик, публицист и дипломат, Раковски неслучайно излиза 
на преден план. „За него целият живот има само един смисъ: безрезервна служба на народа, 
който е „от младости толкова силно възлюбил“ и „от кого няма друго по-драгоценно и свято 
нещо на свят!“. Наследник на делото на будителите Паисий Хилендарски, Софроний Врачан-
ски и Неофит Бозвели, със своите идейни виждания, дело и лични качества Раковски се явява 
родоначалникът на българското организирано националноосвободително движение. Въпреки 
ранната му смърт той подготвя пътя за извоюване на националната ни свобода. Неговите уси-
лия не остават напразни и в голяма степен определят делото на следващите бележити българи 
от националноосвободителното движение – Любен Каравелов, Васил Левски, Христо Ботев, 
довеждайки логично до Априлското въстание и до освобождението на българския народ2.

Схващанията във военнотеоретичните възгледи на Раковски могат да се очертаят в два 
периода. Първият период на революционната дейност на Раковски обхваща годините от 1841 – 
1855 г. Това е времето на формирането на идеолога на българската националноосвободителна 
революция, период, през който той все още няма изразени възгледи относно българското осво-
бодително движение и неговите международни проблеми. Вторият период започва от 1856 г. –  
времето след Кримската война (октомври 1853 – февруари 1856 г.), когато Раковски достига 
до онези идеологически и тактически позиции, които определят характера на неговата рево-
люционна дейност през втората половина на XIX век и трае до неговата смърт през 1876 г.3 
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Именно в този период Раковски става идеолог и пръв стратег на българското националноосво-
бодително движение, идеи до които той идва бавно и колебливо4.

Докато през първия период политическите концепции на Раковски са все още несистема-
тизирани и носят случаен и спорадичен характер, и той все още не е завършен политик с ясна 
цел и концепция. Неговото политическо развитие показва общата тенденция на българското 
националноосвободително движение – такова, каквото е то в момента с неговите слабости, 
неорганизираност и зависимостта му от случайни външни явления5. В този момент Кримската 
война се явява събитието, което дава тласък за развитието на националноосвободителните 
борби и се явява факторът, който дава тласък за политическото съзряване на Г. С. Раковски.

През 1853 г. във връзка с предстоящата Кримската война Раковски създава т.нар. „тай-
ни общества“ с Иван Бацов, А. Конкович и др. в България за съдействие на руснаците, като 
извършва шпионаж в тяхна полза6. През 1854 г. Раковски води малка чета в Балкана, но след 
неуспеха на Кримската война емигрира във Влашко, после в Нови Сад – Австрия (1856 г.). 
Вследствие на попарените му надежди от изхода на Кримската война за реализиране на бъл-
гарското освобождение с руска помощ Раковски се заема за дълъг период с мирна пропаганда, 
въпреки че в този момент той прокламира непоколебимото си решение да воюва „през пресата 
и сабята“7. Тук под влияние на преживяното през 1854 г. издава поемата „Предвестник Горс-
кого пътника“ и своя пръв вестник „Българска дневница”. Заради антитурската му насоченост 
австрийските власти спират вестника и изгонват Раковски. Най-точна оценка на възгледите на 
Раковски през този период може да се направи в поемата „Предвестник Горского пътника“8, 
където се виждат неговото оплитане в куп противоречия, но и стремежът му да намери нови 
пътища за борба. Неуспешният изход на войната за Русия и нейната политическа и военна 
немощ не променят възгледите на Раковски и той отлично разбира руските намерения, че тя 
не ще изостави своите балкански планове. Разгромът на Русия му подсказва, че решението 
на Източния въпрос не би могло да се осъществи без намесата на великите европейски сили9. 
Затова още в началото на 1857 г. решава да запознае европейското обществено мнение с бъл-
гарския въпрос. Наред с опитите да привлече вниманието на великите сили той не пропуска и 
да привлече Сърбия за постигането на българската кауза. Но влизайки в досег със сръбската 
политика, Раковски отлично разбира, че решението на Източния въпрос след Кримската война 
е единствено в прерогативите на великите сили. Тяхната победа над Русия им носи огромно 
преимущество безцеремонно да се месят във вътрешните работи на Османската империя, като 
по този начин закрепят своето влияние в нея10.

След Кримската война, налагайки се постепенно като общ водач на националноосвобо-
дителното движение, Раковски прави първия си опит да систематизира своите разбирания в 
един план за освобождението на България. След Австрия Раковски отива във Влашко, оттам 
в Одеса, където издава историческия сборник „Показалец“. Там той изработва и първия свой 
цялостен план за освобождението на България (първи Одески план)11. Писан през лятото на 
1858 г., планът представлява важен документ за развитието на революционните виждания на 
Раковски. Озаглавен от него „Позив към родолюбци българи за освобождения България“, „той 
започва с откъс от „Горски пътник““12, като по този начин той подчертава, че народ, който не 
разполага с гражданска независимост, не съществува на практика. Според Раковски е настъпи-
ло подходящото време за действие „днес, когда веки турское царство е достигнало къту една 
сянка или гнило тяло, кое от разни годишни рани изшюпяло, клати се и полита да падни и от 
най-малкий удар, какво управдание могат има веки българи да стоят хладнокръвни и да губят 
сие спасителное благовремие?“. Раковски ясно осъзнава, че „мечом са българи своя свобода 
изгубили, мечом пак трябва да я добият!“13 В своя план Раковски дава израз на своята вяра, че 
„Наш народ в България е разположен и уже въсторг да започни такова дело, но чака и гледа да 
види предводители от знамянити лица и план с благоразумие съставен. Щом ся появи такова 



78     Научна конференция с международно участие

нещо, мало и голямо ще стане да ся бие за вяра и отечество! ...“. Според него планът за ос-
вобождение трябва да включва следните точки: да се изберат подходящи лица; да се съберат 
достатъчно средства; да се изпратят в Петербург и Париж подготвени хора да действат пред 
ръководни дейци от тези страни; да се състави тайна канцелария, която да води преписка с 
влиятелни българи; да се изпратят хора, които да осигурят участието на гърци, сърби и черно-
горци14. В плана Раковски предвижда вдигането на общо въстание или във Видинска и Търнов-
ска област, като от там то се разпространи по целия Балкан, като същевременно се завземат 
старопланинските проходи и се прекъснат комуникациите с Цариград, и се установят постоянни 
връзки със Сърбия и Влахия. Прозрение, до което той пръв достига, за необходимостта от за-
дружни действия със съседните балкански народи за постигане на общата цел. Раковски пред-
вижда в България да се изпратят хора, които да подготвят народа и да внесат оръжие. Наред 
с вдигането на въстанието той предвижда създаването на временно управление и издаването 
на съответните закони. Раковски измисля и знаме на въстанието – то ще представлява „червен 
плат от едната страна с изображение на лъв с надпис „Свобода или смърт“, а от другата – с 
кръст и надпис „Бог с нами напред““15.

Както е видно от изготвения от Раковски план за освобождение на България, той чертае 
реални и точно определени по място и време действия, като ги свързва в едно единно цяло, 
поставяйки ги под единно ръководство, с ясно определена цел. В плана обаче има и някои 
слабости – не се достига до осъзнаване на необходимостта от предварителна и всестранна 
подготовка на самия народ вътре в страната. Въпреки че той носи в себе си онези несъвършен-
ства, характерни за етапа на развитие на българското националноосвободително движение, 
със залегналите в него положения планът от 1858 г. се явява най-прогресивното за времето 
си постижение на българската революционна мисъл, като по този начин той става първият в 
историята на българската революционна мисъл от 50-те години на на XIX век.16

През 1859 –1860 г. в Сърбия започва антитурска кампания. Раковски се озовава в Белград, 
където на 01.09.1860 г. издава в. „Дунавски лебед“ – първият политически орган на освободител-
ното движение в България. Положението на Балканите през втората половина на 1861 г. става 
все по-напрегнато. Засилващата се икономическа криза в Османската империя се отразява върху 
подвластните ѝ християнски народи. Преселението е създало в България голямо безпокойство. В 
Херциговина не стихват вълненията. В Белград зачестяват инцидентите с настанените в еднои-
менната крепост турски войски. Въпреки всички опити на изпратената специална комисия начело 
с Илия Гарашанин, не е постигнат никакъв напредък между Сърбия и Турция – Високата порта ос-
тава непреклонна. Сърбия явно се готви да търси правата си, като по този начин обтяга отноше-
нията си с Високата порта. При така създалата се обстановка от полза на сръсбката страна е в съ-
седна България да се развие широко движение, несочено срещу турското господство, като по този 
начин ще се отклони вниманието на турското правителство и биха се облекчили сръбските дейст-
вия17. Получавайки през 1861 г. признанието от страна на сръбския княз Михаил Обренович III,  
като политически и военен водач на националноосвободителното движение на българския народ 
и заставайки на начелото му, Раковски смята, че е назрял моментът за решителни действия. Под 
давлението на сръбското правителство, че при евентуално въстание в България той ще може да 
разчита на сръбска помощ, кара българския революционер да започне през втората половина на 
1861 г. организиране на въстание в България. Насърчен от тези събития, той изработва „План за 
освобождение на България“, с дата 25 ноември 1861 г., който трябва да се осъществи със сръб-
ска помощ18. В своя план Раковски излага своите възгледи по военните въпроси за вдигане на 
въоръжено въстание на българския народ и неговото организиране и провеждане. Той е дълбоко 
убеден, че освобождението на България може да стане само по пътя на революционната борба 
посредством вдигането на въстание „свободата ни зависи от едно въстание“ и че тя може да се 
добие и „без кръв и скъпоценни жертви“19.
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Освен призивът към българския народ за въстание Раковски полага неимоверен труд по 
разработването на теоретичните и практичните въпроси на стратегията и тактиката за провеж-
дането на въстанието. Макар да не отчита достатъчно ясно възможността на народа за готов-
ността по вдигане и участие във въстание, Раковски обръща внимание на взаимодействието 
между балканските народи срещу вековния враг, като важно стратегическо средство, което ще 
улесни крайната победа на въстанието20.

Изготвяйки своя план за въстание, той изхожда от убеждението, че народът навсякъде 
е готов за въстание, като за „това са одавно работило, а особито тая последня година“, духът 
е висок и хората вече разполагат и с оръжие: „Приготовление се е състояло в том, всеки да 
си купува оръжия, барут и куршум доколко му е било възможно. Освен една част във Видин-
ско окръжие, що нямат сички оръжия, в остали окръжия почти на пет един имат, а по някои 
си места и сички. Тии окръжия край Дунава са следния: Свищов, Рухчук, Силистра, Тулча и 
Варна на Черно море, а по вътрешност Враца, Севлиево, Ловча, Троян, Габрово, Търново, 
Шумен, Разград, ония места са, от тая страна Балкана. А от другая страна Балкана са, като се 
започне от Черное море от Ахило и Бургас, се покрай Стара планина, следнии главни гради-
ща: Айтос, Карнобат, Ямбол, Сливен, Казанлък, Шипка, Габарчово, Калофер, Карлово, Сопот, 
Коприщица, Клисура, Самоков, София и проч. В Тракия же Филипопол, Стара и Нова Загора, 
Чирпан и проч., кои съставят близо до 500 села български“21. В плана си Раковски отбелязва, 
че в по-големите градове са основани тайни комитети, които чакат сигнал за вдигане. При това 
състояние на духовете според него трябва да се действа по следния начин: създава се голяма 
чета (полк), която по-късно той нарича легия. Тази част е трябвало да се подготви и да се въ-
оръжи на сръбска територия, след което да премине в България, като повдигне населението 
на въоръжена борба. По този начин тази част е щяла да играе ролята на ударното ядро на бъ-
дещото въстание. Сръбският княз Михаил Обренович дава своето съгласие такава българска 
доброволческа част да бъде сформирана в Сърбия, като по този начин разчита, че ще може 
да я използва за целите на сръбската политика22. За реализирането на своя план великият 
революционер вярва, че щом в България навлезе отвън една въоръжена част и даде сигнал за 
борба чрез разпространяването на прокламация, българският народ като един ще се вдигне на 
въстание срещу своя вековен поробител23: „ Един добре оръжен полк от 1000 добри избрани и 
окървавени в бой люди с два горски топа, с 4 тобуша и 4 тръби и с два хирурга, исто конници, да 
се впусне тайно през Княжевец и Балканский хрепт и да маршира по Балкана право за Търново, 
като се даде синяла навсякъде с една прокламация или с други някой си знак да се дигат, да 
пресекат телеграфите и да затворят пътищата на пощите“24. Както се вижда, в плана се обръща 
особено внимание на подготовката и осигуряването на въоръжената част – основната бойна 
единица за вдигането и провеждането на въстанието. Полкът трябва да се състои от отлично 
подготвени хора, като за пръв път се постваят въпросите за окомплектоването на тази част с 
основните видове въоръжени сили за онова време –  пехота, конница, артилерия, сигналисти 
за управление на строя и жизненоважното медицинско осигуряване за живучестта на тази част, 
която по същество се явява първообраза на българската войска десетилетие преди освобож-
даването на България и нейното изграждане (Българската земска войска). Успехът на това 
начинание според Раковски е сигурен, защото по пътя на движение на тази част населението е 
почти чисто българско: „По тойзи хрепт до Черното море Балкана е заселен почти се от българи 
и твърде малко турски или смесени села се нахождат. Нигде няма крепост по тия места, нито 
някой си пункт е заварден от редовно или нередовно турско войнство. Няколко билюк башии25 
с по 10 или по 20 человеци се скитат по тях да ги управляват и да събират даждие26 и проч.“27. 
Раковски определя и в началото придвижването на своята част, като посочва, че първият град, 
който следва да се заеме, е Враца, където няма турска крепост. Според предвижданията на 
Раковски тази чета трябва да се придвижва „следова се из Балкана“, като по време на своето 
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придвижване тя трябва да вдига на оръжие всички населени места, през които премине, и да 
се умножава всяка минута. По врмето на нейното движение неминуемо ще следват битки „със 
селци турци, кои са обедняли до крайност и дух изгубили“ и същевременно той очаква, докато 
четата стигне до Търново, броят ѝ непрекъснато да расте, а вдигнатите на въоръжено въста-
ние да достигнат „до 150 000 на крак мъжие, от коих 40 хиляди въоръжени. А като успее да 
продере до Черното море и подигне сичките средбалкански села и ония, що са в подножието 
и от двете страни на Балкана, броят на подигнатите ще се качи и до 500 хиляди мъжие, тогава 
навярно могат се брои сто хиляди пушки за бой“. Конкретните планове за сражения с турците 
Раковски оставя да се подготвят в хода на действията, в зависимост от обстановката. Като 
правило обаче трябва да се водят горски битки, където предимството ще бъде на страната на 
въстаниците. Избирайки правилно театъра на бойните действия (планинско-гориста местност), 
той предварително задава определено преимущество за постигане на успех в предстоящите 
сражения, като по този начин ограничава маневреността на неприятелската войска и употре-
бата на артилерия и конница, като по този начин се ликвидира по-голямата ѝ ударна сила и 
огнева мощ. Но в планината сраженията трябва да се водят в пролетно-летния период. Затова 
Раковски, съставяйки своя план, предвижда до края на лятото въстанието да завърши, като 
се постигне пълна победа28. Раковски предвижда в плана си какво трябва да бъде държането 
към турското население: „Колкото турци по селата и по градовете се предадат, ще им се зема 
оръжието и ще им се респектува29 чест, вяра и имот, а колкото стоят противни, ще се избиват 
за пример на другите30.

Раковски предвижда върховното управление да се осъществява от въоръжения полк, 
който ще навлезе през границата. Първа грижа следва да бъде поддържането на редовна връз-
ка със сръбското командване, от което полкът ще зависи. За целта ще бъде уредена временна 
поща. Ще се положат усилия за бързо изграждане на временно управление в освободените об-
ласти – в него следва да влязат „най-достойните и опитни люде“31. За действието му на българ-
ска територия, когато този полк навлезе и започне своето придвижване по Балкана, Раковски 
конкретизира неговите задачи така: „той трябва да бърза колкото се може по-скоро да стигне до 
Търново, като образува временно правителство; да прекъсне всички старопланински проходи, 
да държи непрекъсната връзка със сръбското правителство, като създаде временна поща; след 
като достигне и завладее Търново, да изпрати една част да заеме Свищов и да установи връзка 
с Румъния“32. Наред със конкретните задачи на полка Раковски създава и военната йерархия в 
него: войводи, хилядници, стотници, петдесятници33. Той изброява и турските крепости, къде-
то има войски: Видин, Ниш, София. За да изпрати 10 000 войници, на турското правителство 
са нужни според Раковски около два месеца, а дотогава Търново и Свищов следва да бъдат 
заети. Турците не могат да разчитат на помощ и от Македония или Албания, защото и по тези 
места населението се вълнува. Същевременно на въстаналите българи през това време ще 
дойдат на помощ от Румъния няколко легиона с добри офицери, които дотогава се намират на 
румънска служба. От Гърция също се очаква да дойдат много българи, и те добре подготвени. 
В борбата ще се включат и доброволците от последната руско-турска война, които чакат само 
първия сигнал. Подготвени са и няколко хайдушки чети, които първи ще се озоват в Балкана34.

Раковски изгражда своя план на основата на съобщенията, съдържащи се в стотиците 
писма, получени от него в Белград от всички краища на България. Дописниците на българския 
революционер му съобщават за настроенията на народа, който само чака сгоден случай, за да 
се вдигне. Въпреки че положението на българския народ е нетърпимо, в което няма съмнение, 
то оценката на възможността на народа да се вдигне на въоръжено въстание не е добре пре-
ценена. Често тя се основава на субективните чувства на кореспондента и на неговото рево-
люционно настроение. Създадените комитети не са нищо друго освен едва сформирани малки 
групи в по-големите градове, които все още не са обхванали широки народни маси. При тях 
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липсва постигнатото на по-късен етап от Апостола на свободата Васил Левски – възложени 
ясни функции на основно ядро по подготовката на народа както в психологическо, така и в орга-
низационно и чисто военно отношение. В своите разчети Раковски смело предвижда вдигането 
на около 150 000 души, от които се очаква около 40 000 да са въоръжен, но тук той не предвиж-
да въпроса за вида на наличното оръжие и снабдяването му с боеприпаси. Раковски разчита 
изцяло на коалиция и помощ от сръбска страна в предстоящата съвместна борба и именно 
на тази основа той изготвя и своя план. По този начин обаче, независимо от субективните 
намерения на неговите дейци, българското движение губи до известна степен възможността 
за самостоятелни действия. Нещо, което впоследствие ще доведе до пропадане на цялото 
начинание при отказа на Сърбия да влезе във война с Османската империя. Въпреки всичко, 
така създаденият „План за освобождение на България“ от 25 ноември 1861 г. бележи значи-
телна крачка напред в съзряването на революционните виждания на Раковски за стратегията и 
тактиката на българското националноосвободително движение35.

Подготвяйки се за предстоящите събития, Раковски създава с разрешението и помощта 
на сръбското правителство в края на 1861 г. Първата българска легия, сред които Иван Каса-
бов, Ильо Войвода, Стефан Караджа, Васил Левски и др., която той разглежда като ядрото на 
бъдещата българска освободителна армия36. При въоръжения сблъсък с турския гарнизон край 
Белград легията проявява отлични бойни качества, но до война с Турция не се стига и тя е раз-
турена. След разпускането на легията Раковски заминава за Атина с дипломатическа мисия, но 
разбира, че чуждите правителства гледат своите интереси и се прехвърля в Букурещ, където 
издава в. „Будащност“ (1864), и редактира сп. „Българска старина“ (1865).

В Букурещ Раковски става безспорен ръководител на българската емиграция. Поддържа 
преки контакти с румънското правителство и с дейци от цяла Румъния и Молдова. Раковски сти-
га до идеята, че българският народ трябва да разчита на собствените си сили. Затова в края на 
1866 г. изработва своя трети план за освобождение на България, наречен „Привременен закон 
за народните горски чети през 1867-мо лето“, написан на 1 януари 1867 г. Раковски претво-
рява целия си житейски опит на политик, дипломат и революционер. В него той обосновава 
принципите, посочва структурата на българското освободително движение и на националната 
четническа армия. Предвижда създаването на седемчленно Върховно народно българско тай-
но гражданско началство (председател, подпредседател и петима върховни съветници) като 
суверенен орган на националното движение, освободен от зависимостта и опеката на чужди 
сили и правителства. Раковски не обявява състава на това „начялство“, но явно се подразбира 
че той е председателят. В качеството си на върховен народен орган този новооснован ръково-
ден орган приема изработения и предложения от Раковски временен закон за народните чети, 
в който е въплътен целият му изминал опит37. Революционното движение вече не се поставя в 
зависимост от някакво „благовремие“. То разчита изключително на своя въоръжена сила и на 
възможностите на народа. Дори нещо повече – „нито един инородец и иноверец не ще се при-
ема, под никакъв начин в Българските горски чети за тази година“38. Законът изгражда стройна 
система от народни чети. Всички чети ще бъдат ръководени от „главен войвода“ и няма да бъ-
дат оръдия на чужда политика. По този начин Раковски поставя на преден план самостоятелно 
революционно действие вместо комбинираните действия с балканските страни. Той се обявява 
против анархията в четническите действия, против опитите на Добродетелната дружина и на 
създадения през 1866 г. Български таен централен комитет да свържат българското освободи-
телно дело с интересите на Русия, Сърбия или на Румъния39.

Законът осигурява не само единоначалието, но и единодействието на всички народни чети. 
Грижата за всестранното осигуряване на четите лежи върху Народното гражданско началство. 
То упражнява и цялостното ръководство на четническото движение в страната чрез главния вой-
вода, който е пряко подчинен на началството. Законът урежда цялостната дейност на народните 
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чети, обединени по целите си, по командването си, по задачите си, които се поставят пред тях40.
Така в края на живота си Раковски стига до идеята за самостоятелност и независимост на 

освободителното движение. Изминатият от Раковски идеен път може да се разбере по-добре при 
съпоставяне на Закона за българските чети с други основни документи, подготвени от самия него 
само няколко години по-рано. Българското гражданско ръководство се урежда и с подготвения 
през юни 1862 г. Статут за привременното българско началство. Още в първия си член обаче ста-
тутът поставя делата на българския комитет в зависимост от „Високото правителство“, свързва 
българското революционно движение със Сърбия. Още по-ясно това свързване личи в Плана за 
освобождение на България от края на 1861 г. Действията на въоръжения полк, който има за зада-
ча да вдигне народно въстание, са координирани изцяло със сръбското главно командване. За да 
получат съответните нареждания, въоръженият полк има като важна задача грижата да поддър-
жа непрекъснати сношения със сръбското правителство. Цялата тежест по удара, който трябва 
да се нанесе върху силите на неприятеля, следва да се изнесе от въоръжения полк, предвиден да 
мине от Сърбия. Петте изминали години от тогава променят революционните възгледи на Раков-
ски и той стига до извода, че поставянето на българското национално освободително движение в 
подобни тесни връзки, при не съвсем равноправни отношения с други балкански правителства е 
несъстоятелно41. Въпреки това той не се отказва и от преценяването на международната обста-
новка при вземане на решения, засягащи борбата на бъгларския народ. Но с написването на 
Закона от 1 януари 1867 г. той поставя на преден план вземането на решения за националноос-
вободителното движение в зависимост само от решенията, които ще взема Върховното народно 
българско тайно гражданско началство, като по този начин премахва всякаква зависимост от чуж-
ди сили и правителства да се вмешават в българските дела. Той вече не разчита само на една 
въоръжена част, а на цяла мрежа от чети, разпратени и действащи по предварително определен 
план, ръководени и командвани от войводи, намиращи се в тясна връзка и пряко подчинение на 
главния войвода, т.е. подчинени на единно командване. Но Раковски все още не достига до осъз-
наване на идеята за създаване на вътрешни комитети, които търпеливо да подготвят народните 
маси за предстоящата революция. Идея, към която той се приближава все повече за организира-
не на народните усилия, която по-късно ще осъществи Васил Левски42.

Пламенен патриот, Раковски изпъква рязко сред съвременниците си и още приживе се 
ползва с популярност, до каквато стигат малцина българи. Неговите схващания го представят, 
като реална политическа личност с ясно определена цел и с предварително обмислени сред-
ства за постигането ѝ. Очеркът на Раковски ни го показва като един пламенен революционер, 
инициатор на идеята за националноосвободителното движение, публицист, учен, дипломат, 
битоизследовател и водач на организираното националнореволюционно движение. Неговата 
преждевременна загуба е събитие, което засяга целия български народ. „За загубата пише и 
чуждият печат. „Одесский вестник“ например отбелязва, че „това име ще остане безсмъртно 
между българите““.

С революционната си дейност и виждания Раковски открива нова насока в развитието 
на обществената мисъл и освободителното движение на българския народ, но той не достига 
до осъзнаване на необходимостта от предварителна и всестранна подготовка на самия народ 
вътре в страната. Нещо, което е постигнато от Васил Левски, който развива и издига ролята 
на вътрешната революционна организация. За да се разбере и прецени правилно делото на 
Раковски, неговите възгледи, идеология, личността му, винаги трябва да се отчита епохата, 
в която той живее, за специфичната обстановка в България и на Балканите през средата на  
XIX век, когато живее, твори и се бори Раковски.
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ЛЕГИЯТА НА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ – ПЪРВООБРАЗ 
НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

Промените в Сърбия от края на 50-те и началото на 60-те години на XIX век привличат 
вниманието на Георги Раковски. Активната сръбска външнополитическа дейност под девиза 
„Балканът за балканските народи“ е в насока към широко сътрудничество с представители на 
балканските народи, включително и българите. Подкрепят се движенията в Босна и Херцегови-
на и Черна гора. Водят се преговори с Гърция и Румъния, поддържат се контакти с ръководите-
лите на революционните движения из различните области на европейската част на Османската 
империя. Предприемат се широкообхватни военни приготовления, правят се постъпки за наба-
вяне на оръжие и боеприпаси.

Новите насоки в политиката на Сърбия съвпадат до известна степен с вижданията на 
Раковски, който също търси пътища за взаимодействие с останалите балкански народи в бор-
бата срещу мощната Османска империя. Самият български родолюбец също представлява 
интерес за сръбското правителство – революционният му опит, обаянието и влиянието му сред 
сънародниците го правят желан партньор в борбата с общия опонент. Елементите на общата 
политика и интереси обуславят съдържанието на следващите години от живота и дейността  на 
Раковски.

Икономическата криза в Османската империя и бремето върху християнските народи в 
нейните предели засилват борбите за независимост. При това положение Сърбия започва под-
готовка за активизиране на действията, както и на дипломатически натиск. В сръбски интерес 
е при тази ситуация в съседните български територии да се развие широкомащабно движение, 
насочено срещу османското господство. То би отклонило вниманието на Високата порта и би 
облекчило сръбските действия. Тези стремежи на сръбското правителство съвпадат с наме-
ренията на Раковски, който счита, че е настъпил моментът за решителни действия. Правят 
се открити внушения на българския революционер, че при евентуално въстание в България 
той може да разчита на сръбска помощ.1 Тази подкрепа подтиква Раковски към организиране 
на въстание в България, като, на първо място, той се стреми към събиране на значителен 

Резюме: Научният доклад разглежда подготовката, изграждането и участието 
в бойните действия при Белградската крепост на легията на Георги Раковски като 
принципно ново явление в българското националноосвободително движение. Акцентира се 
на военните реквизити, които притежава легията, и тяхното значение като първообраз на 
въоръжените сили на българската държава.

Ключови думи: Георги Раковски, Първа българска легия, Белград.

THE LEGION OF GEORGI STOYKOV RAKOVSKI – A MODEL OF THE ARMED 
FORCES OF THE BULGARIAN STATE

Chief Assistant Prof. Todor Dimitrov, PhD
Rakovski National Defence College, t.dimitrov@rndc.bg

Abstract: The scientific paper considers the preparation, construction and participation in 
the hostilities at the Belgrade Fortress of the Legion of Georgi Rakovski as a fundamentally new 
phenomenon in the Bulgarian national liberation movement. Emphasis is placed on the military 
capabilities possessed by the legion and their significance as a prototype of the Armed forces of the 
Bulgarian state. 

Key words: Georgi Rakovski, First Bulgarian Legion, Belgrade.

главен асистент д-р Тодор Димитров
Военна академия „Г. С. Раковски“, t.dimitrov@rndc.bg



85     Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие

брой българи, готови да се включат във въоръжената борба за освобождаване на родината. С 
издаването на вестник „Дунавски лебед“ и наличието на редица съмишленици родолюбивият 
българин още преди това е успял да превърне Белград в революционен център на освободи-
телното движение.

През втората половина на 1861 г. Георги Раковски започва активна кореспонденция с ро-
долюбиви българи от различни краища на Османската империя и извън нея. Чрез нея се призо-
вават родолюбците към сръбската столица, където да се събере въоръжен отряд за бъдещото 
въстание. На този етап не е изяснено кога точно се осъществява връзка с близки българи по 
въпроса за практическата подготовка на предстоящото въстание. Един от тези, които впослед-
ствие подпомагат дейността като събират младежи и ги препращат към Белград, е Стоян Буй-
нов. В писмо от 20 септември 1861 г. той пита дали не може да се постигне някакво споразуме-
ние със Сърбия за съвместни действия. Това означава, че към онзи момент Раковски агитира 
и повдига духовете, но все още не е поставил конкретно въпроса за решителна подготовка2.

Основна единица в плана за въстание на Раковски е въоръжен полк, който да се изгради 
в Белград и да пресече границата с българските земи при Княжевац, като продължи на изток по 
билото на Стара планина. Предвижда се при движението си към Търново този полк да увлече 
и повдигне на бунт българското население в над 500 български селища. Според плана полкът 
трябва да бъде съставен от хиляда „добри избрани и oкървавени люде“ с два горски топа, с 
четири тобуша, четири тръби и двама хирурзи. Полкът трябва да сведе прокламация, с която 
да се даде знак за въстание и прекъсване на телеграфните свръзки, както и за заемане на 
проходите между Северна и Южна България. Предвижда се около ядрото на въоръжения полк 
постепенно да расте броят на бойците. Очаква се при Търново те да достигнат до над 150 000 
души, от които 40 000 да са въоръжени, а при достигането на Черно море да са въстанали 
около половин милион души, от които 100 000 въоръжени бойци.

Тактическите планове за въоръжени действия с османските сили се предвижда да бъ-
дат изработвани конкретно според обстановката на място. Предвижда се да се води основно 
партизанска война чрез „горски битки“, където се очаква въстаниците да имат по-голям шанс 
за успех. Раковски предвижда какво да е държанието спрямо цивилното население от турския 
етнос, което се предаде – да им се вземе оръжието, да се гарантира свобода на вярата, честта 
и имота. Противопоставящите се следва да се избиват.

Управлението и координирането на въстаническите действия се предвижда да се осъ-
ществява посредством въоръжения полк. Планира се поддържането на редовна връзка със 
сръбското командване и съгласуване на действията. За целта ще бъде изградена временна 
поща. Предвижда се движението на полка по билото на Стара планина да стане с ускорен ход, 
като след завземането на Търново, да се изпрати една част до Свищов със задача да установи 
връзка с Румъния.

Структурата на полка е йерархична с военни чинове: войводи, хилядници, стотници, пет-
десетини. Обръща се внимание на подготовката на тази основна бойна единица на въстанието. 
Тя трябва да се състои от отлично подготвени хора, „oкървавени в бой люде“. Предвижда се 
участие на артилерия и конница, както и на свързочни единици и медицинско осигуряване. 
Уреден е въпросът за единното ръководство – военно и гражданско. Предвижда се връзка и 
обединяване на усилията със съюзните сили на Сърбия и Румъния. Върховното командване 
се предоставя на сръбското правителство, от което движението „ще зависи“. Разчита се на 
бързината и на прекъсването на съобщителните връзки на опонента. Раковски предвижда във 
временното управление да влязат най-достойни и опитни хора. Същевременно се поставят 
ясни правила за третиране на турското население, които се явяват своеобразни норми на ху-
манитарното право, действащи в съвременните конфликти. Тежестта на въоръжената борба се 
предвижда да се поеме от обучена военна единица, достатъчно мощна да поведе народа към 
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въстание, като същата поеме освен чисто бойните задачи и такива за управление и свръзка.
След средата на 1861 година започва своеобразна мобилизация на българските добро-

волци с адрес за явяване в Белград. От налични разписки е видно, че Раковски поема разнос-
ките по настаняване и храна, а по-късно и за ушиване на униформи. Парите се осигуряват от 
дарения на заможни българи в пределите на Османската империя и извън нея, като основните 
суми постъпват от Цариград, Одеса, Браила и Виена.

От събраните доброволци е съставен първият независим български полк, организиран и 
снабден с редица, характерни за въоръжените формирования, принадлежности. Подготвено е 
трицветно знаме от коприна – бяло, зелено, червено, със златен лъв върху зеленото поле. Бой-
ците се снабдяват и с униформи, с калпаци със златни лъвчета, стъпили върху турското знаме. 
Подпомогнати от трима сръбски военнослужещи, участниците изучават военната дисциплина3.

Не е известен точният брой на доброволците в първото въоръжено формирование, дало 
основа на полка, който е трябвало да повдигне бунта в българските земи. В различните списъ-
ци цифрите варират от 84 до 238 имена. Според някои сръбски източници броят на участниците 
в легията на Раковски наброява около 300 души при бойните действия при Белградската кре-
пост, а според други източници българите в легията са около 600 души. Изчисленията на проф. 
Петър Чолов показват, че през пролетта – лятото на 1862 г. Раковски е можел да разчита на 
около 1200 – 1500 бойци.

През периода 1861 – 1862 г. всички усилия на Георги Раковски са насочени към изпълне-
ние на следните основни задачи: събиране на средства и на доброволци, набавяне на оръжие 
и на необходими за военните действия карти, инженерно имущество, лекари хирурзи и др. Ре-
волюционерът усилено подготвя своя въоръжен полк, като едновременно с това води активна 
писмена кореспонденция и пътувания. През пролетта на 1862 г. Раковски пише и до Панайот 
Хитов, на когото заръчва да се готви за вдигане на въстание в Сливенско през юли 1862 г 4.

Едва след избухването на инцидента край Белградската крепост на 3 юни 1862 г. форми-
рованието на Раковски е преименувано в легия и дейността ѝ е пряко обвързана с действията 
на сърбите против турския гарнизон в крепостта.

Напрежението между Сърбия и Османската империя по това време достига връхната си 
точка. Високата порта трупа войски в Босна и Херцеговина, предприема офанзива срещу Черна 
гора, засилва гарнизоните си в крепостите, разположени на територията на Сърбия. Ежедневно 
расте броят на произшествията с турското население в Белград. Налице са редица спорове 
относно юрисдикцията при инциденти между етническите турци и сърби.5

В тази напрегната атмосфера на 3/15 юни 1862 г. турски низами убиват при една от бел- 
градските чешми сръбски младеж. Инцидентът бързо се превръща в ожесточена схватка на 
сръбската войска и въоръжените граждани с турските войници, които се намират вън от кре-
постта. Боевете продължават през цялата нощ.

Избухването на сраженията заварва Георги Раковски в процес на напреднала подготовка 
за предстоящото въстание в България. Той веднага се включва в помощ на сръбските сили с 
30 въоръжени бойци. Въпреки това, в началото на конфликта сръбското ръководство полага 
всички усилия да ограничи въоръжените стълкновения. Раковски получава заповед да се от-
тегли заедно с хората си, което се случва чрез пробиване на път с бой през турските позиции. 
През цялата нощ обаче конфликтът не стихва, като в бойните действия край Варош капия и 
Видин капия участват дейно и българите от легията. Те демонстрират голяма храброст и войн-
ски качества. Според спомените на доброволеца Йордан Планински група, водена от Стефан 
Караджа, успява да влезе в един турски хан и да се въоръжи, след което в състав от осем души 
подкрепя сражаващите се сърби срещу Варош капия, откъдето след ожесточени боеве турците 
се оттеглили към крепостта. През цялата нощ боят продължил, като Тома Панделиев и Иван 
Кършовски били ранени. С плененото турско оръжие българите участници в сраженията отиват 
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сутринта при Раковски и предават взетите пушки и саби. Една от пленените саби, с позлатена 
дръжка, те препасват на пояса на Раковски, който ги поздравява с войнския поздрав: ,,Здра-
вейте, младежи!“, а те отговорят „Ура, ура, да живей България!“ От турските махали пристигат 
и други българи от доброволците, които също донасят пленено турско оръжие, общо около 30 
пушки и 5 саби, което се зачислява в легията6.

Според спомените на Христо Иванов – Големия част от доброволците заедно с Раковски 
и Ильо войвода се барикадират в една сръбска къща и обстрелват противника, а по-късно об-
садили Сава капия и след неколкочасова престрелка я превзели7.

След дипломатически преговори сутринта на 4 юни огънят стихва, но на следващия ден 
сутринта турската крепостна артилерия започва да бомбардира града и нанася значителни 
щети на мирното население. Започват нови боеве, в които дейно участие взима и българската 
легия. Под ръководството на Раковски българските доброволци заемат позиция на една бари-
када и отбиват атаките на турската войска. Според описанията на Планински с гола сабя в ръка 
Раковски дава кураж на бойците, без да се бои от турските куршуми. Той е облечен със старо-
българска униформа с бял калпак, на челото има златен лъв, мундирът му е от червено сукно, 
а панталоните от зелено сукно. Ботушите му са от черен лак, с махмузи, а мантото е дълго до 
пети. Външният му вид според Планински е геройски. Според различни източници той отделял 
внимание на облеклото и представителността. При придвижването на разходка или различни 
дела из Белград използвал кола с два коня, като отпред и отзад го съпровожда конвой от общо 
четири конника. Вероятно чрез външния си вид е давал представителност на Българската ле-
гия, която ръководи. След боя Раковски поздравява бойците и ги подканя да не губят кураж. 
По-късно той държи реч пред строя, в която изтъква, че очакваното време за освобождението 
на родината е настанало, но се налага да се помогне първо на сестринска Сърбия8.

Според сръбски очевидец на сраженията Георги Раковски е човек, който в качеството 
си на водач на Българската легия по време на обстрела на Белград при тамошните барика-
ди обърнал вниманието на всички върху себе си. При придвижването си из града легията 
се движи в колона, начело с Раковски на кон, със сабя в ръка, след него дядо Ильо и оста-
налите бойци. Маршируващата колона в строй по двама минава по улицата край Пруското 
генерално консулство, където е поздравена от пруския генерален консул, а по-късно и от 
сръбски войници. Сръбският военен министър лично поверява на българите защитата на 
барикада край Стамбол капия. Сръбското правителство се старае да използва турското 
нападение над Белград, за да постигне изтеглянето на турците от крепостите в Сърбия 
и независимостта на страната. Междувременно в цариградското предградие Канлиджи е 
свикана конференция на посланиците на европейските сили със задача да разгледа въз-
никналия в Белград конфликт и да го уреди.

Според източниците не всички българи доброволци по това време се намират в Белград. 
Там са около стотина души, а останалите няколкостотин души били из провинцията. След съ-
битията те се съсредоточават главно около Крагуевац под командата на Ильо войвода, като 
освен тях като доброволци в Сърбия пребивават и стотици други българи, пръснати по воен-
ните формирования из сръбските земи. Решението за изпращане в провинцията на българите 
е на сръбското правителство и е свързано с международната обстановка, като стремежът е 
чуждите доброволци да се намират извън столицата. По същото време във Валево се органи-
зира доброволчески отряд от емигранти славяни от съседните на Сърбия области без бълга-
рите. Броят на доброволците там достига 2000 души. Българите се организират в друг отряд. 
Сръбската държава оказва помощ при организирането и снабдяването с оръжие на тези легии, 
но това се организира тайно, за да не се създават затруднения за правителството. Въстанията 
в съседните области трябва да послужат като повод за намесата на Сърбия под предлог, че 
посредничи при подобряване положението на християнското население.9
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След боевете при Белградската крепост Раковски организира интензивна военна под-
готовка на получилата вече своето наименование „Българска легия“. Той реализира създа-
ването на единен ръководен център на цялото българско революционно движение, който до-
тогава съществува в плановете му. Още през април 1862 г. издадената разписка за получена 
сума от браилци е подписана от „Привременно българско началство в Белград“. Раковски 
успява да изгради този ръководен български център, като описва и неговия статут. Намиращ 
се в тясна връзка със сръбското държавно ръководство той е наясно с възможностите на 
българската легия, разположена на сръбска територия и зависеща от сръбското правител-
ство. Докато първоначалният текст на чл. 1 на статута гласи: „Първоначалните водители 
и патриоти на едно всеобщо въстание в България едногласно наредяват и нареждат един 
привременен Български комитет в Белград“, то по-късно Раковски променя текста: „Ние нахо-
дящи се днес в Сърбия българи, с позволението на Високото правителство, съставяме едно 
привременно Българско началство“. Навсякъде по-долу „комитет“ е заменено от Раковски с 
„началство“, като се има предвид гражданско ръководство. Това началство получава право-
мощие да решава всички дела, засягащи всеобщото българско въстание. Съставът на начал-
ството се определя на седем души – един председател и шест членове. Решенията се взимат 
с вишегласие, като всички имат по един глас. Нататък следват правилата на работа как ще се 
обсъждат въпросите, задълженията на членовете, промени в състава на началството и др. 
Във втората редакция от 15 юни фигурират вече и членовете на Привременното българско 
началство в Белград: като председател е подписал Раковски, а за членове: д-р Рашко Пет-
ров, Димитър Павлович, Сава Йоанович, Иван Касабов и Иван Т. Грудов. Това привременно 
началство бележи нов етап в историята на българското революционно движение — за пръв 
път е изграден общ организационен център със задача „да направлява ония дела, касаещи 
се на всеобщото българско въстание“.10

След събитията в столицата българските доброволци действат като редовна войска и 
участват в носенето на караулната служба, като участват и в охраната на двореца на сръбския 
княз Михаил Обренович. От сръбското министерство на войната са им раздадени десетки па-
роли за службата при обсадата на Белградската крепост. Най-ранната носи датата 20 юни, а 
най-късната – 23 август. Паролите са адресирани до „коменданта на Българската легия“ или 
до „капитан Раковски“. Без прекъсване се води кореспонденция с българите и продължава под-
готовката на въстанието. На 1 август е изготвен специален позив към българите за въстание, 
който е разпечатан в голям брой екземпляри и готов за разпръскване из българските земи след 
навлизането на легията.11

Георги Раковски полага усилия да подобри войнските качества на участващите в легията. 
Те се включват в маневри и проведени стрелби край Топчидере, където се отличават и полу-
чават похвала от сръбското военно министерство.12 Легията става полезна школа за бъдещите 
кадри на българското националноосвободително движение. Запазени са множество документи, 
свидетелстващи за затягане на дисциплината, повишаването на военните умения, обличането 
на доброволците с еднакви униформи. Той се грижи и за настаняването и прехраната на хора-
та, като за целта е назначен специален касиер на легията, Стефан Ряпов, който се занимава 
с разходите по издръжката на легията. В това отношение се случва един неприятен инцидент, 
когато в разгара на боевете при Белградската крепост събраните средства за въстанието са 
ограбени от селяни от близкото до Белград село Остружница. Крадците са хванати и разстре-
ляни, но не могат да се получат обратно жизненоважните средства.

Раковски по това време следи и за честта на Легията, като донася в свой рапорт до ми-
нистерството на войната за непристойни постъпки на капитан Джордже Влайкович. В документа 
излага лошото отношение на сръбския офицер, който се нахвърлил върху честта на легията и за-
явил, че не я признава и щял да я изгони. Раковски изисква строго наказание на провинилия се.13
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В началото на август Раковски моли княз Михаил Обренович за позволение да се изнесе 
с хората си близо до границата и там да изчака нарежданията за по-нататъшните действия. 
Изтъква се фактът, че е необходимо да се действа по-бързо, защото четническата война може 
да се води само в „зелени гори“, а не през зимата. Дадена е информация, че не е получено 
достатъчно оръжие в легията и хората са въоръжени с малкото пушки, които са набавени преди 
да бъдат ограбени парите на легията. Без финансови средства не може да се купи ново оръжие 
и зависимостта от сръбското правителство нараства.

Същевременно с това през втората половина на август на конференцията в Канлиджи 
е прието компромисно решение, което е неблагоприятно за българите. Останал без средства 
и без оръжие, на 24 август 1862 г. Раковски се обръща с рапорт към сръбското военно минис-
терство, в което излага направеното след 3 юни. Описана е издръжката първоначално на 80 
бойци, а по-късно след съставянето на легията на 95 души. Парите са изразходвани за оръжие, 
боеприпаси, прехрана и настаняване, заплати и други. Молбата е разноските да бъдат поети 
от Военното министерство, но пари не са му отпуснати, а два дни по-късно всички български 
доброволци под негова команда са зачислени на сръбска държавна издръжка. Това решение 
на практика слага край на легията на Раковски в Белград. Четири дни след постигането на 
споразумение на 23 август / 4 септември в Канлиджи се подписва и протокол за уреждане на 
конфликта. В него е посочено, че сръбското правителство е задължено да разпусне въоръже-
ните формирования, съставени от доброволци чужденци, както и да не позволява те да злоупо-
требяват с правото на убежище във вреда на Османската империя. Със заповед на министъра 
на войната от 7 септември 1862 г. Българската легия е разпусната. Заповедта е приведена в 
изпълнение на 9 септември от коменданта на Белград полковник Джорджевич. Георги Раковски 
съзнава неизбежността на решението за разформироване на легията. Той събира доброволци-
те и им благодари за положените усилия. След разпускането голяма част от бойците напускат 
Белград и се прехвърлят в Румъния. Малка част от българите постъпва на сръбска служба, а 
някои се завръщат в България и се прикриват от официалните власти.14

В обобщение, Първата българска легия е принципно ново явление в българското нацио-
налноосвободително движение. Чрез нея продължава да се откроява ролята на Раковски като 
основоположник на въоръжените сили и модерната българска държавност.

Легията на Раковски е школата, в която израстват ярки имена на българската революция 
– Васил Левски, Стефан Караджата, Матей Преображенски, Христо Иванов Големия, Иван Кър-
шовски, Христо Македонски, Димитър Попгеоргиев Беровски и десетки други борци за българ-
ската свобода. Тя притежава редица реквизити, които са характерни за пълноценните военни 
структури:

• налице са знаме и печат;
• изграден е единен ръководен ценър на цялото българско революционно движение;
• води се официална кореспонденция до и от коменданта на Българската легия, както 

и се издават разписки за получените суми от „Привременно българско началство в Белград“;
• съставът на началството се определя на седем души, един председател и шест члено-

ве, като структурата наподобява съвременен щаб;
• доброволците използват войнски поздрави и отговори при тържествени случаи;
• осъществява се военно приложна подготовка, въведена е строга дисциплина и йерар-

хия;
• участниците в легията дават караул, като за целта използват дадените им пароли;
• документирано е, че в редица случаи движението из града е в строй, Раковски в свои 

речи говори пред строената легия;
• бойците и техният предводител са облечени в униформи с отличителни знаци, като 

голяма част от тях са въоръжени. Освен това Георги Раковски се придвижва из града с внуши-
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телен кортеж, като самият той държи на външния си вид и по този начин подчертава предста-
вителността на институцията, чийто предводител се явява;

• въведени са правила за действия при стълкновение с цивилни граждани;
• планира се включването на сигналчици с тръби, лекари и други, типично военни със-

тавни на едно формирование;
• предвижда се участие на артилерия и конница;
• обмислят се варианти за изграждането на военно куриерска служба за връзка основно 

със Сърбия и с другите участници във въстанието;
• назначен е касиер на легията, който се грижи и за редица въпроси по логистичното 

осигуряване;
• Българската легия се възприема от Сръбското военно министерство като надежден 

съюзник и на нея се поверяват отговорни задачи, като защитата на барикада и охраната на 
княжеския дворец.

Всички тези реквизити показват сходството на Легията на Раковски в Белград с пълно-
ценно военно формирование и я представят като достоен първообраз на бъдещите въоръжени 
сили на българската държава.

1 Касабов, И. Моите спомени от възраждането на България с революционни идеи. София, 1905, с.21.
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част с овална/елипсовидна/форма и придържаща част с четириъгълно сечение. Между тях има 
свързващ елемент с конична форма. Общата височина на печата е 45 мм, а дебелината – 3 мм.  
Диаметърът на печатащата част е 19 мм, по краищата – зрънчев гурт. Дръжката е с малък 
отвор в горната си част, вероятно за носене на врата. В центъра на гладко изобразително поле 
с плитък, ясно изразен релеф-негатив е гравиран  изправен лъв с корона, който държи във 
вдигната лапа кръст, а в другата – кама. Отстрани на лъва е гравирана година 1862, цифрите 
1 и 8 са пред лъва, а 6 и 2 – зад него. Стъпил е върху хоризонтална черта, под която са грави-
рани буквите Г.Л.А. /първите букви от истинското име на Бранислав Велешки./Георги Ангелов 
Левков-/в печата са разменени местата на бащинато и фамилно име./

Технологията на изработка включва леене и коване при изграждането на корпуса, а при 
гравирането са използвани стоманени длета и резци.

ОТЛИЧИТЕЛНИ БЕЛЕЗИ – Пе-
чатът е ювелирно изработен от опитен 
майстор гравьор. Гравираните първи 
букви на трите имена Г.Л.А. и годината 
1862 определят категорично неговия 
собственик и времето, когато е правен. 
Вероятно е изработен по конкретен 
повод, за да може да се санкционират 
с него някакви документи. Възможно е 
това да бъдат разписки, подпечатвани 
при набирането на средства, свързани 
с Първата българска легия, организи-
рана от Г. Раковски, в която е участвал 
и Бранислав Велешки. При вземането 
на отпечатък върху хартия, полето е 
тъмно, а гравираното изображение – 
бяло.

През 60-те години на XIX век се раж-
да идеята за освобождението на Отечест-
вото чрез всенародна революция. Нейният 
идеолог Георги Раковски разработва так-
тиката и символиката на национално-осво-
бодителната армия. Фигурата на изправе-
ния на задните си лапи лъв се превръща в 
символ на борбата за освобождение. По-
явява се на печатите на революционните 
комитети и на личните печати. През1862 г. 

Г. Раковски поема инициативата за създаване на Привременно правителство. За нуждите на 
дейността му е направен специален печат, върху който е изобразен коронован лъв, стъпил 
върху турското знаме и държащ в едната си лапа меч, а в другата кръст, околовръст е поста-
вен надписът „Българско привременно началство“. Печатът е поръчан на Теофан Райнов във 
Виена още през декември 1861 г., а той го поръчва в Париж в началото на следващата година. 
Изработен е и е изпратен от там в Белград в началото на юли 1862 г.1 През пролетта на 1867 г.  
Панайот Хитов създава чета, просъществувала до 1868 г. Върху печата ѝ също е изобразен 
коронован лъв, стъпил върху турското знаме, държащ в лапите си кръст и меч. Надписът на 
печата гласи „Горски народен български печат 1867“. Посочените два печата съдържат много 
общи елементи с този на Бранислав Велешки.
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ЗА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ПЕЧАТА
За Бранислав Велешки (Георги Ангелов Левков) е пи-

сано малко, някак междудругото и главно около дейността на 
Георги Раковски. През 1976 г. н.с. Николай Домусчиев публи-
кува по-цялостно биографично проучване за него2. Бранислав 
Велешки е роден през 1834 г. в село Карабунище, Велешката 
околия, Македония. През 1858 г. напуска родното си село и 
заминава за Сърбия, където престоява до 1861 г.3 За кратко се 
връща в България и през пролетта на 1862 г. отново е в Бел-
град. Тук свързва трайно живота и името си с Георги Раковски, 
на когото става един от най-верните и предани другари. „През 
1862 г. влязох в легията и станах телохранител на Раковски“, 
посочва сам той4. В прошението си до Народното събрание от 
20 декември 1896 г. отбелязва: „Аз не съм само опълченец, ама още от 1861 г. като съм се при-
вързал към великия патриот Раковски, в Румъния и Сърбия, до деня на смъртта му не съм се 

разделял от него и съм му служил даром...“ 
Скоро името Георги Левков е заменено от 
Бранислав Велешки. В Букурещ Бранислав 
Велешки е неотлъчно до Раковски. Зимата 
на 1866/1867 г. двамата прекарват в муши-
ята „Циганка“ на Никола Балкански – бра-
товчед на Раковски, където очакват вести от 
преминалите в България чети. Трогателни 
са грижите, които Велешки полага за бо-
лния войвода: „Ботев ни е разказвал как се 
представил пред умиращия Раковски, как-
во тежко впечатление е произвело  върху 
окръжаващата болника мизерия... как е хо-
дил Бранислав Велешки да проси помощ по 
българските търговски кантори из Букурещ, 
за да поддържа  последните дни на човека, 
който създаде епохата на българското поли-
тическо Възраждане“5.

След 1867 г. в Букурещ той изпълнява 
задачи на Българския революционен цен-
трален комитет, разпространява печатния 
му орган вестник „Народност“. През 1869 г. 
за кратко /10-20август/ е отговорник в ре-
дакцията на вестник „Тъпан“6. Занимава се 
и със самостоятелна издателска дейност – 
през 1872 г. издава Календарче за стена7. За 
познанството му с Христо Ботев Иван Андо-
нов си спомня: „В това същото кафене в Бу-
курещ се запознах с много хъшлаци. Тук от 
един най-верен другар на Раковски, с когото 
няколко пъти се разговарях, научих доста 
интересни сведения. Най-напред Ботев ме 
запозна с него. Ботев често пъти с насмеш-

Печат на Привременното 
правителство  

на Първата българска легия

Бранислав Велешки с униформа от легията.
На гърба текст: „Браниславъ А. Велешки, ваденъ  

в Букурещъ на 1868 а преваденъ в Пловдивъ  
на 1896 г. Поборникъ отъ 1858 г.  

и първъ ополченецъ от 1877 и 1878 г“.
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ка го подиграваше шеговито и го 
предизвикваше към сръдня.Той го 
обичаше, защото беше много ориги-
нален в живота си. Този хъшлак се 
именуваше Бранислав Велешки“8. В 
този период няма как да не е изпи-
тал влиянието и на Любен Караве-
лов9. Самият Васил Левски, с когото 
се познават още от времето на Пър-
вата легия, е ценял и уважавал Бра-
нислав Велешки. Теофан Райнов 
споделя, „че Левски му разправял 
похвали за Велешки, че бил съ-
трудник на Раковски, взел участие в 
Белградските бунтове и др10.“ През 
1876 г. Бранислав Велешки е добро-
волец  в Сръбско-турската война, а 
в 1877 г. се включва с българското 
опълчение в Руско-турската война. 
В ръкописен документ, озаглавен 
СВИДЕТЕЛСТВО, с дата 27 юни 
1878 г. и подписано от командира 
на Четвърта опълченска дружина 
– подполковник Редкин, намираме 
сведения за ефрейтора от Четвърта 
дружина Бранислав Велешков, за 
участието му в боевете при Шипка, 
Шейново и Тича, където на 18 май 
е ранен в дясното рамо11. След Ос-
вобождението Бранислав Велешки 
се установява в Пловдив, столи-
цата на новосъздадената Източна 
Румелия и споделя общата съдба 
на хилядите поборници и опъл- 
ченци, останали без средства за 
препитание12. Постоянният комитет 
при Областното събрание на Източна Румелия и Дирекцията на Финансите решават, че като 
няма достатъчно средства за пенсия, да му се даде някоя служба.13 Бранислав Велешки е на-
значен за старши стражар. През 1881 г. е уволнен и подава молба да бъде настанен на някоя 
служба. В народна библиотека „Иван Вазов“ се пази писмо на Панайот Хитов до Бранислав 
Велешки с дата 17 април 1881 г., Русчук, в което войводата описва трудностите, поради които 
не може да му проводи сандъка и в което четем: „Драги ми Браниславе дето ми пишеш, че си 
в такова положение, но драги ми като си далеко, не мога да ти помогна14“. Същата 1881 г. той 
е назначен за разсилен при Пловдивската телеграфна станция15. Отпуснати са му и 15 лири от 
фонда на бедните, „за да си купи една къща16“. През 1890 г. Бранислав Велешки подава молба 
до Народното събрание да му се отпусне пенсия17. Вероятно в тези трудни години той е прину-
ден да продаде скъпи за него вещи, които му напомняли младостта и бурните години. Сред тях 
особено място е заемала куртката от времето на първата българска легия. В първите години 

Бранислав Велешки в цивилно облекло.
На гърба текст: ”Преваденъ отъ вадения образъ въ 
Букурещъ на 1868 поборникъ отъ 1858 г. и ополче- 
нецъ отъ 1877-1878 Браниславъ А.Велешки. Бълга-

ромакедонецъ”
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на новия век този „добър българин“ въпреки напредналата си възраст и влошено здравословно 
състояние участва в живота на Пловдивското опълченско дружество, дори е негов касиер от 
май 1904 до 25 юни 1906 г18. Умира в Пловдив на 17 май 1919 г. на 95 годишна възраст19.

ИЗВОД: Личният печат на Бранислав Велешки отнасям към групата революционни пе-
чати от 60-те години на XIX век, изработени с конкретно предназначение и цел. Ювелирно 
изработен, печатът е красив и представителен. Използвана е техника на гравиране, при която 
елементите, които трябва да се отпечатат, стоят вдлъбнати в метала и печатането става от 
потъналите части. Изработени по този начин, тези печати трудно могат да бъдат копирани. 
Процесът на изработка е трудоемък и скъп. При отпечатването върху хартия гладката основа 
на печатащата част е тъмна от мастилото, а изрязаната – бяла. В някои страни този тип печати 
с плитък вдлъбнат релеф биват наричани „опушени“, тъй като вместо мастило се използвал 
дима от запалената свещ или газена лампа. Дали печатът на Бранислав Велешки е използван 
по този начин, трудно може да се каже, докато не се открият документи, подпечатани с него.

Участвал в народополезни дела и събития, Бранислав Велешки ни е оставил един знак 
за личното си  участие в тях, знак, в който личи гордостта от това участие, и знак, който чака 
своята разгласа – Печат с година 1862 и инициали Г.Л.А.

1 Веселин Трайков. Георги Стойков Раковски, документален летопис 1821-1867 г., С. 1990, с. 212,217,226.
2 Николай Домусчиев. Реликва от Първата българска легия. Известия на НВИМ, т. 2,1976 г.
3 Александър Бурмов. Христо Ботев през погледа на съвременниците си. С.,1945, с.77.
4 Александър Бурмов.Христо Ботев през погледа на съвременниците си.С.1945,стр.77.
5 Димитър Страшимиров. Архив на Възраждането, т.1,С. 1908 г, с. 269
6 Маньо Стоянов. Българска възрожденска книжнина, т.1,с. 47.
7 Маньо Стоянов. Българска възрожденска книжнина, т.1,с. 47.
8 Александър Бурмов. Христо Ботев през погледа на съвременниците си,С.1945,стр.76.
9 НБИВ Фонд 18,а.е.2, л.1.
10 Александър Бурмов. Христо Ботев през погледа на съвременниците си,С.1945,стр.77.
11 РИМ Пловдив,ФондII Инв.№3250.
12 Дневници на Постоянния комитет 1881-1882г.,кн.II,С1890,с.199.
13 Дневници на Постоянния комитет 1881-1882г.,кн.II,С1890,с.199.
14 НБИВ Фонд  18,а.е.3,л.1.
15 НБКМ-БИА,IIА7418.
16 Дневици на Постоянния комитет 1881-1882г.,кн.II,С1890,с.218.
17 НБКМ-БИА,II А7418.
18 РИМ Пловдив,Фонд II Инв.№3533,03534.
19 Книга за умрелите през 1919г.,АктI,№661,ГНС,Служба Гражданско състояние.



Оръжието е неизменна част от живота на Георги Стойков Раковски. Роден e през април 
1821 г. в будния възрожденски град Котел, закътан в пазвите на Стара планина, като рожденото 
му име е Съби Стойков Попович. Неговите родители са Стойко Попович и Руска Мамарчева, 
която е сестра на капитана от руската армия Георги Мамарчев, воювал в Руско-турската война 
от 1828-1829 г., като освобождава Котел и Сливен през лятото на 1829 г., а през 1835 г. е един 
от организаторите на Велчовата завера в старата българска столица Търново.Първоначално 
Съби учи в килийното училище в родния си град, където като дете на виден търговец и занаят-
чия изучава и гръцки език.2

Котел е с привилегирован статут в Османската империя, като дервентджийско селище.
Срещу задължението да охраняват прохода, котленци са освободени от някои данъци и полз-
ват специални привилегии, като правото да носят оръжие, забраната мюсюлмани да се засел-
ват в града им, а османски войски при походите си да не нощуват в него и данъците им да се 
събират от техния войвода.Военните умения на котленци се проявяват и при кърджалийското 
нападение над селището, което е опасано от фортификационно каменно съоръжение с мазгали 
за стрелците и табии. Давайки дежурства и скрити зад високия няколко метра зид котленци ус-
тояват на организираните атаки. Котел така и не е превзет от кърджалиите, за разлика от много 
други селища, които са разграбени и губят своето значение.

ОРЪЖИЯТА НА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ, 
СЪХРАНЯВАНИ В БЪЛГАРСКИТЕ МУЗЕИ

Резюме: Създателят и стратегът на организираното българско 
националноосвободително движение Георги Стойков Раковски през целия си живот използва 
хладни и огнестрелни оръжия, като те са неизменна част от подготовката и протичането 
на революционните акции срещу Османската империя. Само някои от тях са съхранени в 
българските музеи, като материално свидетелство за достиженията на оръжейното дело 
и като скъпи реликви от борбата за свобода на българския народпрез ХIХ в.

Ключови думи: Георги Стойков Раковски, свобода, сабя, карабина, пищови, музеи.

THE WEAPONS OF GEORGI STOYKOV RAKOVSKI, STORED IN THE BULGARIAN 

MUSEUMS
Chief Assistant Stoyan Nikolov, PhD

Rakovski National Defence College, s.nikolov@rndc.bg
Abstract:Throughout his whole life GeorgiStoykovRakovski, the founder and the strategist of 

the organized Bulgarian national liberation movement, used close combat weapons and firearms, 
as they were an integral part in the preparation and the conduct of revolutionary actions against the 
Ottoman Empire. Nowadays only a small portion of them are preserved in the Bulgarian museums as 
material evidence of the achievements of the arms business and as valuable relics of the struggle for 
freedom of the Bulgarian people in the XIXth century. 

Key words: GeorgiStoykovRakovski, freedom, saber, carbine, pistols, museums.
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 Мечом са българи своя свобода изгубили, мечом трябва пак да я добият! Иначе 
никой не ще я освободи във веки веков, ако не те сами те, и никакви права не ще им се 

отдаде без да се земат на оръжие и да пролеят кръв.1

Георги Раковски
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Мъжете котленци охраняват от разбойници прохода в Източна Стара планина, който е 
най-пряката връзка между Шумен и Сливен. В тези два важни града за Османската империя 
са съсредоточени османски гарнизони и многобройна администрация, като Сливен е сред цен-
тровете на занаятчийското оръжейно производство на Балканите. Проходът между тях е и част 
от една от най-преките пътни артерии между Цариград и река Дунав, като има важно стратеги-
ческо значение в хода на войните между Османската империя и Русия през XIX век. При това 
в много от съседните селища също има многобройно българско население с привилегирован 
статут като войнуци, джелепи и бегликчии, което също допринася за свободолюбивия дух на 
българите в района на Източна Стара планина. Балканът приютява и много хайдути, които с 
четите си и оръжие в ръка бранят българщината от посегателствата на местните османски 
власти и своеволията на някои местни мюсюлмани.3

Самият Раковски описва, че чичовците му ,,...живеели с военно великолепие. Те яздели 
най-добри коне и носели най-скъпоценно оръжие. Издържали са по няколко слуги. Вземали са 
най-живо участие в народното опълчение против кърджалиите, а най-вече чичо ми Дачо, който 
е един от главните предводители-войводи.“4

Стойко Попович също на младини проявявал своя буен характер, като при идванията на 
османпазарския аянин в Котел излизал на коне да се разхождат и да играят военни игри. Баща 
му е изключително ,,уважаван като благодетел на Котел и спасител“, поради двете спасявания 
на населението през 1821 г., когато цариградски паша беси и набива на кол български първен-
ци в района след гръцко съзаклятие, но той успява да го убеди, че българите са невинни и през 
1828 г., когато хиляди османски войници преминават през Котел, но той издейства за реда да 
бдят везирски хора и няма случаи на повредено имущество или засегната чест.5

В тази атмосфера е нормално от най-ранна детска възраст младият котленец да усвои 
боравенето с различни оръжия и техните принадлежности, като попива от знанията и поведе-
нието на българите от този родолюбив край.

През 1834 г. заминава за Карлово, където близо две години е обучаван от големия бъл-
гарски възрожденски учител Райно Попович. Избухналата чумна епидемия го принуждава да 
напусне града и през 1837 г. заедно с баща си заминава за османската столица Цариград, къде-
то учи в гръцкото училище в Куручешме. Престоят в Цариград е важен за идейното изграждане 
на младия котленец, който променя името си на Сава Стойков Попович, а по-късно, в чест на 
своя вуйчо Георги Мамарчев, посветил живота си на борбата за освобождение на България, 
приема и името Георги Раковски. В османската столица той изучава богословие, математика, 
латински, френски, персийски, двата варианта на гръцкия език, както и химия и физика. Усвоя-
ва и турския език, като с придобиването на тези енциклопедични знания попада под влиянието 
на водачите на движението за българска просвета и църковна независимост Неофит Бозвели, 
Иларион Макариополски и Сава Доброплодни. През следващите десетилетия от живота си той 
ще се посвети на българската национална революция, но няма да изостави и своята просвети-
телска дейност като журналист, писател, фолклорист и изследовател на българщината.

Георги Раковски участва в Браилските бунтове през 1842 г., след което е войвода на хай-
душка дружина през лятото на 1854 г., създава два плана за освобождение на България през 
1859 г. и 1861 г., изгражда и ръководи Първата българска легия през 1862 г. Раковски е автор и 
на идеята за навлизане на чети на османска територия от съседните балкански страни, както и 
на Закона за народните горски чети за 1867-мо лето6. Така в продължение на четвърт век иде-
ологът и стратегът на българската национална революция е неразривно свързан с хладното и 
огнестрелното оръжие. 

В спомените на участници в Първата българска легия в Белград през 1862 г. се среща 
описанието, че Раковски води легионерите с извадена от ножницата сабя и яздейки кон. Част 
от оръжията на легията също са негова собственост, понеже са закупени с лични средства.
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Според сведение на един от участниците в легията – Иван Кършовски, през 1864 г. Раков-
ски по щастлива случайност оживява след опит за убийство. След ограбването на Киро Стоя-
нов – негов племенник, от двама сърби водачът на легията изисква връщането им от сръбския 
княз и през пролетта на 1864 г. е поканен в Белград, за да получи парите от сръбски чиновници. 
В къщата на единия от тях той е нападнат от четирима сърби, като този път той не носи камата 
и пищовчето си с две цеви, с които не се разделял и в неравната схватка, подпирайки се на 
прозорец, пада през него от втория етаж, с което, макар и пострадал, се спасява от своите 
нападатели.

Този момент е много показателен за начина, по които се отнасят представители на сръб-
ската държава с дейци на българското националноосвободително движение.

През 1867 г. Раковски пребивава в мушията Циганка на своя братовчед Никола Балкан-
ски, която е край Букурещ, а с влошаването на болестта му се премества в града. През първите 
месеци той подготвя група революционни дейци, с които иска да навлезе в българските земи. 
Като част от организирането на това ядро Раковски осигурява и 18 двуцевни капсулни пушки, 
които са с интересно конструктивно решение – едната цев е нарезна, а другата е гладкоцевна. 
Лошото му здравословно състояние обаче не му позволява да влезе в пределите на поробено-
то отечество и той почива на 9 октомври 1867 г. в Букурещ.7

Раковски създава плеяда дейци на българското националноосвободително движение, 
които доразвиват неговата идеология и стратегия, като продължават борбата за свобода. Тях-
ната дейност се проявява с четите от 1867 и 1868 г., създаването и организационното раз-
растване на ВРО и БРЦК, организирането и провеждането на най-величавата проява в органи-
зираното националноосвободително движение – Априлското въстание през 1876 г., и участието 
им в Руско-турската война през 1877 – 1878 г. Именно революционните им прояви довеждат до 
войната от 1877 – 1878 г., резултатът от която е възстановяване на българската държавност и 
реализиране на мечтата на Раковски за извоюване на българската свобода.

Изграждането на музейната мрежа в България е част от процеса на развитие на култур-
ния живот в Третата българска държава. Естествено важно място в съхранението на паметта 
за предходните героични десетилетия заемат реликвите, свързани с дейността на Раковски, 
включително неговите оръжия, като непреходен символ на стремежа за свобода на българ-
ския народ. При това няколко десетилетия свободен живот са необходими за създаването на 
първите национални музеи в страната. Някои от оръжията на Раковски също имат драматична 
история като на своя притежател, дори десетилетия след неговата смърт, а историята на него-
вите два кремъчни пищова, съхранени в български музеи, много добре илюстрира развитието 
на музейното дело в България и е показателна за някои командно-административни практики 
при формирането на експозицията на Националния исторически музей.

Съществуват две версии за историята на съхранените в два български музея два кремъч-
ни пистолета на Георги Раковски.

Според научният сътрудник в Националния военноисторически музей Николай Домусчи-
ев, дългогодишен изследовател на Българското възраждане, през 1885 г. костите на Георги 
Раковски са пренесени с почести в дървено сандъче от Кралство Румъния в Княжество Бълга-
рия, като заедно с тях на българска територия са донесени и двата пищова с кремъчно-ударно 
запалване. Те постъпват в Музейния отдел по етнография на Публичната библиотека (днес 
Национална библиотека ,,Св. Св. Кирил и Методий“) в София, където са заведени на отчет.
Той през 1892 г. се обособява в Народен музей с три отдела – нумизматика, старовековен и 
етнографски. Създаването на Етнографския музей през 1908 г. довежда до появата в неговата 
експозиция на пищовите на Раковски, където престояват до 1929 г. 

През същата година в Градския исторически музей в Свищов с усилията на местния му-
зеен работник и ръководител Евдокия Петева двата експоната постъпват в него. По този начин 
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музеят в Свищов придобива два ценни артефакта, като дунавският град е един от българските 
градове, безспорно свързани с дейността на Раковски. Но близо половин век по-късно, в духа 
на времето и противно на музейната теория и практика, през втората половина на седемдесет-
те години на ХХ век при изграждането на експозицията на отдел ,,Възраждане“ на Националния 
исторически музей е получено разрешение от председателя на Комитета за изкуство и култура 
двата пищова да бъдат разединени, като единият е изпратен в София, а другият остава в 
Свищов.8

Според уредника в Исторически музей – Свищов, Надя Ангелова, двата кремъчни писто-
лета са свързани със създаването на „Тайно общество в Цариград, което има клонове „по разни 
градове и села, а най-паче“ в Свищов“, където Раковски има съидейници като Цвятко Радосла-
вов, Апостол Конкович и Мирон Бешков. При напускането на отечеството след Кримската война 
Раковски „оставя личното си оръжие в дома на приятеля си Цвятко Радославов“. По неговата 
изрична воля пред сестра му Кица Хаджиденкова след смъртта му пистолетите са предадени 
на музея, като през 1885 г. Кирякица Радославова подарява с акт на Свищовския клон на Оп-
ълченското дружество двата пистолета кремъклии, а постъпват в музея през 1933 г. Единият 
пистолет е предаден през 1985 г. на Националния исторически музей. Другият експонат е с 
дължина 50 см. Дървената ложа е орнаментирана с флорални мотиви, като има и обковани 
орнаментирани сребърни пластинки. Дръжката има „сребърна ябълка“, а краят на ложата под 
дулото завършва с бяла кост. 

Кремъчният пистолет, принадлежал на Георги Раковски, е представен пред посетителите 
в експозиция „Преминаване руските войски – 1877 г.“ в Свищов.9 През 2018 г. е реставриран, 
заедно с част от пазеното в музея хладно оръжие и всички пистолети. Това е част от музейната 
практика в Исторически музей – Свищов за съхраняване на движимите културни ценности, като 
две години по-рано са реставрирани и пет пушки във Велико Търново10.

Експонираният в Националния исторически музей в София кремъчен пищов е разполо-
жен във витрина с други движими културни ценности, както и с копия на такива, свързани с 
националноосвободителното движение на българите. Чест прави на музейните специалисти 
от НИМ, че в изготвената анотация за него са посочили: „Пищов на Георги С. Раковски, 1854 г.  
Стомана, сребро, позлата. ИМ – Свищов“, тоест в описанието те посочват, че собственик на 
пищова е музеят в крайдунавския град и уточняват, че по оръжието има и позлата. На този 
пищов липсва бялата кост в края на ложата под дулото.

Налице са много различия в двете версии, както и разминаващи се години за съдбата на 
двете късоцевни оръжия дори за ХХ век, но прави впечатление повтарящата се година – 1885 г.  
Възможно е тогава двата пищова, във връзка с пренасянето на костите на Раковски, да са 
предадени от Опълченското дружество и няколко десетилетия да са съхранявани в София, 
след което се завръщат за близо половин век в Свищов, за да бъдат разделени като експонати 
в два музея – Национален исторически музей и Исторически музей – Свищов. Най-важното е, 
че двата кремъчни пистолета са съхранени и експонирани в Свищов и София като материално 
свидетелство за стремежа към свобода на Георги Раковски и неговите следовници, която да се 
извоюва с оръжие в ръка.

В Националния военноисторически музей е експонирана капсулна карабина11, принадле-
жала на Раковски. Тя постъпва през 1942 г. в музея. Дългата 1000 мм карабина е предадена 
от Етнографския музей заедно с други оръжия на български революционери, като е изрично 
указано, че е лично негова.12

Това решение за предаване на оръжията реално спасява от унищожение тези ценни ре-
ликви, понеже Народният етнографски музей е сред най-пострадалите културни институции 
при съюзническата бомбардировка на 30 март 1944 г., като най-големи са пораженията върху 
експозицията на музея, а фондовете му оцеляват.13
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При влитането на най-многобройната до този момент формация на съюзниците, набро-
яваща 253 бомбардировача B-24J Liberator, 114 B 17G/F Fortress и 223 изтребителя P-38G/F 
Lightning срещу тях се насочват 77 изтребители. В хода на въздушните боеве са унищожени  
7 противникови самолета и са повредени 13 срещу един свален български изтребител, но тези 
загуби не са в състояние да предотвратят бомбардировката на София.14 Хвърлени са общо око-
ло 3000 разрушителни бомби и около 3000 запалителни бомби, като са засегнати централните 
квартали на града и възникват над 2000 пожара. Разрушени са напълно 2091, полуразрушени 
1266 и опожарени 488 сгради.15

Така само случайност спасява карабината на Раковски от унищожение. Нейният калибър 
е 18 мм. Дори за този период в развитието на огнестрелното оръжие калибърът е вече срав-
нително голям, като това води след себе си и по-голямо тегло на карабината и на мунициите 
към нея. Този калибър предполага носене на по-малък брой от тях в сравнение с муниции от 
по-малките калибри, навлизащи по това време. Към капсулната карабина има и нож с ножница, 
като дължината на клина му е 580 мм, а на дръжката – 120 мм. Върху горната част на цевта с 
ръкописни букви са изписани неговите инициали – Г. Р. От дясната страна на ударно-спуска-
телния механизъм е изписана годината 1867, а под неговия монограм има надпис на латиница 
Romania. В ложата на карабината е поместено гнездото на шомпола, който е масивен, с вдлъб-
натина в долния му край за по-добро притискане на куршума.

За нуждите на Пантеона на Раковски, който е част от Исторически музей – гр. Котел, пер-
нишкият оръжеен майстор Йоцко Йоцков изработва точно копие на карабината.16

Сабята на Раковски, съхранявана в Регионален исторически музей – Русе17, има инте-
ресна съдба. Тя е открита при събарянето на старата къща на Баньо Стоянов в село Ново 
село, Русенско от Гьоко Йорданов през 1955 г. Той дава на селския ковач откритото ръждяса-
ло острие, за да го почисти, преработи и да направи от него нож. При свалянето на ръждата 
от силно увредения от корозията клин пред очите на ковача и Гьоко Йорданов се открива 
надпис, гравиран от дясната страна със златни букви „Сава С. Раковски 1 май 1854 год.“, 
указващ недвусмислено името на легендарния притежател на сабята. Така само щастливата 
случайност, че нейният нов притежател решава да я използва вторично, а не захвърля силно 
корозиралия метален къс, дава възможността тази частица от българската история да бъде 
съхранена.

След обявяването на Кримската война през 1853 г. Раковски става преводач към щаба на 
главнокомандващия на турската войска във Видин Омер паша. Уличаването му, че сътрудничи 
на руските войски довежда до задържането и изпращането му в Цариград. През юни 1854 г. ус-
пява да се изплъзне от османските власти и начело на дружина от 12 души потегля през Източ-
на Тракия към Стара планина. Планът е да достигнат до находящите се в Северна Добруджа 
руски войски и да се присъединят към тях, но закъсняват, което принуждава Раковски в района 
на родния Котленски балкан да разпусне участниците в нея.

Гравираната дата на клина на сабята предхожда това събитие, което води до извода, че 
тя е вероятно изработена или закупена в османската столица, където майстор-златар е грави-
рал златните букви. 

Открита 101 години след полагането на надписа на сабята, тя постъпва във фонда на 
Исторически музей – Русе през 1967 г. – 100 години след смъртта на патриарха на българското 
националноосвободително движение Георги Стойков Раковски. Експонирана е в Къща-музей 
„Баба Тонка“. Към деветдесетте години на ХХ век оригиналът за кратко се намира в Градския 
исторически музей в Две могили, Русенско.

Тя е източен модел, като клинът е леко извит, едностранно заточен, с по един канал от 
всяка страна. Общата дължина е 967 мм, дължината на клина – 802 мм, а широчината на клина 
– 30 мм. От нея липсват чирените, кръстовината и канията.18
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През 1964 г. за нуждите на Националния военноисторически музей е изработено точно 
нейно копие, което до август 1987 г. е част от неговата експозиция, която през този месец е 
закрита.

С експозиционна цел са създавани и сходни образци, които се съхраняват във Военна 
академия „Георги Стойков Раковски“ и Пантеона на Георги Стойков Раковски.

Двеста години след рождението на Георги Раковски в Националния исторически музей, 
Националния военноисторически музей, Регионален исторически музей – Русе и Исторически 
музей – Свищов се съхраняват оригинални образци огнестрелни и хладни оръжия, принадле-
жали на създателя, стратега, идеолога и водача на българското националноосвободително 
движение. Тези движими културни ценности са материално свидетелство за качеството на кре-
мъчното и капсулното огнестрелно оръжие и хладното оръжие към петдесетте и шестдесетте 
години на ХIХ век. Тези реликви, свързани с първостроителя на организираните революционни 
български въоръжени сили – Георги Раковски, са грижливо реставрирани и опазени в българ-
ски музеи в столицата и двата дунавски града. Те са и непреходен символ пред музейната пуб-
лика на стремежа на българина към свобода, която не се дава даром, а трябва да се извоюва 
с оръжие в ръка.
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Настоящето честване, което ознаменува 200 г. от рождението на Георги Стойков Раков-
ски, е продължение на една дълга традиция, свързана с отдаване на почит към паметта на 
създателя на Първата българска легия. Всяко отбелязване на различни годишнини, било то от 
неговото рождение, смъртта му или за негова заслуга, носят белезите на съответното време, 
когато са проведени. Приведеният текст маркира основни моменти и тенденции при отбелязва-
не на паметни събития, свързани с Раковски и неговото дело, през погледа на няколко измина-
ли исторически епохи от момента, когато той почива. 

  Превръщането на Раковски в част от националната памет започва още с неговата смърт 
на 9 / 21 октомври 18671 г. и разпространението на скръбната вест2.  Воеводата е изпратен във 
вечния му път от много българи, но и висши румънски сановници. Погребението му в Букурещ 
може да се счете като първото почитане на неговата памет. „Пред отворения гроб сички бъл-
гарски емигранти наведоха глави. Раковски беше подигнал жлъчта на много честолюбци, които 
не се свеняха да го псуват и да го клеветят, но те сички сега пред праха му, се смириха и се 
принудиха да признаят, че България загубва един буен патриот и един велик син3“– с тези думи 
си спомня събитието един от приближените до революционера – Григор Начович (1845 – 1920). 
Последват серия от други паметни инициативи на родолюбиви българи и близки до починалия. 
Например такива са: отслужване на заупокойни панахиди след самото погребение, идея за 
издигане на паметник4; публикуване на творбите му; създаване на първи биографични очерци5, 
популяризиране на образа на Раковски6 и др. Патриархът на българската литература Иван 
Вазов, който в своето творчество отдава почит на не един герой, загинал в борба за българ-
ската свобода, посвещава стихотворение и на Раковски. Едноименното произведение е част от 

ПАМЕТТА ЗА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА 
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цикъла „Епопея на забравените“,  изготвено през 1882 г., то е важен принос в този ранен етап 
на формиране на паметта за Раковски7. Така началната епоха, в която е почетена паметта на 
котленеца, не е Възраждането, завършващо с Освобождението от 1878 г. според традиционна-
та трактовка, а е неговото време и епохата на живите му съвременници, които са го познавали 
лично8. Това е времето, когато се очертават границите на българската държава, борбите за 
обединение продължават, така бленуваният от Раковски идеал да види свободна родината си, 
а почитта към националните герои и изпълнението на техния дълг подсилва силите и духа за 
продължаване на революционната борба. 

Първата официална годишнина, свързана с преклонението към паметта на Раковски, е 
устроена през 1884 г. по случай 17-тата година от неговата кончина9. Макар това да не е сред 
традиционните годишнини, които се отбелязват публично, именно тогава за първи път идеята за 
подобно честване е лансирана пред широката общественост. Пораждането на тази инициатива 
от страна на родолюбиви българи би могла да се обясни най-вече с тогавашния исторически 
контекст. В очакване и подготовка на бъдещото обединение, припомнянето на обществото за 
ярка личност от героичното минало, която посвещава живота си за националноосвободително-
то дело, е умел ход за приповдигане на националния дух. Неслучайно, както се вижда от две 
публикации в последователни броеве на пловдивския вестник „Марица“, панахида (парастас) в 
памет на Раковски е проведена  в двете тогавашни столици – София – в храма „Свети Алексан-
дър Невски“, и в новопостроената църква в Пловдив – „Свети свети Кирил и Методий10“.

Знаков момент в по-нататъшното оформяне на народната памет за Раковски е казусът 
с пренасянето на тленните му останки. Този въпрос е разглеждан многократно в историогра-
фията, като най-скорошното проучване е дело на К. Мирчева11, затова тук само ще бъдат мар-
кирани основни моменти. Контекстът на събитието съвпада с усилията на младия княз Алек-
сандър Батенберг (1879 – 1886) да възстанови общественото доверие към него след режима 
на пълномощията (1881 – 1883), от една страна, и от друга е все по-близкото Съединение. С 
благословията на княза, българските институции, както и с усилията най-вече на Българското 
опълченско дружество, от Румъния е договорено предаването на костите на българския ре-
волюционер12. Процесията, която се състои на 2 юни 1885 г., напомня по своята сакралност и 
тържественост на пренасянето на свети мощи, описвани в средновековните хроники13. Остан-
ките са посрещнати в София и поместени в храма „Света Неделя“, познат и като „Свети Крал“, 
където престояват до 1942 г. 

Периодът след Съединението до края на първото десетилетие на XX век е време, когато 
се появяват някои от началните, по-подробни биографии за Георги Раковски, част от тях пи-
сани от негови приближени или от представители на първите поколения български историци и 
литератори14. Около 25-годишнината от смъртта му (1892) излизат някои подобни съчинения и 
статии, но сведения за официално честване не се откриват. Не бива да се пропуска и фактът, 
че дълго време в ранната историопис за Раковски битуват грешни датировки за рождената и 
смъртната му година, което от своя страна би възпрепятствало масово юбилейно честване15. 

Информация за значимо публично възпоменание на революционера се открива по повод 
отбелязването на 50-годишнината от смъртта му (1917). Източници показват, че в разгара на 
Първата световна война (1914 – 1918) се появява нов обществен почин за ознаменуване на 
паметта на Раковски, което съвпада и с кръгъл юбилей. Момент, когато националното единство 
отново е поставено на картата, особено след пагубния край на Междусъюзническата война 
(1913), заветът на възрожденските апостоли излиза на преден план. Този фактор, както и раз-
витието на българската историческа наука обясняват в голяма степен масовия характер на 
този юбилей. За пример „Софийски общински вестник“ от 27 октомври 1917 г. информира за 
състояли се събития по този повод на 21. X. Сутринта в катедралния храм в София се е отслу-
жила панахида за покойния, а в 11 часа в Народния театър е проведено тържествено заседа-
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ние, устроено от академията на науките16“. На него проф.  Иван Шишманов  изнася тържествена 
реч  за живота и дейността на Раковски. Въпросното слово е публикувано в сборника на БАН на 
следващата година, който е посветен на отделни аспекти от живота и дейността на котленския 
революционен деец17. По повод тази годишнина от академичните среди са подготвени няколко 
нови биографии на Раковски, допълнени с неизвестни дотогава сведения18. От откъслечни дан-
ни се разбира и за инициатива по събиране на парични средства за построяване на паметник 
на воеводата19. Честването на този юбилей поставя началото на поредица от сходни акции в 
десетилетията напред, които постепенно се обогатяват и доразвиват. 

Няколко години по-късно идва ред и на стогодишнината от рождението на котленския ре-
волюционер (1921). В Окръжно № 39778 от 28 декември 1921 г. на Министерство на народното 
просвещение се казва: „През 1917 г. се падна 50-годишнината на Раковски. Тогава не можахме 
да отдадем  нужната дан негова към неговата памет. Нека сторим това – сега по случай него-
вата стогодишнина от рождението му  – на 16 януарий 1922 и с всичката жар на нашата душа 
възхвалим  великото негово дело и неговата памет. Тоя ден ще бъде неприсъствен за учащата 
се младеж, на която трябва да се държат беседи за дейността и значението на Раковски като 
се уредят най-тържествени утра, вечеринки, забави и шествия в негова чест и прослава20“. Въ-
преки тази инициатива, изглежда, че юбилеят не е проведен толкова тържествено. Ето няколко 
коментара в потвърждение на казаното. 

Проф. М. Арнаудов21, един от дейните изследователи на Раковски през този период, спо-
деля: „Стогодишнината от рождението на Раковски (пролетта на 1921 г.) мина почти незабе-
лязано за българското общество“. В пресата пък се открива следното мнение: „Преди четири 
години се навършиха 50 години от смъртта на Раковски. С изтеклата година се навършват 100 
години от неговото рождение. Двете годишнини бе требвало да се слеят и празнуват заедно, 
ала това не стана. При по-доброто настроение в 1917 г. петдесетгодишнината се отпразнува 
доста тържествено…Стогодишнината от рождението на Раковски след уморите от тържестве-
ните юбилеи за живите и още защото паметта на Раковски бе вече чествувана…, се празнува 
твърде скромно в сравнение с неговото значение. Днес във всички училища ще се четат беседи 
за него, а вчера тук-таме между друго и в столицата бяха уредени утра за прославяне паметта 
му22“. За повода от печат излизат отново някои публикации и самостоятелни изследвания за 
неговата личност23. Пред широката публика е представено и автобиографичното „житие“ на 
Раковски24. Освен, че подобно честване е устроено неотдавна, както се посочва в цитата, като 
друг фактор за по-скромното преминаване на юбилея може да се счете и самият исторически 
контекст. България е излязла наскоро от Първата световна война и то като губеща страна. 
Общественото настроение е минорно, а тежките последици от Ньойския договор и усилията 
на земеделското правителство да спечели общественото доверие, новите реформи и пр. са 
само част от обстоятелствата, довели до по-слаба обществена активност във връзка с повода.  

През следващите десетилетия до 1967 г. годишнините, свързани с паметта на Раковски,  
са отбелязвани с по-малка публичност, с изключение на 75-годишнината. Годината е 1942, 
а България е активен участник на страната на Райха във Втората световна война. Светлите 
идеали за обединение на българските земи отново са на дневен ред, а с това и преклонението 
към националните герои, борили се за подобна кауза. Едно събитие от честването за Раковски 
през 1942 г. заслужава особено внимание – тържественото пренасяне на костните му останки 
от София към Котел25. На тържествена панахида, проведена на 22. X. 1942 г. в софийския храм 
„Света Неделя“, в присъствието на редица високопоставени личности костите са изпратени към 
родния град26. Два дни по-късно те са посрещнати от много граждани, народни представители, 
министъра на просветата Б. Йоцов, представители на местната власт и почетна рота войници. 
Ковчежето с останките е положено в храма „Св. апостоли Петър и Павел“. На площада, пред 
паметника на Раковски народният представител от Котел Данаил Жечев държи кратка реч. На 
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следващия ден проф. Михаил Арнаудов и министър Йоцов също произнасят слова. Наред с но-
вите проучвания, които излизат за живота и делото на котленския революционер, и юбилейни 
статии трябва да се споменат например тържествено откритите  през периода до 60-те години 
паметници – в София (1928), в Котел (1930),  на Витоша до хижа „Фонтон“ (1931), Видин (1938) 
и др27. Тогава започва също обработката и публикуването на  част от архивното наследство на 
Раковски28. 

През 1967 г., когато се навършват 100 години от кончина на Раковски, е следващият 
мащабен юбилей, отбелязан в публичните и академични среди. България е част от социалис-
тическия блок, времето на сталинизма е отминало, с което в пантеона на националните герои 
намират място и личности, чиито идеи не са пряко обвързани с идеите на социализма. В ор-
ганизацията дейно участие вземат редица културно-просветни институции, като Министерство 
на народната просвета, БАН, Комитетът за изкуство и култура, Българското историческо дру-
жество, Съюзите на българските писатели и научните работници, Военната академия и др., 
които подготвят и следващата годишнина. Като основни прояви се открояват: провеждането на 
голяма научна сесия с доклади на 19. X. 1967 г. с участие на изтъкнати историци от БАН. Сред 
изследователите, взели активно участие в юбилея, личат имената на: Крумка Шарова, Веселин 
Трайков, Николай Жечев, Иван Унджиев и др. Други акции са организирането на изложба за 
Раковски в Народна библиотека; издаване на специален юбилеен вестник29; публикацията на 
множество статии във всекидневния печат и академичната периодика, както и появата на нови 
изследвания. Между тях се откроява подборът от избрани съчинения на Раковски под надслов: 
„Българийо Майко мила30“; колекция от препоръчителна библиография31, както и фототипно 
издание на списвания от воеводата вестник „Дунавски лебед“. Проведени са отново публични 
и училищни сказки и беседи. 

Още по-тържествени са отбелязванията, свързани с паметта на Раковски, за 150-годиш-
нината от рождението му през 1971 г. Само няколко години след предишното честване, вре-
ме, когато България е на прага на нов етап от своето политическо развитие и погледът към 
националната история поема нов ракурс. На академична сесия, проведена на 4 май 1971 г., 
редица историци изнасят доклади, посветени на живота и делото на Раковски32. Благодарение 
на академичната общност са подготвени няколко нови биографични съчинения за Раковски, 
а в научната периодика излизат множество статии, осветляващи различни страни от живота 
на котленеца. Заслужава да се изтъкнат заслугите на тогавашния старши научен сътрудник 
Веселин Трайков, един от най-добрите познавачи на живота и делото на революционния деец, 
автор на множество материали за юбилея и активен участник в подготовката на честванията33.

Десет години по-късно (1981) е устроено поредното мемориално събитие за Раковски, 
което обаче оставя видима следа да напомня за него. Пантеонът в Котел, построен за вечна 
памет на тленните останки на революционера, е един от множеството мемориали, издигнати по 
случай 1300-годишнина от основаването на Българската държава, а проучването на постиже-
нията на националната история е водеща тенденция в историографията. Тържествената акция 
съвпада с отбелязването на 160-годишнината от рождението на котленеца.

В средата на 90-те години на XIX в. (1996) е отбелязана и 175-ата годишнина от рож-
дението на Раковски. България все още извървява „прехода“ от една към друга историческа 
епоха, а идеалите на възрожденските герои за характера на бъдещата държава изпълват с 
оптимизъм неясното бъдеще. Сред по-значимите прояви се откроява проведената на 9 април 
същата година научна сесия във Военна академия, чийто патрон е именно Раковски34. На нея 
историци, литератори и изкуствоведи представят доклади с поредни нови факти и гледни точки 
около живота на автора на „Горски пътник“35. Във връзка с повода е създаден и документален 
филм36. Отново научната гилдия подготвя юбилеен единичен вестник, съдържащ множество 
статии, посветени на създателя на Първата българска легия. Историческата колегия отдава 
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внимание и почит към паметта на Раковски и за 180-годишнината от неговото рождение с по-
редна научна сесия, посветена на него37 (2002). 

Преди четири години се отбеляза 150-ата годишнина от смъртта на Раковски (2017). Ма-
кар събитието да не премина с широка публичност, сред инициативите изпъкват: национална 
ученическа конференция38, идея за събиране на средства за паметник на Раковски в София, 
нереализирана до днес; документален филм39; традиционното поднасяне на цветя край памет-
ниците му, документална изложба. Излизат и нови публикации, основно в електронното прос-
транство, което се превръща в тенденция, както и посвещаване на дискусионни предавания 
върху личността. Въпреки това се забелязва липсата на академична официалност и широка 
публичност, характерни за предишни отбелязвания. 

Името на Раковски е увековечено не само в стотиците хиляди страници, посветени на 
него. Наред с емблематичната столична улица и едноименния град, неговото име е патрон на 
редица учебни заведения40, квартали и улици в различни градове, както и на Военната акаде-
мия. Личността му е вдъхновение и за редица художествени произведения41.  Много от заслуги-
те на Раковски също са обект на самостоятелни чествания42. Най-верни към почитане паметта 
на революционера от Котел през целия период са научната гилдия, неговите съграждани, както 
и всички институции, чийто патрон е именно той. За всеки юбилей са организирани чества-
ния в различна степен на публичност и масовост, често това е в зависимост от съответния 
обществен контекст. Българската общественост се обръща често към заветите на своите на-
ционални герои, но най-вече в моменти на несигурност, трудност, тогава, когато националният 
дух е изпаднал в униние. Днес, когато България и целият свят са изправени пред поредното 
предизвикателство, нека отново почетем паметта на воеводата от Котел, да си спомним не-
говата жертвоготовност и любов към отечеството, необходими на всяка нация да преодолее 
трудностите и да излезе още по-здрава и единна. Всяко припомняне за Раковски поддържа 
духа му жив вече 200 години. Нека тази годишнина бъде отбелязана така подобаващо, каквото 
и е и значението на този революционер за българската история, и нека тя постави началото на 
нов етап в отбелязването на годишните на безсмъртния Раковски!
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дават различни сведения. За изясняване на проблема Вж. Трайков, Н. Кога е роден и кога починал Г. С. Раковски. – В: 
Георги Стойков Раковски. Възгледи, дейност и живот, т . I , София: Изд. на БАН, 1964, 305 — 317.

2 Едни от известните некролози са отпечатани във в. „Народност“ и в. „Македония“. Радкова, Р. Посмъртни 
материали за български възрожденски дейци. Т. I. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2003, с. 169; Съществуват още 
вести под формата на скръбни известия, които съобщават за смъртта на Раковски Вж. например: Капитанов, Хр. Два 
неизвестни у нас некролога за Георги Раковски в сръбския периодичен печат . — Лит . фронт, бр . 41 , 5 октомври 1967 г. 

3 Начович, Гр. Чърти от живота на Савва С. Раковски. Наредил и издава Черню Попов. Русе, Скоропечатница на 
Спиро Гулабчев [рецензия] – Периодическо списание на БКД в Средец.  кн. XLI  –  XLII, 1893, 1004 – 1005. 

4 Подробности за емигрантската инициатива Вж. в: Свобода, бр. 38, 4 март 1872 г., с. 304; Свобода, бр.51,  
3 юни 1872 г., с. 413.

5 Първият биографичен очерк е създаден от В. Стоянов още приживе на Раковски. Мирчева, К. Пренасянето 
на тленните останки на Г. С. Раковски от Букурещ в София през 1885 г. Към началото на създаването на националния 
пантеон. – Литературна мисъл, кн. 1, 2018, с. 53.
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„Съединението прави силата“ по поръчка на фотографа Стойко Папанчев. Мирчева, К. Цит. съч., 53 – 54.

7 Първото публикуване на стихотворението е през 1884 г. в Периодическо списание на Българското книжовно 
дружество (БКД).

8 Голяма част от запазените спомени на съвременници на Георги Раковски са публикувани от В. Трайков в: 
Трайков, В. Спомени на съвременници за Г. С. Раковски . – В : Георги Стойков Раковски . Възгледи, дейност и живот . 
Т.II. Документални материали. София: Изд. на БАН, 1968.
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Арнаудов, М. Г. С. Раковски. Живот, произведения, идеи. София: Държ. печ., 1922.
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София, 19 октомври 1967 г.
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Български писател, 1967.
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Четите са бележит знак  
на политически живот

     
 Тези знаменателни думи на бележития революционер ни връщат към времето, когато 

той, превъзмогнал несполуки и тревоги, се заема с преосмисляне на изминатия път. Изходът от 
Кримската война изглеждал вече предизвестен, надеждата за положителен обрат – почти загу-
бена за Русия. Следващите месеци носят за българите една след друга беди и разочарования. 
Тежък удар понася и Георги Раковски, неочаквано арестуван и отстранен от длъжността пре-
водач в турската главна квартира в Шумен. Компрометиран пред властите и лишен от правото 
на свободно движение из Османската империя, той вече няма възможност да поддържа връзка 
със сподвижниците си от „Тайното общество“. На неуспех е обречен и замисълът за вдигане на 
въстание, предвиждано при скорошно настъпление на руската армия в българските предели. 
Въпреки неблагоприятното развитие на събитията, опитният революционер не губи дързост. 
Макар арестуван и конвоиран от заптиета, сполучва с бягство да избегне затвора. Сетне по 
неведоми пътища се озовава в Цариград. Докато пребивава там, укривайки се, Раковски успява 
да събере малка чета от 12 души и тайно набавя средства за тяхното въоръжаване между пре-
биваващите в столицата българи. През юни 1854 г. подбраните момци, предвождани от него, 
потеглят към Балкана. Намерението е да се придвижат в североизточна посока, по-близо до 
район на бойни действия, за да бъдат в помощ при евентуална руска операция. Последствията 
са известни – дългият и изнурителен поход на малобройната чета приключва в Котленския 
Балкан. Под заплахата на непрестанно преследващите я турски потери тя е принудена да се 
разпусне. Решението взема войводата след трезва преценка на растящите опасности. Млади-
те четници се сбогуват с войводата и другарите си с повишено самочувствие и дух, повлияни 
от преживените изпитания и общуването с авторитетния предводител .1

Усложнените обстоятелства принуждават самия Раковски да търси безопасно убежище. И, 
както се знае, скоро е укрит от свои близки в родния Котел. След месеци, изпълнени с тревоги 
и напрежение, той неочаквано има шанс за кратък отдих и възможност да подреди мислите си. 
В паметта му навярно изплуват спомени за един или друг критичен ден в бурния му живот, но 
неговият разум не се задържа върху личните премеждия. Тревожат го преди всичко бедите, спо-
летели българския народ през войната, и терзаещият го въпрос каква е перспективата пред на-
ционалноосвободителните въжделения. Под впечатление на приключилия поход с четата у него 
заговаря творецът с поетична дарба и той излива в творбата си „Предвестник Горскаго пътника“ 
(издаден в 1856 г.) и в самата поема „Горски пътник“ (1857г.) съкровените си размисли за четите 
и хайдутството.2 С респект към подвизите  на нявгашните хайдушки войводи, в духа на фолклора, 
авторът усилва техния ореол на народни закрилници. Но горещите му призиви са отправени към 
съвременните юначни младежи, на които дългът повелява да поемат пътя на осъзнати полити-
чески борци, готови на саможертва за свободата на отечеството. Приблизително по това време, 
както знаем, и сам Раковски взима своето начално и конечно „решение за открита борба с турско-
то правителство през пресата и сабята“ и го вписва в „Съдържание на житието ми“.3   

Натрупаните  наблюдения естествено имат своя проекция в мислите на автора По време 
на похода с четата през лятото на 1854 г., кръстосвайки из дебрите на Източна Стара плани-
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на, енергичният котленец се сблъсква лично с трудностите на хайдушкия живот, изправен е 
пред нелеки решения, изживява критични моменти. При това той не си затваря очите пред 
слабите страни на хайдутството, които не дават мира на неговия критичен ум. В редките спо-
койни часове сред красотата на родната природа, Раковски се чувства свободен, нещо рядко 
в ежедневието му, и изпитва радост и вдъхновение. Приповдигнатото патриотично чувство се 
долавя от строфите на „Горски пътник“ и усилва въздействието на творбата. Многозначителен 
е самият факт, че в поемата въоръжената борба за освобождение е издигната в идейно знаме. 
Това е решителна стъпка на Г. Раковски като идеолог. Явно той вече е убеден, че примерът на  
доблестните хайдути може и следва да послужи за разпалване на свободолюбивия и борчески 
дух у повече млади българи.

Четите и четничеството остават за напред във фокуса на идейните му търсения. Горе-
щият патриот естествено тръгва от преценка на хайдутството като трайно явление, виждайки 
в него традиционна форма на народната съпротива против османското владичество. През по-
гледа му от историческа гледна точка то е „българското горско воюване“. Нещо повече, той 
съзира в хайдутството доказателство за непримиримостта на българския народ към чуждото 
господство и го посочва като „бележит знак на политически живот“. 4     

Тези преценки на Раковски са тълкувани в историографията като плод на романтизъм, а 
поемата „Горски пътник“ понякога е сочена като главно идеологическо съчинение на автора – 
бъдещия ръководител на организираното националнореволюционно движение. Без да отричам 
богатия идеен заряд на поемата, тук ще изтъкна, както и в други случаи, че цялостната кон-
цепция на Раковски за отхвърляне на чуждото владичество и възстановяване на българската 
държавност далеч не се покрива и не се изчерпва с посланията, залегнали в „Горски пътник“.   

Безспорен е обаче ефектът от появата на тази творба в обществения живот на българите. 
Тя предизвиква истински подем в революционната пропаганда на родна земя. Спомените на съв-
ременниците са недвусмислени – поемата „Горски пътник“ още с издаването на „Предвестника“ 
добива популярност, търсена и разнасяна е от селище на селище, предавана от човек на човек.5 

За необичайно силния обществен интерес допринасят и предприетите от Раковски инициативи 
сред емиграцията и поддържаните оживени връзки с родината. Скоро виждаме сред неговите 
сподвижници ново попълнение от съзнателни политически борци. Не е пресилено застъпеното 
в историческата литература мнение,че тази първа популярна творба на Раковски се превръща в 
духовен хляб на едно поколение български родолюбци – поколението, което през 60-те години на 
ХІХ в. вече се въодушевява и от публицистиката и съчинения на даровития котленец, за да мине 
през школата на четите и легиите, а впоследствие да съдейства на неговите следовници.

Важни за идейното обогатяване на Раковски са и преките му впечатления при похода с 
неговата малобройна чета – те го водят до по-обективна преценка за потенциала на съвремен-
ните му хайдушки чети и дружини, повечето с локален периметър на действие, кръстосващи из 
Стара планина, Средна гора, Странджа и в северозападните български краища. За него става 
ясно, че на този етап хайдушкото движение не може току-тъй да се трансформира и подчини на 
общ план. Като зрял политик впоследствие той следи с критичен поглед спонтанните прояви на 
отделни хайдушки чети, като тактично изчаква подходящ момент за привличането им. Посто-
янно в полезрението му са по-известните войводи, доказали своята опитност и юначество. В 
един или друг момент всеки от тях, ориентирал се сам към общонародната цел, влиза в досег 
с Раковски. И, както разкриват източниците, срещите с него слагат начало на съвместни дела. 
Така в хода на събитията Иван Кулин, Ильо Марков, Панайот Хитов, Хаджи Димитър, Стефан 
Караджа, Христо Македонски, Жельо Чернев и много други се озовават за кратко или до края 
на дните му в обкръжението на Раковски и изпитват неговото пряко влияние. По време на  
формирането на Първата българска легия (1862 г.) някои от споменатите дейци се записват в 
нея, други подпомагат задграничния център, ръководен от Раковски, и улесняват пристигащите 
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в Белград български доброволци. Документално са потвърдени мерки на революционния ръко-
водител чрез свои емисари да привлече в организираните сили още участници от хайдушките 
чети, подвизаващи се из планините в пограничната зона край Сърбия.6 Времето налага тази 
повеля в съзвучие с лайтмотива в поемата „Горски пътник“. 

Междувременно Раковски полага усилия и разширява познанията си за четите и трайното 
присъствие на хайдутството в българската история.7 Опитва се да узнае повече и за мястото 
му в антиосманската съпротива на балканските народи. Полиглот, живял сред гърци, сърби и 
румънци, завързал приятелства с черногорци, херцеговинци и босненци, Раковски успява, как-
то малцина познавачи на Източния въпрос, да вникне в историческата съдба на тези съседни 
народи. Покрай многобройните си контакти с техни представители той лесно се осведомява за 
ролята на клефтите в Гърция и на ускоците в планините край Адриатика, научва нови факти 
за гръцката Филики етерия, също за историята на сръбските въстания, за освободителните 
начинания на Черна гора, Херцеговина, Босна.

Енциклопедичната информираност на Раковски и международните му познанства без 
съмнение му позволяват да сравнява действията на българските хайдушки чети с практиката 
на ускоците и клевтите. Естествено той се интересува от сходството и различията в тези тра-
диционни форми на въоръжена борба, констатира и промени във функциите и задачите им в 
зависимост от конкретните исторически условия. Политическа целенасоченост у българското 
хайдутство той открива в масовите хайдушки подвизи в края на ХVII – ХVIII век по време на 
австро-турските и руско-турските военни конфлкти. Тази негова донякъде интуитивна преценка 
за  хайдутството в по-ранните векове се оказва правдива. В историческата наука са потвърдени 
широкомащабни действия на някои български хайдушки формирования, разгърнали силата си, 
например, по време на войната на Свещената лига срещу Османската империя (1679 – 1699), 
когато пламват Чипровското и Карпошевото въстание.8

След края на Кримската война идейните търсения на Раковски продължават в различ-
ни посоки. Намирайки се зад граница, той отначало замисля да издава двуезичен български 
вестник, чрез който да информира и обществеността в Европа. Все по-настойчиво го занимава 
мисълта за  изработване на цялостна програма как българският народ да извоюва правото 
си на свободно съществуване. Натрупал политически опит и изживял не едно разочарование 
на полето на обществените борби, той стига до категоричния извод – българите трябва да 
мобилизират преди всичко собствените си сили, а не да чакат от вън своето освобождение. 
Непреклонен е и в убеждението си, че българският народ следва да бъде призован на оръжие 
само при благоприятни външнополитически предпоставки, когато има сериозни изгледи за ус-
пех. Тези съображения го карат да следи всяко събитие на континента, което поражда между-
народни усложнения и може да улесни борбата на българите, редом с останалите угнетени и 
обезправени народи в Европейския Югоизток.

През пролетта на 1857 г. предвиждането му за изостряне на Източния въпрос се сбъдва. 
Франция и Русия приемат като предизвикателство за мира крутите мерки на Високата порта за 
потушаване броженията в Черна гора и Херцеговина и настояват за спиране на провокираните 
гранични инциденти. В същото време упоритият отпор на Черна гора срещу владетелските 
претенции на Османската империя буди сред демократичната общественост в цяла Европа 
съчувствие и възхищение.9 Раковски още докато пребивава в Нови Сад (тогава в Австрия) ре-
агира на текущите новини чрез своя първи вестник „Българска дневница“. Въпреки опасността 
от австрийската цензура, той открито като журналист дава израз на общата симпатия „от сво-
бодолюбците“ в региона към героичните синове на „кървава Черна гора“. Българският редактор 
запознава читателите с каузата на храбрия черногорски народ и го сочи за пример, отразява 
и първите френски и руски дипломатически демарши за уреждане на черногорско-турските 
отношения. Но военните сблъсъци не секват. 
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Неочаквано на 1 май 1858 г. Черна гора нанася тежко поражение на османската армия. 
Военната победа при Грахово, постигната от черногорци, заедно с въстаналите херцеговинци, 
дава силен импулс и на съседните народи, желаещи да отхвърлят васалната си зависимост 
от Портата. Погледът на европейските дипломати с месеци е прикован към размирието в За-
падните Балкани. Шумът в печата около черногорския въпрос още повече вдига градуса на 
напрежение. За съжаление, Раковски вече не разполага със свой печатен орган. В-к „Българска 
дневница“ е спрян от властите във Виена, а редакторът ѝ – експулсиран по искане на Високата 
порта. След неприятностите с австрийските власти и кратки престои във Влашко и Молдова, 
той се отправя за Русия. Установява се в Одеса и подхваща различни инициативи, подпомогнат 
от одеските българи.10 От пристанищния град Раковски е облекчен в комуникацията с позна-
тите си в османската столица и живо следи черногорската криза. Естествено той посреща с 
вълнение вестите от бойното поле. Още повече, че до него стигат слухове  за раздвижване на 
духовете и в родината. 

Широкият отзвук в Европа от незаглъхващия конфликт в Западните Балкани събужда 
надежди у бунтовно настроените среди на полуострова. Обнадежден е и Г. Раковски, повярвал 
че настъпва дългоочакваното „благовремие“ и са нужни реални крачки по избрания радикален 
път за постигане на голямата цел. Пред тази перспектива неуморният революционер се заема 
да напише отдавна замисления план за освобождение на родината. В съпътстващия го „Позив 
към родолюбци българи за освобождение Българии“ (1858 г.) той посочва неутолимия стремеж 
на сънародниците „Да ся реши и наша бъдущност и ми да живееми под равноправност и под 
наши народни закони“.11

В този първи „План за освобождение на България“ (1858 г.)12, както е известно, доминират 
основните „предначертания“ на Раковски, сред тях са: идеята за учредяване вън от България 
на единен ръководен център на революционната борба; задачата за предварително материал-
но обезпечаване на българските освободителни начинания чрез създаване на специален па-
ричен фонд; задължителни дипломатически постъпки за спечелване благоразположението на 
Великите сили и прозряната необходимост от съгласувани действия със съседните балкански 
народи, борещи се за освобождение или за пълен суверенитет. 

Надеждата да се пристъпи към реализиране на някои задачи, произтичащи от плана на 
българския лидер се оказва прибързана. Междувременно под дипломатически натиск напреже-
нието между Черна гора и Високата порта се уталожва. Ала  програмният документ от 1858 г. не 
е забравен. Идеите, формулирани в него, явно се възприемат като постулати в програмата за 
по-нататъшни действия. Ето защо се  вглеждам в по-късните практически стъпки за изпълнение 
на предначертанията. 

Една от тези стъпки е създаването през 1862 г. на единен ръководен център на българ-
ското революционното движение – „Привременното българско началство“ в Белград, основано и 
възглавено от Г. Раковски.13 Както се знае, издействаното „дозволение“ от сръбското правител-
ство улеснява авторитетния български деец да легализира задграничния център и така да ускори 
свикването на доброволци за Първата българска легия. Още преди това той тайно призовава към 
мобилизация ревностните си подържници в родината и ги ангажира в приготовленията за въста-
ние. По замисъл „Привременното началство“ напомня неосъществената идея в плана от 1858 г.  
за устройване на т.нар. „Тайна канцелария“ в гр. Одеса. Функциите на единния задграничен цен-
тър, учреден четири години по-късно в Белград, обаче са по-различни, логично съобразени с 
обстановката на Балканите. Изработеният устав („Статут“) и възложените на членовете практи-
чески задачи дават известна представа за вижданията и позицията на Раковски в този момент. 
„Статутът“ предвижда „Началството“ да има пълни права да ръководи всички дела, отнасящи се 
до общобългарското въстание, включително и да изпълнява функции на представителен орган, 
отстояващ интересите на българския народ пред чужди правителства. Изисква се строга тайна и 
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дисциплина от членовете; утвърждава се принципът на „вишегласието“ при гласуване и същевре-
менно се въвежда единоначалие, като се набляга върху ролята на председателя. Фрагментарни-
те сведения за сложната обстановка в Белград в навечерието и по време на бомбардирането на 
града от турската артилерия затрудняват  да се изясни по-пълно реалното място на „Привремен-
ното началство“ в националноосвободителната акция през 1862 г.

Фактически основният програмен документ, който тогава дава тласък на  българ-
ското революционно движение, е създаденият от Раковски в края на 1861 г. нов „План 
за освобождение на България“.14 В него се наблюдава развитие и надграждане на идеи, 
свързани със стратегията на въстанието и тактиката на въстаническите сили. Тук за пръв 
път, както е известно, е обоснован самият замисъл за изграждане на български въстани-
чески въоръжени сили. Предвижда се ударното ядро на тези сили да бъде полк, наброя-
ващ 1000 души. Те следвало да бъдат военно обучени на територията на някоя съседна 
страна, снабдени с необходимото снаряжение и подбран команден кадър. Идеята за 
военно обучен вън от страната полк може да се нарече отглас от подема на национал-
ноосвободителните движения в Европа. Взорът на Раковски като редактор на в-к „Дунав-
ски лебед“ често е съсредоточен върху смелите политически ходове на Дж. Гарибалди и 
вестите за знаменития поход на 1000-та „червеноризци“, негови волонтири.15 Не по-малко 
интересни за българския журналист и революционер се оказват действията на ген. Люд-
вик Миерославски, водач на полската демократична емиграция в Париж. От 1859 – 1860 г.  
той призовава младите си сънародници да встъпят в предвиждания от него полски легион, с 
оглед предстоящата борба срещу самодържавието.16 Полската инициатива се видоизменя, 
но постига преследваната цел – на италианска територия е открита полска военна школа (в 
Генуа, окт. 1861 г.). По-късно школата е преместена в Кунео, където продължават обучението 
си част от бъдещите участници в Януарското въстание от 1863 г. 

Успешните революционни начинания на италианските и полските борци усилват респек-
та на Раковски към съвременните националноосвободителни и социални  движения и укрепват 
амбицията му за подобни  ефективни решения. По същото време той е окуражен от външно-
политическия курс на Сръбското княжество, насочен към отслабване васалната зависимост от 
Османската империя. Наблюдателният Раковски, ориентиран в изменчивата позиция на упра-
вляващите в Белград, със задоволство констатира, че предвид назряващия конфликт с Порта-
та те проявяват заинтересованост от евентуално въстание в България и са склонни дискретно 
да го улеснят. Авторитетният българин не пропуска този подходящ момент за преговори със 
сръбското правителство и тактично аргументира ползата от взаимно сътрудничество. Стремей-
ки се към договореност и равнопоставеност, българският лидер несъмнено е изтъкнал готов-
ността на сънародниците да се включат в борбата, а навярно е посочил и поуките от събитията 
на Апенините. Дипломатическият му сондаж постига безпрецедентен успех – сръбското прави-
телство дава позволение в Белград да се формира български легион като обособена военна 
част, с български предводител и българско знаме. Формирането на Първата българска легия 
скоро става реалност.17 В редовете ѝ постъпват прииждащите млади разпалени доброволци, 
припознали в личността на Раковски „Българския Гарибалди“.       

В плана от 1861 г., наред с идеята за български полк, възприета под впечатление на чужд 
пример, съзираме въплътена гледната точка на Раковски, насочена, както може да се очаква, 
към преосмисляне на българското четничество. По необходимост му се налага да съпоставя 
положителните моменти, почерпени от чуждия опит, с действията на българските хайдушки 
войводи. Не е изненада избраният от Раковски ръководен тактически  принцип на въстани-
ческите сили. Той е формулиран в плана кратко: „главното правило ще бъде хайдушки горски 
боюве“. Тъкмо предпочитанията на Раковски към „хайдушките горски боюве“ са дали основание 
да се нарече тактиката му четническа.
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Тук проличава всъщност неговото убеждение, че при условията на Османската империя 
предстоящата въоръжена борба в българските предели по необходимост ще напомня хай-
душките действия, тъй като неизбежно ще се използват предимствата на планинския релеф. 
При това въстаниците ще разчитат не на числено превъзходство и по-добро въоръжение, а 
на изненада, инициатива, бързина, познаване на пътищата и най-вече на подкрепата на бъл-
гарското население, докато се стигне до масово въстание. В своите напътствия Раковски има 
пред вид и опита на черногорските бойци от времето на Кримската война, отчита и сходството 
в географските особености на двете преобладаващо планински страни. През 1857 – 1858 г., 
както отбелязах, той обогатява познанията си във военната област, наблюдавайки активната 
позиция на Черна гора във войната със сюзерена. Важен, макар и косвен източник на инфор-
мация тогава са съобщенията в печата. С изострения си нюх на журналист и революционер той 
улавя същественото в сводките за черногорско-турски стълкновения и битки. За добрата му 
осведоменост спомагат и неговите контакти с някои от прославените черногорски войводи. При 
общуването с тях той е търсил, а навярно и добивал допълнителна информация. Всичко това 
слага отпечатък върху възгледите му по стратегически и  тактически въпроси.

Планът от 1861 г. отразява също демократичните  схващания на Раковски. В представата му 
угнетите народни слоеве в страната са главна опора на въстанието, което само при масовост е в 
състояние да ликвидира националния и социалния гнет. Стремежът към справедливост у него про-
личава и по въпроса за отношението към мирното мюсюлманско население. По време на бъдещото 
въстание той предвижда да се воюва само срещу въоръжена сила: „Колкото турци по селата и по 
градовете ся предадат ще им ся зема оръжието и ще им ся респектува чест, вяра и имот”.

За да вдъхне вяра в собствения потенциал на българите, Раковски отбелязва  подготве-
ната почва за въстание в родината. Не без гордост той  сочи възникналите  в десетки селища в 
Българско свободолюбиви дружинки (наричани още „комитети“) и пламенния отклик на младе-
жите в тях, изявяващи желание да се наредят под бунтовното знаме.18 Според него при очаква-
ната подкрепа на населението, ударната сила на прехвърления откъм Сърбия български полк и 
преминаването на няколко съставени в Румъния чети, въстанието в българските предели може 
да се разрасне и да вдигне на крак до 500 000 души .      

Успешното начало за българския ръководен център в Белград, белязано с формирането 
на Първата легия, е продължено от достойното ѝ участие в битките край белградската кре-
пост и при защитата на населението. Проявите на юначните български доброволци заслужено 
предизвикват положителни отзиви в чужбина. Висока е оценката и на самия Раковски. По думи-
те му това първо по рода си военно дело иде да опровергае разпространяваната преднамерена 
теза, че българите са загубили борческите си качества и са примирени с участта си под властта 
на султана. Скоро обаче обстановката в Сърбия рязко се променя, причината е свиканата от 
великите сили в Цариград конференция за мирно уреждане на сръбско-турските отношения. 
Както е известно, след тримесечни разисквания там са взети решенията, които слагат край на 
конфликта. Сръбското княжество излиза от кризата отчасти удовлетворено – прието е иска-
нето му Турция да изтегли своите гарнизони от страната, потвърдено е също запазването на 
сръбската народна войска, но същевременно управляващите в Белград поемат задължение да 
разформироват въоръжените отряди от чужди доброволци. 

Това развитие на събитията предизвиква дълбоко разочарование у всички българи, съп-
ричастни към делото и участта на легията. Очевидно става, че е пресечена всяка възможност 
българите да тръгнат към изпълнение на задачите, набелязани в плана от 1861 г. Реалността 
попарва ентусиазма и… илюзиите. Ако се съди от откъслечни сведения в изворите, крайното 
решение за отлагане на българската революционната акция е взето от Раковски, естествено 
след известно изчакване и трезва преценка, в съгласие с Привременното началство, след като 
се убеждават, че скорошна промяна в курса на Сърбия не може да се очаква.
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Всъщност революционните приготовления в България са в ход далеч преди да започне 
бомбардирането на Белград от турската артилерия. Раковски от ръководния център ги насър-
чава посредством енергичните си съмишленици от „Дружината на верните приятели“ в Цари-
град и други енергични пратеници. Родолюбците, посветени в готвеното въстание, възприемат 
вестта за бомбардировката като начало на война между Сърбия и Турция и ускоряват дейст-
вията си. Непреодолима пречка за съзаклятниците на много места е усилената бдителност на 
османските власти и изпреварващите им мерки. Бунтовният кипеж в Българско все пак намира 
отдушник в едно от старите въстанически огнища – Търновско-Габровския район. В Търново от 
рано пристига един от пратениците на центъра хаджи Ставри Койнов, р. от Сливен, някогашен 
доброволец - капитан в Кримската война.19 По време на обиколките си в района като „търговец 
на бубено семе“ той успешно сплотява симпатизантите на революционната идея. Като един от 
хората с военна подготовка, особено ценени от Раковски, капитан хаджи Ставри е предвиден 
за войвода. И изглежда е в течение на плана да се вдигнат на крак сподвижниците в родината 
при навлизане на Първата легия в нашите земи. Той обаче не е могъл да знае, че след зати-
хването на сръбско-турския конфликт, Раковски е отправил до сливенци предизвестие за отла-
гане на въстанието. Уви, то фатално закъснява. Преди това, узнавайки за прякото участие на 
българската легия в сраженията в Белград хаджи Ставри пристъпва към действие. На призива 
му се отзовават над 80 души от Търново и района. Свиквайки ги недалеч от Петропавловския 
манастир край Лясковец под развятото знаме той обявява въстанието. В летописите то остава 
под името Хаджиставрева буна или Търновско въстание (14 юни 1862 г.). В Габрово пригото-
вленията ръководят пламенните родолюбци учителят Никола Стефанов и Коста Ефтимов. В 
уговорка с търновци двамата габровски водачи също призовават оглашените младежи, обхож-
дат и околните села и четата им нараства на около 60 души. Скоро обаче в Габрово пристигат 
табор низами и башибозук и бунтът е подавен.20 Оказали се без подкрепления и загубили част 
от другарите си в схватки с потери, четниците от Габрово се разпръсват. Търновската чета, 
начело с войводата Хаджи Ставри, според някои сведения имала за цел да стигне до цен-
тралния Балкан и тя тръгва нататък. Това косвено потвърждава връзката с плана на Раковски 
за общобългарско въстание. Проливен дъжд обаче забавя придвижването на четата и тя се 
приютява временно в Къпиновския манастир. Там се присъединяват още десетина въстани-
ци от различни селища. Но при опита да продължи пътя си четата е пресрещната от турска 
войскова част и башибозуци и се налага да води тежко сражение, падат убити въстаници. При 
следващата битка четата от Търновско е напълно разбита. Малцина от четниците намират 
спасение, повечето са заловени и осъдени на затвор или заточени. 21 Особено голям е броят 
на заточениците от 1862 г. – страдалците, които Христо Ботев нарича „мъченици за свободата“.  

В историческата книжнина са изяснени в основни линии факторите, довели до неуспеха на 
Хаджиставревата буна, посочени са и последствията от разпускането на Първата българска легия 
на 7 септ. 1862 г. Обяснени са и мотивите, които задържат Раковски в Белград – още известно време 
той не подценява възможността за друга форма на полезно сътрудничество със сърбите. Човек на 
делото, през 1863 г. той се нагърбва с възложените му отговорни дипломатически мисии в Атина и 
Цетина, движен от мисълта, че тези му контакти могат да бъдат в интерес и на българското освобо-
дително дело.22 Въпреки разочароващите резултати, в по-нататъшните му стъпки не се забелязват 
признаци на разколебаване в избрания радикален път към свободата. Крепи духа му несъкруши-
мата вяра в бъдещето на българския народ, на когото той неизменно внушава „Нашата свобода от 
нас зависи“ и още „Нека никой не мисли, че свобода се добива без кръв и без скъпоценна жертва!“

След прехвърлянето си в Румъния, Раковски отново се проявява на журналистическото 
поприще, като обмисля как да бъде повдигнат българският политически въпрос и заинтересо-
вано общественото мнение в Европа от участта на нашия народ. По това време той е признат 
лидер, с растяща популярност вследствие дейността му на журналист и политик и шума около 
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Първата легия. Не остават тайна за влиятелните кръгове в заинтересованите страни и възло-
жените му мисии в Атина и Цетина, когато е натоварен дискретно да изпита почвата за постига-
не разбирателство и единодействие между балканските народи. Авторитетът и популярността 
обаче не му спестяват нови проблеми и грижи сред кипежа на националноосвободителната 
борба. Те са свързани с прегрупирането на силите в оформящите се политически течения в 
българското общество. Последователен в убежденията си, Раковски е силно обезпокоен  от 
разединението и идейните разногласия сред българските емигрантски общности. Особено теж-
ко изживява откъсването на доскорошния си съмишленик и помощник Ив. Касабов и групата 
дейци около него, които тайно, без знанието му, започват тясно сътрудничество с румънски ли-
берали.23 А след като научава за учредената в негово отсъствие нова политическа организация 
 ТЦБК, Раковски оттегля доверието си от тях, възмутен че внасят допълнително разцепление 
сред „младите“. При все това у авторитетния лидер не угасва вярата, че преданите му сподвиж-
ници ще следват указания от него път, тъй като четничеството и четническата тактика откриват 
възможности да се тласка напред революционния процес.

През 1863 – 1865 г. десетки български чети се прехвърлят от Румъния на десния бряг на 
Дунава, независимо от риска да бъдат заловени и да станат жертва на строгия граничен режим 
и османската военно-полицейска система. В преобладаващата си част това са спонтанни ини-
циативи на отделни войводи, акт на непримиримост към чуждата османска власт. Само две-три 
от тях са пряко насърчени от Г. Раковски, изпратени с цел да разузнаят какво е настроението на 
народа и да повдигат духа на българското население в райони, където върлуват забравили се 
местни аги или покровителствени от тях разбойнически шайки. По-известна е четата на Христо 
Македонски и Петър Стоянов. През пролетта на 1864 г. тя се събира в Калафат, от където ус-
пешно се прехвърля през Дунава. Показателен е обхвата на маршрута ѝ – след кратък престой 
в  Берковско тя се отправя към Рила, няколко дни престоява в Рилския манастир. Прехвърля 
се в Пирин, сетне се спуска към Беломорието. Накрая се озовава в Света гора и презимува в 
Зографския манастир. Едва през пролетта на следващата 1865 година останалите четници 
успяват, покрай група търговци да се завърнат в Румъния и се приберат в Браила. Сред бъл-
гарската общност в Браила е положено началото и на другата чета, формирана с помощта та 
Раковски – тя е първата самостоятелна чета на Хаджи Димитър като войвода.24 Маршрутът ѝ 
е по-различен: преминава през Зимнич, слиза край Свищов и продължава към Стара планина. 
Тя минава през Търновско, но по-продължителни са обиколките ѝ из Тревненско, Габровско, 
Сливенско. Изпитанията при преходите ѝ закаляват четниците, полезна школа са и за Хаджи 
Димитър, превърнал се в прославен войвода и герой през 1868 г.

През този преходен етап немалък брой български чети се прехвърлят и през сръбско-тур-
ската граница. Част от тях са организирани или подпомогнати от стария опитен войвода Иван Ку-
лин. Както се знае, едно от най-значимите му дела е формирането на Зайчарската чета, с военен 
ръководител Еремия Българов, но тя става факт през 1867 г. при други условия по подтик от Бъл-
гарския комитет в Белград и в тясна връзка с подготвяната от ВТГН масова четническа акция.25 
През лятото на 1864 г. Коста войвода и П. Хитов също предвождат чета и кръстосват значителен 
район в Берковско, Белоградчишко, Пиротско, Врачанско, сражавайки се на много места с потери, 
макар че се стремят да избягват засадите. След няколкомесечно движение на турска територия, 
постоянно преследвана, четата е принудена да се разпусне, част от участниците се оттеглят об-
ратно в Сърбия, други поемат към българските емигрантски средища в Румъния. 

През 1866 – 1867 г. обстановката в Европейския Югоизток пак е метежна.26 Обществе-
но-политическите събития и процеси сред многобройната българска емиграция през тези го-
дини са интерпретирани задълбочено в много изследвания и от различен ъгъл. Тук ще се спра 
само на някои моменти, за да припомня сложния исторически контекст, в който се разгръща 
българското четническото движение.
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Наред с програмните документи на именития българин следва да отбележа, макар и ми-
моходом, двете емигрантски организации, оказали влияние върху развитието на събитията – 
Добродетелната дружина (БДД) и ТЦБК. Всъщност само ако се отчита тяхното въздействие, 
може да се обяснят международните измерения на четническото движение.

След Критското въстание и настъпилата криза на Балканите, Г. Раковски отначало е из-
правен пред други проблеми. Присъствието му в Букурещ неочаквано става неудобно за ру-
мънските власти, заплашвани в този момент от сюзерена по повод абдикацията на княз Куза и 
извършения преврат. Пред опасността от арест по искане на Високата порта Раковски напуска 
Румъния и заедно с П. Хитов се прехвърля в началото на април 1866 г. в Русия. Там Раковски 
успява да обходи Кишинев, Болград и Одеса.27 Според спомени на съвременници с появата си 
именитият български предводител предизвиква оживление сред сънародниците. До мнозина 
стига слухът, че той замисля въстание и предвижда да се набират четници и между бесараб-
ските българи. Престоят си в Одеса, както и други път, Раковски, макар и болен, използва 
пълноценно. Завръща се доволен, успял да уговори даряването на значителни парични суми 
за делото. Първите вноски са му предоставени от видния одески родолюбец Н. М. Тошков и от 
игумена на богатия Киприяновски манастир Козма Зографски, но сумите са недостатъчни.28 Ос-
таналите богати одески българи не спазват обещанията си, други не оправдават очакванията. 

След връщането си в Румъния Раковски, убеждавайки се във високия борчески дух на 
емиграцията, уверено се залавя с подготовката на предвижданата мащабна освободителна 
акция. При новата обстановка замисълът му предвижда координирано навлизане на няколко 
десетки формирани навън чети, които да се прехвърлят през Дунава и да вдигнат народа на 
оръжие. Естествено той не забравя предварителните организационни задачи, които е зало-
жил в плановете си, и побързва да учреди нов ръководен орган на българското революционно 
движение –  „Върховното народно тайно гражданско началство“ (ВТГН). В края на 1866 г. то 
вече действа в Букурещ за координиране усилията на сподвижниците, възприели въоръжената 
борба като единствено ефикасно средство за постигане на освобождението. На разположение 
на „Върховното началство“, възглавено от Раковски, се поставят наред с войводите Панайот 
Хитов, Хр. Македонски, Филип Тотьо, Желю Чернев и мнозина доскорошни участници в Пър-
вата и Втората легии и въодушевените младежи, прииждащи от различни селища на Влашко, 
Молдова и Сърбия.29 Раковски естествено взема мерки да се засилят връзките и с изпитаните 
хора, действащи на родна земя. Между най-ревностните агитатори са Васил Левски, Стефан 
Караджа, Иван Кършовски. Оскъдните данни за „Върховното настоятелство“ обаче не дават 
възможност да се прецени доколко изпратените там емисари са успели да предадат на съ-
чувствениците поръчението за посрещане и подпомагане на четите през идущото лято.   

Предвид готвената акция Раковски създава и нов програмен документ – „Привременен 
закон за народните горски чети за 1867-мо лето“.30 В него има развитие на стратегическите 
идеи – предвижда се централизиране на въоръжената борба, като четите играят водеща роля 
за подбуждане и разрастване на бъдещото въстание за освобождението на България. Ведна-
га след оповестяването на „Привременния закон“ ВТГН пристъпва към избора на командния 
кадър за четническото движение. За български главен войвода, както е известно, е определен 
Панайот Хитов, а в щаба на неговата чета влизат: подвойвода Желю Чернев, знаменосец Ва-
сил Левски и писар Иван Кършовски. Подбрани са опитни войводи и за останалите готвени 
чети. Съвременници описват напрегнатата работа в мошията на Никола Балкански край Буку-
рещ, където Раковски лично напътства последните приготовления.

През 1866-1867 г. в емигрантските среди Добродетелната дружина, както се знае, също 
разгръща изключително важни политически инициативи, породени от обективните предпос-
тавки и от амбициите ѝ да направлява освободителната борба. В историческата литература 
по-често раздвижването на „старите“ се обяснява с въздействието на временно активизирана-
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та политика на Русия в Европейския Югоизток. Постепенно, българското освободително дви-
жение се осветлява все по-обективно чрез анализа на привлечените сведения от преписката 
на чуждите консули в българските земи, намерили място в документални сборници и трудо-
ве.31 Това се отнася и за преговорите на Добродетелната дружина с правителството в Белград 
за съгласувани антиосмански действия и по държавноустройствените проекти; проучени са и 
обстоятелствата около формирането и преждевременния край на Втората българска легия в 
Белград и пр. Покрай революционния кипеж сред емиграцията се открояват и противоречията 
между основните идейни течения.32 Но много от пораждащите се въпроси нямат еднозначен 
отговор. През 1867 г. у членовете на БДД изглежда надделява стремеж организацията им да 
действа, доколкото е възможно, адекватно на преобладаващите настроения сред българската 
емиграция. Този курс на „старите“ е предпоставка за последвалите контакти с дейци на Вър-
ховното тайно гражданско началство, а поводът – отпускане на пари за въоръжаване на четите.

До този момент призивите за финансова подкрепа, отправени от сътрудници на Раковски 
към отделни състоятелни български търговци, са напразни. Проблемът остава нерешен. От 
своя страна Раковски, взел вече в ръце политическата инициатива, не се примирява с този 
факт, тъй като държи да бъдат въоръжени поне 1000 души за предстоящата революционна 
акция. Разбираеми са опасенията му да не пропадне идеята за масово четническо движение, 
при все че има много желаещи да влязат в четите. През пролетта на 1867 г. такива въодуше-
вени младежи му се обаждат от почти всички емигрантски средища, където живеят българи, 
но липсата на пари спъва и тях. Положението се усложнява и поради напредналата болест 
на Раковски. По негово поръчение голяма част от текущата работа по подготовката на четите 
поемат Н. Балкански и П. Хитов. На двамата се налага да търсят изход и за „нерешимия“ въ-
прос. На свой риск, без да казват на Раковски, за да не ги спре, те се обръщат за осигуряване 
на средства към ръководителите на Добродетелната дружина, знаейки добре, че те обичайно 
отклоняват сътрудничеството с него. А и мнението на Раковски за политиката на „старите“ не 
давало надежда за разбирателство.

Инициативата на П. Хитов и Н. Балкански в този ключов момент е интерпретирана отдав-
на в задълбоченото изследване на Ал. Бурмов върху четническото движение.33 Тук ще насоча 
внимание към резултата от преговорите. Показателна е линията на Добродетелната дружина, 
която не бърза с отговор, а свиква тайно, но представително събрание, за да обсъди въпроса. 
Наблюдавайки патриотичния подем и реалните настроения сред емигрантска маса, дейците 
на БДД чувствали необходимост да  опровергаят мнението, че не са отзивчиви към освободи-
телните начинания и да обезсилят упреците на сънародниците по свой адрес за скъперничест-
во и бездушие. На събранието са свикани представители от Букурещ, Одеса, Браила, Галац, 
Измаил. Осигурено е присъствието и на „вътрешни дейци“, знае се името само на един от тях 
– сливенеца Анастас Хаджидобрев, деен доказан патриот, който при нужда бил в услуга както 
на БДД, тъй и на ТЦБК, макар и отколешен сподвижник на Раковски. Събранието на 5 април 
1867 г. в Букурещ, според Ал. Бурмов, накрая решило „да се изпратят в бъдеще 44 чети от по 25 
души, под управлението на един войвода, като на всеки четник се дадат по 10 лири за разходи 
при зимуване в Балкана; през лятото да се изпратят само 10 чети.“ Н. М. Тошков настоял да 
бъде привлечен Раковски при организиране на четите, но предложението му не било прието. 
Независимо от това, още на събранието „било предадено известно количество жълтици за въо-
ръжаването на една - две чети“.34 Сетне са отпуснати и някакви допълнителни пари, но едва ли 
са надхвърляли съществено дадената по време на събранието сума, тъй като само две чети –  
тази на П. Хитов и Филип Тотю могли да си набавят въоръжение с предоставените средства. 

П. Хитов и Н. Балкански съобщават на Раковски за преговорите и за решението на съ-
бранието и вече отпуснатата сума. Пред невъзможността да се осигурят средства от другаде 
Раковски преглъща възраженията си и приема компромиса, без да внася колебания у сподвиж-
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ниците. В този момент той не мисли за накърнената си гордост, главната му грижа изглежда 
е да не разочарова и обезвери привържениците на радикалното течение, заживели с мисълта 
за четническата акция. С негово съгласие П. Хитов и Н. Балкански приемат новите задачи и 
изисквания, продължавайки текущите приготовления. Политическата намеса на БДД, макар и 
на по-късен етап, естествено носи промяна. Стеснено е влиянието на инициаторите от ВТГН, 
както и това на ТЦБК. За съгласуване на усилията е въведен друг порядък, но сведенията, 
почерпени от мемоарни извори, са противоречиви и се нуждаят от допълнителен анализ, за да 
се прецени по-цялостно и обективно приносът на БДД. 

Междувременно, изработеният от Раковски „Привременен закон за народните горски чети 
за 1867-мо лето“ по повод замисленото четническо движение става популярен сред добровол-
ците. Със залегналите в него принципи за организацията, командването, реда и дисциплината 
в четите той наподобява военен устав.35 Народната чета там е утвърдена за основна организа-
ционна единица, начело на която стои войвода, с пръв помощник знаменосец. В нейния състав се 
приемат само лица от български произход. Всяка чета трябва да притежава знак и „лозинка“ (па-
рола) от главния войвода. В този своеобразен революционен кодекс Раковски повтаря изисква-
нето въстаническите действия да имат настъпателен характер. Посланието му е да се използват 
предимствата на планинските и гористи местности, умелото разузнаване и смелите нападения, 
които могат да осигурят превес дори при неравни сили. Провъзгласявайки принципа за единона-
чалието, „Привременният закон“ въвежда и строга войнска дисциплина. Тези положения, наред с 
поставената общонародна цел, превръщат четите в основни бойни ядра на въстаническите сили. 

Действително по своя замисъл четите на Панайот Хитов и Филип Тотьо, както и Зайчар-
ската чета с военен командир Еремия Българов, съставена в Сърбия от Иван Кулин36, но съгла-
сувано с ВТГН, се явяват през 1867 г. като военна сила за политическо действие. Вследствие 
стеснения обхват на движението тъкмо споменатите чети дават облика на четническата акция 
през 1867 г., подготвена под знака на програмните документи на Г. Раковски.

Тук се опитвам да осветля контекста на събитията, довели до стесняване размаха на 
четническото движение, без да се спирам на формирането и пътя на отделните чети, които са 
предмет на самостоятелни изследвания от много автори. 

Непоследователността на БДД, за съжаление на радикалните среди, се потвърждава. „Ста-
рите“ се ангажират с подкрепа на четническото движение, но като се съобразяват изглежда още в 
началото с линията на руската дипломация. В историческите изследвания постепенно се изясни 
какво предопределя отказът на Добродетелната дружина от първоначалния замисъл на Раковски 
и намерението на ВТГН да организира мащабна четническа акция. През април 1867 г. руската 
дипломация оповестява проект за реформи в Османската империя и упражнява дипломатически 
натиск върху Портата за подобряване положението на православните поданици на султана.37 
Този значим акт, предшестван от меморандум на Франция със същата насоченост, едва ли е 
подхранил реформистки илюзии в средите на „старите“. Независимо от това ръководството на 
Добродетелната дружина, посветено в руския дипломатически демарш, не се решава да прене-
брегне указанията, отправени по косвени пътища от посолството в Цариград. От там не възра-
зяват срещу изпращането на двете въоръжени чети в Балкана, тъй като появата им безусловно 
потвърждава недоволството на българите от режима в империята, т.е. ще подсили дипломати-
ческия натиск от руска страна за наложителни реформи. Тези съображения рефлектират върху 
позицията на БДД. Не случайно материалната ѝ помощ още в началото е намалена, както и броят 
на въоръжените чети. На практика тя се отказва от първоначалния замисъл, като продължава да 
подкрепя четническото движение, превърнало се в акция с ограничени параметри.    

Както в хода на приготовленията, така и след като четите на П. Хитов и Ф. Тотьо се прехвър-
лят през Дунава в България и поемат по определените им маршрути, Добродетелната дружина 
държи връзка с тях. Един секретен доклад на Н. Геров до Н. П. Игнатиев от 1 май 1867 г. хвърля 
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светлина върху последните инструкции на БДД, отправени към главния войвода. По време на по-
хода в Балкана Панайотхитовата чета получава  известие, което изисква щабът да поддържа бор-
ческия  дух на българите, но с изричното указание „за сега“ да удържа въстаническите им пориви. 
П. Хитов, сам убедил се в неподготвеността на народа за въстание, от този момент се съобразява 
със споменатата инструкция.38 Изглежда това е причината по средата на престоя на четата му в 
Сливенския балкан, предвиждан отначало за средоточен пункт на четите, главният войвода да 
връща пристигащите от други краища доброволци. Същевременно П. Хитов не пропуска да под-
нови връзките си с местни съмишленици и стари свои ятаци с оглед на бъдещо въстание. 

По инициатива на щаба престоят в Сливенско е оползотворен и по друг начин – обсъжда 
се новият вариант на „Привременния закон“ под заглавието „Закон за българското народно 
въстание, по който да се управлява българската народна войска в 1867 г.“ Този вариант оче-
видно е подготвен предварително в Румъния с участието на Раковски.39 Но отликата в загла-
вието и отделни промени в текста, говорят за намеса на опитни хора от Панайотхитовата чета, 
подсказващи нови виждания. Показателно е например, предвиждането четите да прерастват 
в „българска народна войска“. Фактически двата варианта на документа имат предназначение 
да улеснят направляването на четническото движение през 1867 г. и замисленото народно 
въстание. Един техен съпоставителен анализ би дал по-добра представа за първоначалната 
концепция на Раковски за тази революционна акция, като се имат пред вид и другите му про-
грамни документи.  

След приемането на новия „Закон“, разочарован от развитието на събитията, главният 
войвода се отправя с редуцирания състав на четата си към Сърбия, стремейки се да избягва 
сблъсъци с преследващите я потери. Заедно с присъединилата се по пътя група оцелели чет-
ници на Ф. Тотьо, Панайотхитовата чета на 4 август 1867 г. пресича сръбската граница след 
близо четиримесечния тежък поход. 

Още в края на 1867 г. радикално настроените кръгове сред българската емиграция осъж-
дат остро непълноценната материална помощ на Добродетелната дружина за четите, припом-
нят и неизпълнените обещания на ТЦБК.40 Последователен в критиката си към двете емигрант-
ски организации е издаваният от Добри Войников в Браила в-к „Дунавска зора“, той изказва и 
искрено съжаление за слабостта на четническата акция и напразните жертви. През следващата 
година чрез поредица статии и фейлетони печатният орган на Д. Войников отразява възприе-
тия критичен подход към четническата тактика и прокарва новото виждане, поставящо акцент 
върху подготовката на бъдещото въстание вътре в България. 41  

В очите на съвременниците, независимо от изхода на революционната акция, Георги 
Раковски остава вдъхновител, инициатор и морален стожер на четническото движение през 
„1867-мо лето“, а до голяма степен и през паметната 1868 г., оказала се на междата към след-
ващия етап в националноосвободителната борба. За това допринасят създадените от имени-
тия българин програмни документи. Не по-малък е приносът му като публицист и журналист, 
който разкрива истинския облик на българските хайдути, на четниците и четническото движе-
ние в новите условия,  доказвайки политическата зрялост на българския народ.       

Широкият международен отзвук на четническите прояви през 1866 – 1868 г. не може да 
бъде обяснен, ако се пренебрегне ролята на Тайния централен български комитет в политиче-
ския кипеж сред емиграцията. Многобройните проучвания върху ТЦБК и интензивната му про-
пагандна дейност улесняват моята задача. Основателно в по-новите изследвания се обръща 
внимание върху големия брой политически и пропагандни демарши към външния свят, пред-
приети от представители на българската емигрантска общественост, подкрепени от комитета. 

Чрез прословутия Мемоар до султана и шумните акции около изпращането на брошури, 
официални адреси и обръщения, ТЦБК не само се легитимира като политическа организа-
ция. Той реално провокира вниманието на европейската дипломация с повдигнатия въпрос 
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за политическото бъдеще на все още малко познатия български народ. От друга страна не-
говият печатен орган в-к „Народност“, подобно на вестниците, издавани по-рано от Раковски 
– „Дунавски лебед“ и „Бъдущност“, съдейства за политическото оживление както сред еми-
грацията в Румъния, така и сред българите на юг от Дунава. Обаче противоречията с БДД и 
неподновената връзка с Раковски слагат своя отпечатък и отчуждават ТЦБК от практическо 
съпричастие към подготовката на български чети в емигрантските средища. А тъкмо през 
бурната 1867 година четничеството видимо набира сили. В спомените си П. Кисимов не пре-
мълчава факта, че Тайният комитет се „откъсва от четническия курс на Раковски“ още преди 
четническото движение да достигне връхната си точка. Други съвременници отбелязват, че 
само Ив. Касабов се приспособил към политиката на четите, владееща през 1867 г. умовете 
на българската емиграция. 

В литературата и досега има различни нюанси в мненията относно участието на дейците 
на ТЦБК към готвената от ВТГН четническа акция. В крайна сметка, макар че Тайният комитет 
е по-встрани от прякото изпращане на чети отвъд Дунава, в чуждия печат четническите прояви 
най-често се приписват на него. С оглед на последствията, външнополитическата инициатив-
ност на ТЦБК се оказва благоприятна предпоставка за засиления международен интерес към 
четническите прояви. И погледнато от такъв ракурс, дейците на Тайния комитет безспорно 
допринасят за широкия отглас в Европа по повод българското четническо движение.  

Интересът на изследователите към действията на отделните чети отдавна се е разпрос-
трял и върху четническото движение като явление, през етапа, когато обликът му се оформя 
под влияние идеологията на Раковски. Сложната картина на четническите акции през 60-те 
години на ХIХ век и вдиганият по този повод шум в чуждия печат задържат вниманието и въ-
просът за еволюцията във възгледите на Раковски се оказва на втори план.   

В историческата книжнина вай-вече се набляга на идеите, заложени в неговите два плана 
за освобождение на България от 1858 и 1861 г., но невинаги се търси тъй важната приемствена 
връзка между програмните документи и предприетите практически организационни инициати-
ви, сполучливи или само наченати. В някои случаи автори, впечатлени от „Привременния закон 
за народните горски чети за 1867-мо лето“, акцентират единствено върху четническата тактика 
и волно или неволно стесняват представата за идейните постижения на безсмъртния котленец. 
Неоснователно е твърдението, че той е идеолог на отживяла времето си четническа тактика. 
Вглеждайки се в неговите планове, се убеждаваме, че избраната тактика е само един от сег-
ментите на неговото военно-теоретично наследство. Преценявайки възгледите му за четите 
и въоръжената освободителна борба, следва да имаме пред очи всички сътворени от него 
програмни документи, за да доловим и еволюцията във вложените идеи.

Възгледите му за четите и тяхната роля не изчерпват концепцията му за водене на въ-
оръжена борба с единен ръководен център и с цел – политическото освобождение на родината. 
Концепцията му за пътя, по който ще се развива революционната освободителна борба, може 
да се определи като сложна амалгама от идеи в най-важните за делото насоки. С гениалния си 
усет Раковски долавя актуалните исторически задачи, които изискват обединението на нацио-
налните сили, за да се  приближи денят на освобождението и възстановяването на българската 
държавност. Той търси и предлага решение на част от тях, останалите въпроси се обсъждат и 
доразвиват от неговите достойни следовници.
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Идеите на Георги Стойков Раковски (14 април 1821 г. – 9 октомври 1867 г.) за освобож-
дение на България са резултат от разбирането му за въвеждане на демократични правила за 
държавно управление, които се формират в средата и втората половина на XIX век. Те са про-
никнати от стремежите за републикански модели на управление на базата на прогресивните 
националноосвободителни движения в Италия, Франция, Швейцария и др. Неслучайно той е 
наречен от много историци „идеолог и организатор на националноосвободителното движение“ 
в Българиянего, негов ръководител, радетел за национално самоопределение, културен и ико-
номически прогрес и социален просперитет.1 Тези негови идеи са фундаментални за органи-
зираното националноосвободително движение на българите под османска власт. Приносът на 
Г. С. Раковски за развитието на световните революционни процеси не може да се оцени само 
с това, че той е изтъкнат революционер, стратег, демократ, публицист, журналист, адвокат, 
предприемач, поет, историк, дипломат, етнограф и др., а като и съвременник, чието дело може 
да се оценява на равно с Джузепе Гарибалди, Джузепе Мацини, Николай Чернишевски, Ригас 
Велестинлис, Николай Добролюбов и др.

Развитието на човешкото общество през различните периоди от неговото съществуване 
е един изключително сложен процес и изключение не прави т.нар. период на Възраждането. 
Поредната Руско-турска война (Кримска война 1853 – 1856 г.) предизвиква надежди сред бъл-
гарите, които смятат, че моментът назрява. Съвсем естествено първите прояви се свързват 
с името на Г. С. Раковски.2 Френските католици и руските православни християни влизат в 
остри противоречия относно защитата на светите места, включително и на Йерусалим. Русия 
се възползва от това напрежение, за да следва своята експанзионистична политика, в посока 
към Османската империя и нейния упадък.  За император Наполеон III войната се оказва добра 
възможност да се получи военният престиж, който липсва в неговия режим, а и същевременно 
да се отслаби могъщата Русия, докато се изграждат връзки и с британците. Решението зависи 
от султана, в чиито владения се намират тези свети места. Николай I защитава правата на 
православната църква като свидетелество за неговото покровителство на християнското на-
селение в Османската империя, но и не може да допусне френско влияние в Константинопол. 
Спорът, който се разгаря, завършва пагубно за Русия и с подписването на Парижкия мирен до-
гор на 30 март 1856 г. Според Виенската система, която определя механизама на доминиране 
на Русия  на континента, след тази война новата система има антируска насоченост. Англия, 
Франция и Австрия подписват Тройния съюз, който има за цел да гарантира целостта на Ос-
манската империя. С това българските и османските пазари се откриват за западните стоки, а 
търговските позиции на капиталистическите държави в Османската империя, Влашко, Молдова 
и в българските земи успяват да се закрепят. Победителите отново настояват за „буржоазни 
реформи“ във европейските владения на Портата, които да предоставят политически права на 
християнското население.

1 Петков, П. Стопанското развитие на българите в документалното наследство на Георги Ст. Раковски. Известия 
на Центъра за стопанско-исторически изследвания, Варна, 2017.

2 Стоянов, Ив. История на Българското възраждане, В. Търново, 2010.
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В тези сложни взаимоотношения през втората половина на 1853 г. и с помощта на бъл-
гарската търговска буржоазия в Цариград Раковски създава „Тайното общество“, – казва Г. С. 
Раковски, „цел кому беше да постъпиме в турска служба и с тойзи начин да действуваме, от 
една страна, да се не угнетява наш бедний народ във време размирия рата от злоупотребле-
ния турска, от друга же страна, да преуготовляваме народа всягда да бъде готов, щото в благо-
времие да действува съгласно с русийское напредване в Турция.“3 Тази организация – „Тайно 
общество“, е създадена по подобие на карбонарските организации. Идеята е да се подготят 
българите за съвместна борба с русите срещу османците. Иван Бацов, Павел Чалъков, Павел 
Грамадов, Константин Ранов помагат за изграждането на това общество в различни градове, 
като Габрово, Шипка, Търново, Шумен, Русе, Свищов и Враца. Планът предвижда освобож-
дение на България неминуемо с руското участие и за главен регион на бойните действия се 
предвиждат Търново, Габрово и районът между Калофер и Казанлък. Освен това участниците 
имат връзки и в Букурещ и Одеса, но въпреки това тази акция остава без успех, тъй като ос-
манските власти узнават за този кроеж и осуетяват бъдещето нападение.  Раковски е назначен 
за пръв драгоман при главната военна квартира в Шумен и, следвайки пътя си, той учредява 
съгледателска мрежа в много градове и села: Шипка, Габрово, Търново, Русе, Свищов, Враца 
и др. Именно и в „Тайното общество се предлага и приема като знаме на бъдещата българска 
република трибагреника – бяло, зелено и червено.“

През следващите години възгледите на Раковски се обогатяват и постепенно достигат 
нови позиции в пресата на бурната обществено-политическа дейност. Те намират отражение 
в разнообразните му творби, публицистика и оживената преписка, а най-вече и в подготве-
ните от него програмни документи. Отношението към османското държавно управление във 
връзка със социалното положение и икономическото състояние и перспективи за развитие на 
българите при Раковски не е еднозначно, според проф. Петков. Раковски е добре запознат със 
слабостите на османската управленска система и е категоричен в преценката си, че „Турция е 
до толко изнемощяла, щото от само себе си ще падне. Тий са веке изгубили военний дух; тий 
са се дали в разслаба; тий са осиромашели и нямат сребро и злато… турское царство е достиг-
нало като една сянка или гнило тяло“.4 Изграждане на неговата идеология е в непосредствена 
близост и общуване с най-широки народни слоеве. Той изучава и обобщава дългата борба на 
българите през годините, като така достига и  някои изводи за начина на водене на битка срещу 
чуждата власт. Окончателното оформяне на Г. С. Раковски като политически деец и идеолог е 
силно повлияно и от разразилите се по това време из цяла Европа националноосвободителни 
и социални движения. Българската емиграция, струпана в многохилядни колонии, откликва и 
се включва в множество въстания на Балканите и всички международни събития, търсейки 
пътища за освбождение. Раковски влиза в допир с прогресивни южнославянски публицисти 
и общественици, проучва и сътрудничи с материали за България, а по-късно създава и свой 
печатен орган – „Българска дневница“ (април – ноември 1857 г.).

В Одеса Раковски изготвя своя Първи план за освобождението на България от 1858 г. 
Планът предвижда общо въстание, което да се ръководи от „Тайна канцелария“. Итъква се 
готовността на народа из всички краища на България да се вдигне въстание против османците 
„Народний дух навсякъде е приготвен за въстание против турков“.5 Да се купят оръжия, барут и 
в много селища да се организират тайни комитети. Именно тази идея се доразвива и в планове-
те на Българския революционен таен комитет и Вътрешната революционна организация, чиято 
еволюционна активност трябва да бъде преместена от българските емигрантски кръгове в бъл-
гарските земи. Успехът трябва да се гарантира и съгласува с освободителните борби на другите 

3 Арнаудов, М. Г. С. Раковски. Живот, произведения, идеи. София, 1922.
4 Дунавски лебед, І, 2, 22 септември 1860, с. 2.
5 Раковски, Г. План за освобождението на България, Архив на Г. С. Раковски. Т. 1-4. С.: БАН, 1952-1969.
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народи и да има подкрепата на Франция и Русия. И същевременно необходимостта от мобили-
зация на собствените сили на българския народ и упоритата предварителна подготовка за из-
граждане на революционен център на борбата, за търсене на материалната подкрепа на еми-
грацията за подготвената акция.  Въстанието цели да обхване Северна България, а участниците 
да се установят в Стара планина. Вложена  е и идеята за съгласуване на българските освободи-
телни цели с останалите борещи се за пълна независимост балкански народи. Като резултат се 
вижда ясно идеята за едно общо въстание, в което трябва да участват всички – богати и бедни, 
емигранти и др. Освен това става ясно, че Раковски е добре запознат с т.нар. Източен въпрос.  За 
съжаление, този план остава непубликуван. В реабилитацията на този документ, пренебрегван 
заради това, че оригиналът му не е запазен, а е известен само в препис. През 1861 г. в Белград 
се изработва Втори план, в който се доразвиват както по обхват, така и по съдържание идеите 
не само за освобождение на българите от османска власт, но и идеите на Г. Раковски за модела 
на бъдещото управление на България. Според него трябва да избухне общо въстание под ръ-
ководството на „Привременно правителство“. В  допълнение към първия, тук вече въстанието 
се свързва със Сръбското правителство (един полк (легия) от 1000 души да тръгне от Сърбия) 
и получава разрешение за сформирането на български доброволчески отряд. Събитията от  
1861 – 1862 г. около подготовката и сформирането на Първа българска легия в Белград показват, 
че на практика тогава се изпълняват положенията, които залягат в Плана на Раковски от 1858 г.   
Международната обстановка по това време, революционните прояви в Европа и по-специално 
походът на хилядата гарибалдийци в Сицилия през 1860 г. и организирането на полската во-
енна школа в Италия оказват силно въздействие върху идеите на Раковски за освобождение 
на българските земи. Въоръжените действия между сърби и османци в Белград през 1862 г. 
вдъхват надежда за изпълнение на предвидените действия.

Обтягането на отношенията между Сърбия и Османската империя е повод Раковски да 
смята, че благоприятният момент настъпва и през пролетта на 1862 г. основава и оглавява 
Привременното началство в Белград, което трябва да е начело на въстанието. Васил Левски 
приема идеята на Раковски за „привременното правителство“ и я доразвива. Той допълва, че 
това „привременно правителство“ трябва да стъпи върху тайни комитети, които да работят 
вътре в страната. Окончателно завършен, планът предвижда въстание на българите от двете 
страни на Стара планина, като започне с нахлуването на полк бойци от сръбска в османска 
територия. Събират се българи, които учат в Одеса, Виена, Белград, прославени войводи, хай-
дути, като между тях са и Васил Левски, Ильо Марков, Стефан Караджа и др. бъдещи видни 
ръководители и лидери на националната революция. Въпреки неуспеха, Раковски не спира да 
търси съюзници в свободните балкански държави. Той вярва, че е възможно изграждането на 
един балкански съюз, в който да бъде отредено място и на българския народ. Със съгласието 
на сръбското правителство Раковски предприема разговори в тази насока в Атина и Цетина 
с видни обществени и политически дейци. Неочакваният обрат на събитията му доказват, че 
българското освободително движение трябва да се откъсне от намесата на външни сили.  След 
неуспеха на мисията си в края на 1863 година Раковски се установява отново в Букурещ, къде-
то се надява да намери по-добри условия за осъществяването на своите идеи. Там той изготвя 
своя Трети план за освобождение на България, наречен „Привременен закон за народните 
горски чети през 1867 лето“. Съобразен с променените условия за водене на новите условия за 
осъществяване на освобождение на българите в него са разписани правила за изграждането 
на четите и на правата и задълженията на самите четници. Според този план добре организи-
рани чети ще могат да вдигнат народа на борба и така ще се постигне крайната цел – освобож-
дението на българските земи. Като краен резултат можем да кажем, че четническата тактика 
за освобождението на българите от османска власт е най-добре обоснована от Г. С. Раковски. 
Първите прояви се свързват с преминаване в България на четите на П. Хитов и Ф. Тотю (про-
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летта на 1867 г.) и появата на „Закона за народните горски чети“.  Той вече насочва усилията 
към обединение и стига до извода, че не може да се разчита на съседните държави, а трябва 
да се използват собствени сили. Привременният закон може да се каже, че е най-висока точка 
в идейното развитие на Г. С. Раковски като идеолог на националноосвободителното движение 
в България.6 Предвижда се създаване на българска революционна четническа армия, която да 
се подчинява единствено на ръководния орган – Върховно народно българско тайно граждан-
ско начало. Тези идеи на Раковски най-съдържателно се развиват от Васил Левски и водачите 
на Априлското въстание от 1876 г.

През 1864 г. Раковски стига до  констатацията, че след Хатихyмaюна (1856 г.) „живо-
та, честта и имението на християните останаха все пак изложени на турская необузданност, 
с разлика само, че убийствата, насилието чести и грабежите не стават явно, както са ставали 
отпреди“. Цели да докаже правото на българите на пълна църковна независимост. Проличава 
мнението, че реформeните актове, Гюлхански хатишериф и Хатихумаюн, могат да послужат 
като база за извоюване на права на българите и така се създава дължимото на султаните 
реформатори. Раковски поддържа принципите за свобода и равенство  пред законите, като 
е противник на каквито и да са привилегии.7 Изрично подчертава, че частната собственост 
над дома и земята е гаранция за свобода и равноправие. От 1866 г. Г. С. Раковски в Букурещ 
се отдава на каузата да обедини емиграцията около идеята за българско освобождение. Той 
съобщава в своите в. „Дунавски лебед“ и „Бъдущност“  външнополитическите рубрики и нови-
ни за пропагандните си цели. Там се проявява неговия широк мироглед спрямо европейската 
политика, за народните движения срещу монархическите институции и правото за самоопре-
деление на нациите. Раковски се откроява по-добре като привърженик на идеята за коорди-
нирани действия на народите първоначално, заинтересовани да отхвърлят зависимостта си 
от Османската империя, като защитава принципа за уважение и признаване правата на всеки 
народ. „Колкото турци по селата и по градовете се предадат, ще им се зема оръжието и ще им 
се респектува чест, вяра и имот.“8 Качествата му на политик и дипломат доказват, че Раковски 
е наясно с целите на Великите сили в Европейския Югоизток и най-вече, че българският въ-
прос е част от големия Източен въпрос. Разрешаването му зависи от този основен проблем. 
Раковски е съвсем наясно, че Великите сили трябва да са запознати с целите на българското 
въстание, търси подкрепа и работи за обединение на балканските народи, но и не отстъпва 
от българските исторически позиции. Проф. П. Петков застъпва тезата, че Г. Раковски катего-
рично защитава родното българско производство и макар че липсва самостоятелна българ-
ска държава той става предвестник на една стопанска политика, която при правителствата на  
Ст. Стамболов и д-р К. Стоилов се обозначава като държавен протекционизъм. С този период 
като цяло се налага стартът на едни дълготрайни промени, които засягат българските стреме-
жи за политическа самостоятелност и ще дадат отражение и след Освобождението в бъдещето 
устройство и управление.

След краткия обзор на трите плана за освобождение на България на Г. С. Раковски могат 
да се изведат няколко важни идейни постановки, отнасящи се не само за начина на освобож-
дение на българите от османска власт, но и за модела на управление на следосвобожденска 
България. Идеите на Г. Раковски, разгледани в контекста на европейските и световни демокра-
тични движения през втората половина на XIX в., показват на равнището не само на неговото 
идейно израстване, но и дълбочината на неговото прозрение за устойчиво развитие на бъдеща 
свободна българска държава, общество и нация. В този смисъл той е убеден бъдещето раз-

6 Стоянов, Ив. История на Българското възраждане, В.Търново, 2010.
7 Косев, Д. Идеологията на Г. Т. Раковски. – Георги Стойков Раковски. Възгледи, дейност и живот. Т. 1, С., 1964, 

28-29.
8 Раковски, Г.  Показалец или ръководство, как да ся изисквът и издирят най-стари чърти нашего бития, язика, 

народопоколения, стараго ни правления, славнаго ни прошествия и проч. Част първа.
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витие на една нация, макар и разделена от границите на различни държави, е обединена от 
общи история, дух, културно наследство, общи традиции, общ народопсихологически профил 
и др. Неговите първоначални схващания и убеждения се свеждат до осъществяването на една 
по-широко изследователска база, при която се развива идеята за установяването на една об-
щобалканска федерация, основана на културните традиции и общи етнокултурни специфика и 
ценности. За Г. Раковски няма съмнение, че България е част от Европа и българите са евро-
пейци. За него българите преди да се отнасят с европейците трябва да преминат през своята 
балканска, общокултурна характеристика и общобалканска история. Той не само проучва, но 
и апелира в своите популярни публикации и научни изследвания да се изучава не само исто-
рията и културата на българския народ, но и тези на съседните балкански народи и държави. 
В обсега на неговите проучвания са включени и: спецификата на монархическите институции 
в Европа, държавната устройство на Османската и Руска империи и др. Според Г. Раковски  
дипломатическите постъпки от българска страна за спечелване на благоразположението на 
европейските велики сили са задължителни. В трите плана за освобождението на Българи се 
намират потвърждения, че той отхвърля хегемонистичните и териториалните претенции на съ-
седни страни, като държи за равнопоставеност при сключване на споразумения за съвместни 
действия или бъдещ съюз.

В първите два плана той за първи път излиза с идеята за създаване на ръководен център 
на борбата и организирането на територията на една армия, която да премине в България и да 
вдигне българите на въстание. Създава се и Привременно българско правителство, което да 
ръководи. В духа на тези разбирания Раковски се заема и с организирането на революционната 
българска армия. Опитът показва, че създаването ѝ на чужда територия поставя национално-
революционното движение в зависимост от политиката и целта на други държави. В третия 
план се предвижда освобождението да стане след всенародно въстание, но вече само с усили-
ята на самите българи. Идеите на Г. Раковски в тези три негови планове за освобождението на 
България по безспорен начин включват и неговите разбирания за едно бъдещо демократично 
управление за следосвобожденска България.
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Тематичен кръг 

ГЕОРГИ РАКОВСКИ – 
УЧЕНИЯТ И ТВОРЕЦЪТ

Panel II 

GEORGI RAKOVSKI –  
SCIENTIST AND ARTIST





За незапознатите добре със спецификата на нашата възрожденска литература това за-
главие може да се стори в някаква степен предизвикателно – поет ли е наистина Раковски? 
Каква поезия има в тези тромави и съзнателно архаизирани, трудно четими днес стихове? Но 
случаят с тази поезия ни припомня отново, че при оценката на литературното наследство тряб-
ва да имаме винаги предвид две неща: от една страна – историческото му значение в общия 
развой на естетическите стойности и, от друга – неговата обществено-политическа функция в 
съдбоносни за народа и държавата ни епохи. Най-великите революционни движения и събития 
в историята на Европа имаха своите песни, които не блестяха с особено високи художествени 
качества, но можем ли да си  представим тези събития без техните марсилези?... Ето защо и 
оценката на литературното дело на Раковски е неразривно свързана с оценката на цялостното 
му дело на обществено-политически деец в една от най-драматичните епохи от историята на 
българския народ.

„Любовта към отечеството превъзходи сичките световни добрини и тя е най-утешителна 
мисъл за человека на този свят“. В тази изповед на Георги Стойков Раковски е синтезиран сми-
сълът на целия му живот, на борбите и страданията му. Тя ни дава ключа за разгадаване на 
оня тайнствен импулс, който подхранва неизтощимата енергия на революционера, дипломата, 
поета, публициста, историка, етнографа в неговата народополезна дейност. Любовта към оте-
чеството вдъхновява просветните стремежи на младия цариградски ученик, организирал тайно 
дружество за освобождение на България. Тя го изпраща през 1841 г. в Браила, за да застане 
начело на подготвения от българи и гърци бунт срещу империята. Тя му дава сили да понесе 
четиригодишните страдания в подземията на най-страшната цариградска тъмница, тя направ-
лява неуморната му революционна дейност, журналистиката му, научните му занимания, ди-
пломатическите му мисии, поетическото му творчество. В многостранно надарената личност 
на пламенния патриот, на идеолога и организатора на националната ни революция се оглежда 
същността на цялото ни Възраждане. Като мощен фокус тя събира в едно разнопосочните 
ренесансови тенденции, за да им даде смисъл и насока. Продължител на делото на Паисий 
и Бозвели, на капитан Мамарчев и непокорните хайдути, Раковски чертае новите пътища, по 
които България ще тръгне към своето бъдеще, и като истински, исторически призван народен 
водач, посвещава на това целия си живот. На тази цел подчинява издаването и на четирите си 
вестника: „Българска дневница“, чрез който се поставя началото на българската революцион-
на публицистика, „Дунавски лебед“, „Бъдущност“ и „Бранител“. Към делото му на публицист 
принадлежат още „Предвестник Горскаго пътника“, с който доказва негодността на империята 
да се промени чрез реформи, брошурата „Глас едного българина“, с която за пореден път се 
намесва в църковната борба, както и много други, между които и брошурата „Преселение в Ру-
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сия, или руската убийствена политика за българите“, чрез която разобличава руската имперска 
политика на Балканите, многократното и вековно коварно подмамване на българско население 
в безлюдните бесарабски степи и превръщането му в безправни крепостни роби. Някои от пуб-
лицистичните творби на Раковски имат и мемоарен характер, написани са живо и пластично, с 
белетристично умение. Сведенията за църковната борба и за някои от най-видните участници 
в нея, като Неофит Бозвели, Иларион Макариополски, Стоян Чалъков и др., се преплитат с 
видяното и преживяното от самия Раковски, а по този начин се превръщат и в ценен извор 
за биографията му. Те завършват цикъла от мемоарни произведения, започнат през 1854 г. в 
Котел с емоционално и експресивно написаните спомени за арестуването и хвърлянето му в 
цариградската тъмница, озаглавени „Неповинний българин“, и завършен с подробния план за 
„Житие“, останало за съжаление ненаписано.

Още съвсем млад Раковски се заема със създаването на тайни организации в Гърция 
и Румъния, а в края на Кримската война и сам излиза в Балкана с хайдушка чета. По-късно в 
Белград обсъжда с няколко български войводи въпроса за създаване на дружини от българи 
емигранти, които да нахлуят в България и да вдигнат въстание. Така през 1862 г. се създава и 
Първата българска легия, записала името си в най-славните страници на новата ни история. 
След героичните битки на малката българска войска за свободата на сръбския народ под сте-
ните на Белградската крепост и след осуетявянето на въстаническите планове Раковски се 
опитва да създаде общ балкански съюз срещу империята, но усилията му се оказват обречени. 
Затова в самия край на живота си (той умира от туберкулоза през 1867 г.) отново се връща при 
идеята за всенародно революционно-хайдушко движение.

Огромната обществено-политическа и публицистична дейност на Раковски е най-тясно 
свързана и с неговото научно и поетическо дело. Широко ерудиран в областта на историята, 
филологията и етнографията, той си спечелва сред своите съвременници неоспорим автори-
тет. Събира исторически, етнографски и фолклорни материали и през 1859 г. издава с помо-
щта на Цани Гинчев знаменития си „Показалец, или ръководство как да ся изискват и издирят 
най-стари чърти нашего бития, язика, народопоколения, стараго ни правления, славнаго ни 
прошествия и пр.“ Този труд отразява  насоките и резултатите на фолклорните и етнограф-
ските интереси на Раковски. Освен упътванията за начините, по които трябва да се събират и 
изследват етнографски и фолклорни материали, важни за историята на духовната и матери-
алната култура на народа (с което книгата наистина е изиграла роля на ценно ръководство), 
тук срещаме и описания на някои вярвания, обичаи, обреди и др. Своеобразно продължение и 
допълнение на този труд е излязлата през 1865 г. в Букурещ книга „Българска старина“, зами-
слена като периодично издание. В нея се поставят въпроси из историята на българския език и 
народната духовна култура, за разселването на народите, за древните митологии и др. Роман-
тичното му отношение към историята и народната старина се съчетава с още по-романтичната 
му и месианистична концепция за произхода на българския език, намерила израз и в съчине-
нието му „Ключ българскаго язика“. Като извежда  потеклото на българите от древна Индия, той 
определя  на българския език място между най-старинните езици, твърдейки убедено, че той 
произлиза от санскрит и че самата дума „санскрит“ е българска и означава „сам скрит, таен“ 
език на жреците, че българите са потомци на арийците и са първият европейски народ, защото 
първи са се преселили от Азия в Европа; че много имена на градове, села, реки, планини, мест-
ности и др. са еднакви в България и в Индия, която е прародина на българите; че във всички 
езици могат да се открият български елементи; че корените на гръцкия език също трябва да се 
търсят в българския и че самата дума „гърци“ е българска и означава „горци, планинци“, тъй 
като някога гърците са обитавали планинските пущинаци.

Интересът на Раковски към историята ражда и голямата студия „Няколко речи о Асеню 
Първому, великому царю българскому и сину му Асеню Второму“ (издадена през 1860 г.). Ха-
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рактер на историческо изследване има и последното му книжовно дело – „Българските хайдути“ 
(1867), от което излиза само първата част.

 Етнографските, историческите и езиковедските съчинения  на Раковски са белязани със 
знака на романтизма, в тях намира израз стремежът му да използва  всички възможни средства 
за пробуждане и революционизиране  на съзнанието на българите. Най-важното е, че чрез 
тези съчинения той защитава  правото на сънародниците си да създадат отново своя държава 
– условие, което би им осигурило възможност за нормално развитие и заемане на равноправно 
място сред свободните и проспериращи народи.

Общото, което свързва всички научни съчинения на Раковски, е стремежът за предста-
вяне на своята култура и история във възможно най-благоприятна светлина. И това е напълно 
обяснимо, ако се имат предвид задачите, които си поставя революционерът с тези съчинения в 
едно време, когато, по думите на Ботев, цялата книжовна дейност трябва да приеме характер 
на политическа пропаганда.

На тази задача е подчинено и цялото му поетическо дело. През 50-те години на XIX век, 
когато той пише своите поетически произведения, българската поезия все още прави първите 
си по-сериозни крачки: в някои периодични издания са напечатани вече първите стихотворения 
на Добри Чинтулов и Петко Славейков, излизат и първите Славейкови сбирки. Читателският 
литературен вкус е в плен на любовно-сантименталната поезия, но все по-определено се влияе 
от всеобщия духовен подем. И когато в 1858 година излиза поемата „Горски пътник“, нейният 
успех е изключителен.  Тя идва като откровение на духа на времето и бързо става много попу-
лярна. Иван Вазов, Васил Попович, Илия Блъсков, Атанас Илиев и други възрожденци са ни ос-
тавили свидетелства за интереса, с който поемата е била четена. Вазов и Ат. Илиев са я учили 
наизуст и като много други свои връстници до късно са помнили откъси от нея, а Васил Попович 
нарича Раковски български Вергилий, който чрез „Горски пътник“ е обезсмъртил името си. И в 
тази поема, както и в цялата си поезия, Раковски съчетава романтиката на изображението  и 
поетическото внушение с най-актуални  политически идеи, в тях се преплитат политически, на-
учни и социални възгледи, историкът и фолклористът стои редом с идеолога и революционера. 

Поезията си Раковски пише безсистемно, в промеждутъците на революционната, научна-
та или публицистичната си дейност, за да даде израз на вълнуващи го мисли и чувства или да 
допълни казаното в някоя публицистична творба. Така например „Постъп (марш) българский“, 
в който се изразява увереността, че е настъпило времето за освобождение от робството, е 
писан в Свищов по време на бягството от Котел след разпускането на четата. Така са писани 
и „Напрасно отлъчие от Дакия…“, „Отлъчие от България…“, „Спомен месторождения“, „Възпо-
мянание старобългарско…“, „Забава в Кубейская карантина…“  и др. В архива на Раковски са 
запазени и любовно-сантиментални стихотворения, салонни акростихове и други поетически 
опити, писани главно през 50-те г. на ХІХ в. – десетилетие, изпълнено с драматични събития.

В художествено отношение и стихотворенията, и поемата „Горски пътник” страдат от 
редица съществени недостатъци, които затрудняват естетическото им възприемане днес. На 
първо място това е езикът, съзнателно архаизиран  и въобще деформиран в духа на роман-
тико-историческите възгледи на писателя и революционера, който е смятал, че по този начин 
го доближава до старобългарския и ще пробужда у своите читатели по-силни патриотични 
чувства. Често думите се съкращават (по подобие на гръцкия език), словоредът се изменя, 
възвръщат се синтетични падежни и инфинитивни конструкции, възкресяват се стари или се 
създават нови думи. Римите често липсват или са само графични, ритъмът е нееднороден… 
Но преимуществата на това поетическо дело трябва да търсим в друга посока – в идеите, които 
носи, в истините, които казва на своите жадни за свободно слово читатели. Защото с поезията 
си той поставя най-наболелите въпроси на своето време – тежкото социално иго, фанариот-
ския духовен гнет и непоносимото политическо робство. С паисиевска страст той възкресява 
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величието на някогашната свободна българска държава, като романтичните видения от мина-
лото се редуват с още по-романтични идеи за освобождение.

В „Горски пътник“ се откриват и преки влияния на хайдушките народни песни – мотивът 
за разговор между юнак и кукувица, романтичните образи на борците, изображението на на-
родните страдания и хайдушкия бит, различни художествени средства. В науката отдавна е 
посочено, че художествените постижения в поемата идват повече под стихийното въздействие 
на народната песен и се откриват главно там, където има и сюжетна връзка с нея.

Изпитал силното въздействие на гръцката романтична революционна поезия и особено 
на големия гръцки поет и революционер Ригас Фереос, Раковски  на свой ред оказва влияние 
върху редица наши възрожденски поети. Най-плодотворна е връзката на неговата поезия с 
творчеството на Ботев. Гениалният поет е ценял високо своя предшественик в борбата и в ре-
волюционната поезия и е почувствал дълбоко силата на неговите идеи, затова литературното 
влияние идва напълно естествено и закономерно. Освен това Раковски е първият български 
революционен поет, който се опитва да трансформира идеите на назряващата революция в 
свои лични вълнения. Този изповеден, субективно-експресивен тип художествено мислене на-
мира най-ярка и талантлива изява именно в поезията на Ботев и несъмнено тъкмо това срод-
ство в типа на художествената концептивност е изиграло решаваща роля за големия интерес 
на Ботев към поезията на Раковски.

Както за да разберем личността на Георги Раковски, трябва да надникнем отвъд при-
видната парадоксалност на много от житейските му прояви, да се опитаме да разгадаем 
дълбоките подбуди на една необикновена душевност и изключителен интелект, така и за да 
почувстваме неговото слово, наличието на поезия в поетическото му творчество, трябва да 
можем да проникнем отвъд езиковата бариера, която, както вече стана дума, самият поет е 
поставил от патриотични подбуди. Успеем ли да сторим това, ще се озовем в един наистина 
богат поетически свят, изпълнен с човешки съдби и с драмата на един цял народ, с надежди и 
разочарования, с тайнственост и запленяваща простота, с фолклорни и митологически образи  
и с конкретното лице на злото, с възвишена романтика и с потресаващи картини от действител-
ния, земния ад… За трудната комуникативност на тази поезия с днешното естетическо съзна-
ние играят решаваща роля два главни фактора – неоформеността все още в средата на века 
на литературния език и влиянието върху творчеството на Раковски  на романтично-патетичната 
революционна  и следреволюционна гръцка поезия (особено революционните маршове на Ри-
гас), чието идейно въздействие в случая (за разлика от формалното) е иначе безспорно поло-
жително. Славейков, Вазов и Ботев преминаха през една много по-модерна литературна шко-
ла, облегнаха се с по-голямо доверие на фолклора и на естествено оформящия се литературен 
език и това гарантира по-голямата естетическа жизненост на поетическото им творчество. Но 
колкото парадоксално, толкова и закономерно е, че в основата на успеха им бе положеното 
начало от техния първоучител  в поезията – великия автор на „Горски пътник“.

„Мечтател безумен, образ невъзможен“ – и така лаконично, но много точно, го е характе-
ризирал дядо Вазов. Защото Раковски е наистина една от най-мащабните, една от най-инте-
ресните личности на Българското възраждане, един от великаните, по които народът ни винаги 
ще измерва духовния си ръст.



Мощен творчески дух и мащабно мислещ ум – Георги Стойков Раковски е една от ембле-
мите на Българското възраждане. Забележителен творец, същевременно стратег и социален 
мислител, Раковски е сред личностите, които  създават ореола на една историческа епоха. 
Той удивително съчетава образа на „мечтател безумен“ с прагматизма на революционера и 
политика,  с интелекта на на дипломата и учения, със знанията на  езиковеда, историка, ет-
нографа, нумизмата…И всяка една от тези „роли“ носи белега на колоритното, неповторимото, 
уникалното. Достигналите до нас негови творчески прояви, ръкописи, новооткрити документи 
или материали разкриват една сложна личност, която поставя във времето нови въпроси пред 
своите изследователи.

Георги Раковски приема като своя „свята длъжност“ да подготви народа за една бъдеща 
революционна борба против политическото и духовното потисничество. В  този свой  поход за 
свобода той  обединява  „пресата и сабята“ – знанието с оръжието и просветата на народа с 
революцията. Затова и неговите думи достигат до народа, възприемат се от него и се пренасят 
през времето – множество са свидетелствата, че неговата поема „Горски пътник“ е учена наи-
зуст, че неговите стихове „Отлъчие едного разпаленого родолюбца в лето 1853“ или повестви-
телния спев към поемата и много други са вълнували хилядите българи, повярвали на неговото 
мощно слово. Личност пламенна, с ярък патриотизъм и верен усет за политическия момент, 
Георги Раковски създава първообраза на българската революционна мисъл. Неслучайно и из-
тъкнатият изследовател на Раковски и неговата идеология – Николай Генчев, го определя като 
пръв дипломат на българското освободително движение.

Пишейки и мислейки за Георги Раковски – ние мислим най-вече за неговата личност, 
за този „мечтател безумен, образ невъзможен“, неповторимо определен така от Иван Вазов. 
В това определение  се съдържа и мощният размах на неговата мисъл, и дълбочината на 
неговите  стратегически  представи за бъдещата революция. В голяма степен те са отразени 
в неговото епистоларно наследство. Раковски използва прагматичната функция на писмата 
–  като възможност за общуване да предаде идеите  и настроенията на автора – за да следва 
своя път, обединил „лира и тръба“.

 Личните писма са сред най- популярните форми на общуване през Българското възраж-
дане. Още до появата на периодичния печат, а и след него, личните писма са изпълнявали 
публицистични функции – те са били преписвани и разпространявани, четени публично и пом-
нени наизуст. Писмата на ярките личности от Възраждането не реализират само утилитарната 
функция на средство за писмено общуване. Това, което им придава друга динамика и ги пре-
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връща в движеща сила в един конкретен исторически момент, е поетата от тях нова функция 
– на текст, който носи жанровата характеристика на политическия трактат, на остър критически 
памфлет или проповед. Писмата са най-сигурната територия, върху която възрожденският чо-
век е осъществявал своята активна личностна позиция. С въвеждането на периодичния печат 
не отслабва тяхната функция, дори се наблюдава увеличаване на активността – често в перио-
дичния печат излизат „открити“, „отворени“ писма на публични дейци по актуални въпроси на 
деня. Много често техен адресат са общини, отделни сдружения.

За писмата на Г. Раковски може да се каже, че те обединяват образа му на стратег, на 
революционер и на ярък публицист. В тях се откриват пасажи, които издават неговия промисъл 
за бъдещето на революционната борба, същевременно са пряк отклик на ситуацията в отечест-
вото – особено във връзка с въпроса за преселенията на българите в Бесарабия,  за съдбата и 
излизането на „Предвестник“ и на „Дунавски лебед“, за погледа на Раковски върху политическите 
движения  в Европа и немарата ѝ към българите с възгласа „Знае ли „Европа?“ и др. Той е автор 
и на отворени писма, известно е  популярното му послание „До жителите на Котел“, а също и 
автобиографичното писмо до Иван Иванов, благодарение на което немалко факти от неговата 
лична биография са потвърдени, също многото писма до съратника и приятеля Йосиф Дайнелов.

Публицистиката на Георги Ст. Раковски е нов етап в развитието на новобългарската жур-
налистика през XIX век. Тя е не само богата на чувства и идеи, често е акцентувано върху ней-
ната „публицистична страстност“ ( Г. Боршуков), но е пример и за богатство на журналистически 
форми, чрез които  предава своите мисли и настроения. Творчеството на Раковски – богато и 
разнообразно, включва стихотворения, статии, мемоари, исторически съчинения, книги за народ-
ното творчество и за езика, призивни брошури, „гласове“,  позиви. В ръкописното наследство на 
един от най-ярките български революционери немалък дял представя епистоларното наследство 
– множеството писма до приятели и съратници. И ако чрез публицистиката Раковски зове към 
борба, образно и лозунгово изразена в т. 64 на неговото Житие: „Началото на конечното ми ре-
шение за открита борба с турското правителство през пресата и сабята“1, то чрез писмата той не 
само споделя настроения, мисли и тревоги, но не по-слабо  е заявен  в тях и призивът за борба.

Именно ярките личности на Възраждането, просветителите и строителите на книжовния 
език, са и най-активните кореспонденти: писменото общуване е било един вид тяхна изява, още 
една възможност за споделяне на лична позиция. В този смисъл е много интересен за науката 
въпросът за автореминисценциите, за непосредствената лексикална и семантическа близост 
между писмата и публицистичното или поетичното творчество на някои от ярките личности на 
Възраждането

Често в личните им писма съзряват идеи и настроения, които те споделят  със своите ко-
респонденти, а по-късно тези идеи намират израз в творческите им изяви. Сякаш публицис- 
тичният тон и художествеността на словото „се изпробват“ на територията на личното пис-
мо и за това много способства епистоларната практика на времето.  Според наблюдението на  
Г. Винокур, писмата се превръщат в „истинска прозаическа лаборатория“.2 Много често лич-
ните писма са изпъстрени с изрази или цели фрази, които  откриваме  в други творчески изяви 
– в публицистиката или в поезията. В такива ситуации се открива  първоначалният  вариант на 
поетични или прозаични творби, излезли  в печата. Например в писмо до Спас Вацов от 1881 г.  
Петко Р. Славейков споделя трудностите след уволняването и интернирането му в Трявна, като 
иронично-самопародийно вметва стиха: 2Работа без пари е студена/Но жестокостта ми не е сло-
мена“3 – умела поетическа перифраза на елегията „Жестокостта ми се сломи“, писана 10 години 
преди това..

1 Раковски, С. „Българийо, майко мила!“. София, 1967, с. 5.
2 Винокур, Г. Культура языка. Москва, 1925, с. 186.
3 Славейков, П. Р. Съчинения в осем тома.  Т. III, София, 1860, с. 350
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Стилистичните особености на Ботевите писма също дават възможност за подобни конста-
тации. В писмо до Иван Драсов от 1 юли 1875 г. Хр. Ботев пише: „…вече отблизу сте познати с 
Херцеговинското въстание и знаете по-добре от нас доколко е общо и сериозно… и да вдигнем 
нашия народ на бой за свобода и да си помогнем един другиму взаимно, като разделим силите на 
общия враг…“4. Само няколко дена по-късно, на 13 юли 1875 г. в статията „Въстанието в Херце-
говина“ (в. „Знаме“, бр. 22) четем: „Въстанието в Херцеговина успява…Сега  е време да извикаме 
народът на въстание, и, като разделим силите на общия враг, да помогнем и на себе си, и на 
своите братия!“.

В епистоларното наследство на Георги Раковски могат да бъдат открити много случаи на 
почти буквално пренасяне на изрази, нещо като ключови фрази, от писмата в другите му писа-
ния, предимно в публицистични творби. В тези фрази лексикалната близост е толкова голяма, 
че могат да се приемат като автоцитати. Повторени в писма и в творчество, те доказват един-
ността на творческата мисъл на Раковски, неговия вечно  ангажиран творчески дух – без значе-
ние какво пише, дали са писма, публицистика или поезия, той мощно изразява своите мисли  и 
настроения, често  ползвайки собствени поетически  открития. Многократно изричаната любов 
към отечеството изпълва не само публицистиката на Раковски, но и много от неговите писма, 
тя е основният тон на всичките му писания. Толкова повече и по-темпераментен е тонът му, 
когато коментира в писмо до Дайнелов създадената ситуация за преселението на българите от 
Видинска област в Крим; толкова по-категоричен е, че ще дойде време за освобождение. Като 
надежда звучат думите му в едно ранно писмо до учителя  Райно Попович (25 юни 1839): „Ще 
дойде време да се освободим от тия светогасители и презрители на нашия български народ“5. 
Многократано изричани, тези думи звучат като мантра и в началото на неговия Позив за народ-
но въстание, но вече в императивна форма: „Време дойде веке и ние да съкрушим тежкото иго 
на нашите мъчители неверни турци“6.

Сред емблематичните примери за автореминисценции  ще откроя едно писмо до Йосиф 
Дайнелов от 21 юни 1861,  в което Раковски пише: „Без скъпоценна жертва свобода се не добива. 
Това е един добър урок за наш народ, да намъква помощ и че трябва сам за себе си да извърши 
– оная свята длъжност…“7. А през август 1862 г., във финала на призивния  „Позив за народното 
въстание“, подписан „Народний войвода  Г. С. Раковски“ четем: „Нека никой не мисли, че свобода 
се добива без кръв и без скъпоценна жертва. Нека никой не чака от никого да го освободи! Нашата 
свобода от нас зависи!“8. Изразът „скъпоценна жертва“ сякаш е станал  лайтмотив в творчеството 
на Раковски. Откриваме го още в  Част първа на поемата „Горски пътник“, където той пише:

 „Народ, кой своя правда желае,
 мила свобода и прелюбезна,
трябва с оръжие да я добие,
с жертва голяма и скъпоценна!“9.
Откриваме го отново и в друго писмо до Йосиф Дайнелов от 1 март 1861. Раковски, ко-

ментирайки, че ние, българите, имаме  „на какво да се гордеем и наше народно име съвсем 
други отзив би давало в Европа“, завършва  патетично: „Тогава ние съвсем друг[оя]че би оценя-
вали сами себе  и всяка скъпоценна жертва би приносили за милая си народност!“10.

Често при Раковски, както и при  примерите със П. Р. Славейков и Х. Ботев,  изповедност-
та на личното писмо се подсилва от собствени изрази, получили вече популярност, станали 

4 Ботев, Хр. Съчинения. София, 1950, Т. II, с. 415.
5 Раковски, Г. С. Българийо, майко мила! София, 1967, с. 567.
6 Пак там,  с. 557.
7 Пак там. с.588.
8 Пак там, с. 558.
9 Пак там, с. 103.
10 Пак там, с. 587.
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дори емблема на убежденията му. Такъв е случаят с известната фраза от поемата „Горски  
пътник“:

По-добра е смърт мало-минутна
Нежели дълги рабски живот!11

Този израз буквално се мултипицира в поемата, добива функцията на речитатив: 
„По-добре смърт с юнашка борба/ Нежели живот все безчестен!“

По-късно, в един преглед в рубрика „Изглед“ на в. „Дунавски лебед“ (бр. 56 от 25 октомври 
1861), пишейки за равнодушието на Европа към „поданите християни“ и тяхното положение, 
„щото им е невъзможно вече да търпят.“, Раковски  отново възкликва, като изразът е даден 
от самия него в разредка: „П о – д о б р е   с м ъ р т,  н е ж е л и  т а к ъ в  е д и  н   ж и в о т!“12. 
Ударността на фразата, яркостта на чувството и императивът на целия израз сякаш са обикнат 
похват на Раковски.  В цитирания вече „Позив за народно въстание“ от 1861 г. още в първия 
пасаж, обявявайки, че „време дойде веке и ние да съкрушим тежкото иго на нашите мъчители 
неверни турци“, Георги Раковски изрича  като в клетва сакралните думи: „По-добре, братя, една 
сладка маломинутна за свобода  смърт, а не дълговечен рабски живот под тия безчеловечни 
турски мъки!“13. И отново в писмо,  3  месеца преди Позива, на 21 май 1861, по повод на турския 
ферман за преселването на българите, с горест и гняв Раковски пише „де се сега родолюбиви 
българи“, той е готов „да ги поведа“, но  те трябва да са готови да пожертват живота си: „По-
добре една маломинутна с възторг  сладка смърт, нежели мършаво от дълга болест или от 
слаба старост гниещо издихание“14.

Примерите може да се множат, те изпъстрят писмата и публицистиката на Георги Раков-
ски, раждайки въздействащия революционен патос на неговия неповторим стил на изразяване. 
Тази жертвоготовност, сякаш непозната до Раковски в такива мащаби, намира верен езиков 
израз в неговите творби, тя именно привлича към неговите писания, тя създава ореола около 
името му. Навлязла в писмата и в публицистичното му творчество тя дава тон и звучене на 
словото му, ударно утвърждава неговата свята истина: „…нъ трябва ние да почнем и да пока-
жем, че сме въистина достойни за свобода. Трябва да покажем, че в нашите жили тече йоще 
старобългарска юнашка кръв и че мъчителите не са я съвсем изпили!“15.

Тези и други примери доказват, че писмата на изявени личности или обществени дейци 
носят атмосферата на тяхното време и зародиша на поетична или публицистична цялост, осъ-
ществена по-късно в творчеството им. Сполучливо намерените в писма стилистични обрати 
стават част от големи публицистични творби. Тази дифузност е особено характерна за напрег-
нати периоди на борби и себеотдаване, когато всеки ред е бил посветен на  борбата за оте-
чеството като „свята длъжност“.  Казано с думите на Георги Раковски още от увода на неговото 
Житие:  „Любовта към отечеството превосходи сичките световни добрини…“16.

11 Пак там, с. 125.
12 Пак там,  с. 497.
13 Пак там, с. 557.
14 Пак там, с. 590.
15 Пак там, с. 557.
16 Пак там, с. 8.
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Великият син на българския народ Георги Стойков Раковски (1821 – 1867) има изключи-
телни заслуги при основаването и първите години от развитието на първото българско средно 
училище в гр. Болград (тогава Бесарабия, Молдова, след 1862 г., Румъния, днес Одеска област 
на Украйна – бел. автора). Тези негови заслуги към българското образование се разглеждат в 
настоящия доклад.

На 9 ноември 1857 г. след екстрадирането си от Австро-Унгария Георги Раковски се ус-
тановява в гр. Галац (тогава в Молдова, днес в Румъния – бел. автора). В този град има мно-
гобройна българска емиграция и той замисля създаването на българска книжовна община с 
печатница. „В кратковременное мое пребивание – пише Раковски – наклоних наши тамошни 
българи да съставим в Галац едно народно учебно българско общество, кое да обдържва бъл-
гарско народно порядочно училище в Галац и да съставими печетня, за да печятами разни 
учебни български книги и един филологически повременен лист“. (1)

За откриването на българска печатница в Галац е необходимо да се вземе разрешение 
от тогавашния държавен глава на Молдова – княз Никола Стефанов Богориди (1821 – 1863). 
Той учи в най-престижното гръцки училище – Великата школа в квартала Куручешме в Цари-
град, където негов съученик и приятел е Георги Раковски. От март 1857 до октомври 1858 г. княз 
Никола Богориди е каймакам (държавен глава) на васалното на Турция княжество Молдова. (2) 

Българите в гр. Галац приготвят една молба до княза, написана от Георги Раковски, като 
разчитат на личното познанство и приятелство на Раковски с княз Богориди. Към мисията на 
Георги Раковски в тогавашната столица на Молдова – гр. Яш, се присъединява и родолюбивият 
българин Пантелаки (Пантелей) Аврамович. Двамата предават прошението при срещата с княз 
Богориди в средата на декември 1857 г.
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години от развитието на първото българско средно училище в гр. Болград – българската 
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да издаде указ за откриване на гимназията. По-късно Раковски пише до първенците в Болград 
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В първата половина на януари 1858 г. в канцеларията на княз Никола Богориди случайно 
се срещат Георги Раковски с делегация на бесарабските български колонисти от двама души 
– Панайот Греков и Георги Минчев, които носят прошение до княза на Молдова, подписано от 
жителите на 39 български села и административния център гр. Болград, които по силата на Па-
рижкия мирен договор от 1856 г. са предадени в пределите на васалното на Турция княжество 
Молдова. Прошението, известно в историята като Мирски приговор на бесарабските българи, е 
за откриването на българско средно учебно заведение в гр. Болград. (3)

Георги Раковски до тогава не знае за инициативите на бесарабските българи за открива-
не на средно училище. Но Раковски носи мисълта за създаване на централно българско учи-
лище (гимназия) в един от големите градове на България. Своите възгледи по този въпрос той 
излага в  „Дунавски лебед. Любословен български народен лист за наука и забава“, който успя-
ва да издаде в един брой през август 1857 г. в Нови Сад с помощта на Данило Медакович. (4)  
Но за практическата реализация на идеята за българска гимназия в поробените български земи 
пречи турската власт и особено силно ще е противодействието на гръцкото фанариотско ду-
ховенство. Притежаващ изключително прозорливост, Раковски бързо съобразява, че основа-
ването на първа българска гимназия може да се реализира в Бесарабия и този въпрос е много 
важен, затова твърдо решава: „Ми трябваше да се споразумейми и да действуваме съгласно 
българските работи. И така решихме по-първо Болградская работа. Княз Богориди прие ви-
шеречените българи с голяма радост и показа всяко благоволение за тия работи. Незабавно 
отправи прошение тяхно на Министерство просвещения, и им се даде документа, да открият в 
Болград гимназия средоточна, независима от Министерства просвещения, българский язик да 
е господствующий“. (5)

Приносът на Георги Раковски за създаването и развитието  
на Централното седемкласно училище в Болград (Болградската гимназия)

Георги Раковски установява бързо най-приятелски връзки с двамата депутати на беса-
рабските българи Панайот Греков и Георги Минчев и оценява тяхното горещо и силно родолю-
бие: „Въистина видях в тях чювства благородни и мисли родолюбиви! Ежедневно се виждах с 
тия пълномощни и им давах по възможност тия мои сърдечни български наставления“. (6)

Още в Яш, оценили опита, знанията и авторитета на Георги Раковски от своя страна 
делегатите Греков и Минчев му предлагат да застане начело на новосъздадената гимназия 
като директор. За тази покана той пише в своето писмо от март 1858 г. до Иван Иванов: „Тия 
же задоволни от мене, просиха ме да дойда в Болград и да съдействувам, щото по-скоро да 
се положи в действие това общополезно българско дело. Аз с удоволствие приех това, и като 
прекратих моята работа, за коя бях дошъл, тоест свърших я с други един начин, съобразно с 
днешните обстоятелства…“ (7)

Делегацията от двама бесарабски българи решава, че са свършили поставената  за-
дача за основаване на българско средно учебно заведение и си тръгват. Трябва да се обър-
не специално внимание на цитирания по-горе пасаж от писмото на Раковски. След като княз 
Богориди обещава да изпрати прошението на българските колонисти до Министерството на 
просвещението на Молдова, след това той веднага „…им са даде документа да открият в Бол-
град гимназия средоточна, независима от Министерства просвещения, българский язик да е 
господстдвующий“. (8) Това свидетелство е много интересно. Оказва са, че много преди да 
се получи указът (известен още като Хрисовул) за основаването на гимназията на 10 (22) юни 
1858 г. на представителите на бесарабските българи е връчен документ от княза на Молдова 
за откриване на българско средно училище. За това писмено разрешение на княза, дадено 
през януари 1858 г., не е посочено и анализирано от изследователите на първата българска 
гимназия до сега. 

Но неочаквано събитията се развиват неблагоприятно за Раковски. В свое писмо до Иван 
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Иванов от март 1858 г. той пише: „…завърнах са в Галац, за да дам слово на тамошния родолюб- 
ци българи и от там да са отправя в Болград. Но нечаено получих писмо от Болград, че тамо 
дошло тайно предписание за мене от молдавское правителство, според искане австрийскому 
правителство да ме под арест отведат в Яш „… реших са, та преминах през руската граница и 
днес са намирам в Кубей“.(9) 

Георги Раковски пресича молдово-руската граница и се спасява на територията на Русия. 
Голяма помощ му оказва Павел Грамадов чрез свой познат руски пограничен офицер. Устано-
вил се отначало в с. Кубей, където прекарва карантина от около 20 дена, след това през гр. 
Кишинев Раковски се озовава в гр. Одеса през април 1858 г. От тук той изпраща благодарстве-
но писмо до княз Никола Богориди: „А когато пълномощниците на българските поселения в Бе-
сарабия се явиха и поискаха да бъде учредена гимназия в Болград, Ваша Светлост показахте 
така благосклонни чувства и без отлагане им позволихте исканото. Каква благодарност предиз-
вика това благосклонно Ваше дело в сърцето на всеки благоразумен българин – това е нео-
писуемо, и времето ще покаже, колко много знаят българите да почитат своите благодетели! 
Долуподписаният, като се случих очевидец на тези дела… като бях доволен извънредно много 
поради предстоящето учредяване, за сега, на българска гимназия в Болград… Знайте добре, 
Ваше Сиятелство, че бъдещето на българите е много по-светло от бъдещето на молдовците. 
Възползувайте се от обстоятелствата! Божественият промисъл, който Ви е издигнал на това 
стъпало, на което се намирате, положително Ви е предопределил и за нещо по-више! (10)  
От цитирания пасаж от писмото на Раковски е видно неговото пряко и решително участие с 
ходатайството си пред държавния глава на Молдова за откриване на българска гимназия в 
гр. Болград. Авторът на писмото също посочва историческото значение и перспективата за 
образователния и културен просперитет на българите и тяхното „много по-светло бъдеще“, 
отколкото на молдовците. 

На 10 (22) юни 1858 г. е издаден Хрисовул (указ) от княза на Молдова Никола Бо-
гориди за откриване в гр. Болград на „Централно седемкласно училище“. Така обявеното 
„седемкласно училище“ означава, че то има за основа първите четири класа (отделения) на 
началното училище и първи клас отговаря на днешния пети клас, а седми клас – на днеш-
ния единадесети клас. Централното седемкласно училище има две степени: прогимназиал-
на (първи, втори и трети клас – съответно пети, шести и седми клас днес – бел. автора) и 
гимназиална степен (четвърти, пети, шести и седми клас – съответно осми, девети, десети 
и единадесети клас днес – бел. автора). Но сред обществеността, в публицистичната и на-
учната литература това Болградското седемкласно средно училище добива известност като 
Болградска гимназия.

Хрисовулът се състои от уводна част и 14 параграфа. В преамбюла е посочен начинът, 
по който ще се издържа гимназията: арендните приходи от земя и езера, от ханища и пароми 
(фериботи – бел. автора). В останалите 14 параграфа намират място целите, задачите, орга-
низацията и програмата на обучение и отношението на училищните власти с Министерството 
на просвещението на Молдова. По силата на този Хрисовул Болградската гимназия ще бъде 
достъпна за децата на всички колонисти. (11)

Особено важен момент в Хрисовула представляват онези параграфи, в които се про-
кламира, че „…всички предмети в това училище ще се преподават на български и румънски 
език. А в началните училища, които се откриват във всички колонии, преподаването ще става 
на румънски език в онези села, в които мнозинството от населението е молдовско, а в онези 
села, където мнозинството от населението е българско – на български език“. Върху този текст 
от документа ръководството на Болградската гимназия (Попечителният комитет, гимназиално-
то училищно настоятелство – бел. автора) подготвя учебните програми на всички училища в 
българските села. (12)
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Връзката на Георги Раковски с обществените и просветни дейци на българите от Беса-
рабия има голямо обществено значение за развитието на Болградската гимназия в първите го-
дини от нейното съществуване. Където и да се намира, с каквото и да се занимава, той намира 
време да живее с проблемите на първото българско средно училище. Това е видно от писмата, 
които Георги Раковски пише до училищното настоятелство в Болград, до отделни членове на 
Попечителния комитет (Панайот Греков) или до първия директор, а след това и гимназиален 
учител – Сава Радулов. Раковски съветва да има сериозно отношение при подбора на учители 
и препоръчва да се осигури възможност на по-способните учители да отидат да специализират 
в чужбина, за да повишат своята научна и педагогическа специализация. 

Като програмен документ за учредяването на Болградската гимназия можем да опреде-
лим писмото от началото на април 1858 г., което Георги Раковски адресира до болградските 
първенци: Панайот Мумчиоглу (Греков), Дочо Христов, Никола Парушев, Иван Данчов и други 
„…родолюбци българи жители болградски!“. Ето най-важните пасажи от това писмо като про-
грама за уреждането и развитието на гимназията: „Ако противно обстоятелства ненадейно ме 
отдалечиха от мое намерение да дойда във ваш град и да съдействувам и аз по възможностия  
на общополезное откриваемое в Болград средоточно българско училище, обаче моя ревност 
человекоподобное благоденствие, но остана неповредена, и никаква противна случай не могат 
я промени! А може бити обстоятелства сия да се изгладят скоро! В мое дошествие в Одеса 
известих се, че сте се събрали и съгласно без никакво разногласие сте отбрали попечители за 
управление на общонародное сия дело, от кое не само ваше преселение ожидава светлая си 
бъдощност и человекоподобное благоденствие, но и цяла още България ще се ползва, и ваший 
град ще стане знаменит и славим между цял българский народ!

Неизказана въистина бъде моя ревност, и душевно наслаждение чуствувах за тая бла-
гополучна ваша първа постъпка! Молитвувам ви от сердца и в бъдощност, тако миролюбиво, 
и съгласно да следвате в ваше святое поприще, чрез кое само благополучно щете достигна 
в желаямия успехи! От колико аз имах чест да позная от ваши съграждани, казвам ви без 
притворност, че видех въистина родолюбци българи в сърдца коих са е възродила ревност 
и благородное чювство заради просвещение народа нашего. Но ревност сия само тогава ще 
се опознае и оцени, кога са подложи в действие. Мене са познати вашите веществени сред-
ства,  и вся вам дадена улеснения от страна молдавскаго правителства, и того ради дързая 
свободно да ви кажа, да не губите сие драгоценное благовремие, кое всякоги не се явява, но 
да спешите по-скоро да се нареди средоточная сия гимназия в Болград, тоест да се доведат 
учени учители българи родом работи на первое начало, и да започнат да предават. Знайте, 
че политическия обстоятелства са непостоянни и могат да се изменят! Ви имате въистина 
нужда от много работи за первое начало, но неустрашите са; само почнете да действувате, 
и все ще се нареди и устрои. 

Постоянство с прилежание всяка работа довежда в съвършенство. Вършете съобразно с 
настоящая обстоятелства и гледайте на начало още да положите добра основа. Понеже всяка 
работа, каквато основа и положи человек в начало, такъв и конец добива; а най-паче общена-
родна работа. Обозрявайте бъдноста с проницателност, и въображавайте бъдността си, че не 
вършите временна работа, но вечна, коя имат да разсъдят в бъдощност потомци, и да оценят 
ваша дела пристойно. Каква друга по-безсмъртна  полза има человек на този временний свят, 
разве да заслужи похвално име и неизгладима памет в потомството“. (13) 

Основните моменти от цитирания по-горе обширен пасаж от писмото на Георги Раковски 
до болградските първенци са, че опитът за арестуването му на територията на Молдова го 
отдалечава от неговото желание да съдейства съобразно неговите знания и сили за развитие-
то на българската гимназия в Болград. Той е радостен от факта, че с общи усилия е избран 
ръководният орган на средното училище – Попечителният комитет. Първите трима членове на 
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този обществен орган с тригодишен мандат, избрани в началото на април 1858 г. са: Панайот 
Греков, Никола Парушев и Дочо Христов. (14) Тримата попечители (училищни настоятели – 
бел. автора) са „въистина родолюбци българи“ – лични познати и приятели на Раковски. Той ги 
съветва да бързат с откриването и укрепването на българската гимназия, предричайки на това 
средно училище огромно значение за бъдещето на българската нация, „…цяла още България 
много ще се ползва…“, защото  „…политическия обстоятелства са непостоянни и могат да се 
изменят“. Затова Георги Раковски насърчава болградчани, „че не вършите временна работа, 
но вечна“. В послеслова на това писмо Раковски пише, че обсъжда в Одеса постоянно с Иван 
Иванов делата около гимназията и че последният е заминал за Петербург, затова „…аз ще 
държа редовна кореспонденция с него…“. (15) Георги Раковски съветва бесарабските българи 
как да действат, за да се постигне желаният резултат. Попечителният комитет на гимназията 
трябва да изпрати делегация на предстоящата в Париж конференция, открита на 10 май 1858 
г., която делегация да действа за повторно европейско признаване (първото е на Парижката 
мирна конференция през 1856 г. – бел. Караиванов) на правата на българите в Молдова. И 
Раковски съветва – делегатите да бъдат „…достойни и дипломати“. 

В писмото си до Панайот Греков, писано в гр. Одеса, от 11 април 1858 г. Георги Раковски на 
първо място възхвалява родолюбието на Панайот Греков, като го моли за финансова помощ, за 
да издаде поемата „Горски пътник“. Лошата му съдба е попречила на Раковски да довърши зами-
сленото: „Не мисля за пари – аз тях ги презирам. Обаче работа, която бях започнал благополучно, 
и главно моята поема остана необнародвана (ненапечатана), защото сега ми липсват средства, 
за да я заплатя!“. (16) Във втората част на своето писмо Раковски съжалява за пропуснатата 
възможност да стане директор и да допринесе за изграждането на първата българска гимназия: 
„Лошата моя съдба попречи на желанието, което имах, да дойда и да съдействувам и аз според 
силите си за общата полза“. Като поздравява Панайот Греков с избирането му за настоятел в По-
печителния комитет и изказва съжаление, че другият негов приятел Георги Минков, негов познат 
от Яш, не е избран за болградски училищен епитроп, Раковски има „…големи надежди, че той ще 
съдействате повече от всекиго другиго за това общополезно дело…“. (17) 

Същия ден, 11 април 1858 г., Раковски пише от Одеса още едно писмо до бесарабския 
общественик, просветител и учебникар Сава Радулов (1817 – 1887). И в това писмо Георги Ра-
ковски още веднъж отбелязва пропуснатата възможност да работи за създаването и укрепва-
нето на Болградската гимназия: „…но що да сторя на това аз. Противная обстоятелства такова 
следствие имат. Види са пъклен враг всезлодей да се е опълчил против мене отдавна още 
время…“. По-нататак в писмото си Раковски пише на Радулов какви книжовни планове има за 
в бъдеще и го моли болградските българи да подпомогнат за довършване на печатането на 
поемата „Горски пътник“. (18) 

Почти едно след друго Георги Раковски получава две писма. Първото, писано на 3 май 
1858 г., е от Сава Радулов. То е отговор на писмото на Раковски от 11 април 1858 г. Радулов 
изразява своя песимизъм  относно откриването на българска гимназия в Болград. Като пише, 
че „…Ваше виждане с двама болградски жители не е достатъчно да ви даде понятие за всички 
болградци…“,  авторът критикува болградските колонисти, които бързо загубват ентусиазма си, 
а също „…от ден на ден възникват работи неожидаеми…“ като визитата на държавния секретар 
Димитър Кантакузин. Той настоява да се приведат на правителството ценните книжа на общин-
ската каса, които са в Одеската търговска банка. Българските колонисти категорично отказват 
на Кантакузин да предадат своите средства на молдовското правителство и тук Сава Радулов 
вижда причината за блокиране на окончателното решение за откриване на българска гимна-
зия в Болград. Той  пише още: „Ми проводихме тука устав и програма от будещето централно 
училище в Одеса до г-н Николай Хр.. Палаузов да го прегледа и ни го върне назад със свои 
замечания. Надея се да сте го видели и Вие“. (19)
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Ден по-късно след писмото на Радулов, на 4 май 1858 г. писмо до Раковски пише и Па-
найот Греков. Като изразява своето „Много съжалявам, за нещастието, което ни раздели и ни 
лиши от Вашето съдействие за нашето въжделено дело“, Греков съобщава за избора на учи-
лищни епитропи и за това, че Георги Минков също подпомага работата по откриването на гим-
назията. Авторът на второто писмо дори не намеква за някакви проблеми около откриването на 
българското средно училище. Накрая Греков пише: „Програмата и устава на училището, които 
сме Ви изпратили, ако сте ги разгледали вече, молим върнете ги лично на господин Скачков, 
който Ви носи настоящето писмо“. (20)

От писмата на Радулов и Греков е видно, че бесарабските българи са изпратили 
своя проект за устав и програма на бъдещата Болградска гимназия до Одеса на Николай 
Хр. Палаузов, а от писмото на Греков узнаваме, че този устав и програма са изпратени 
лично и до Георги Раковски, когото болграските българи смятат за идеен вдъхновител и 
най-компетентен по въпроса за гимназията българин. Затова и молбата е след като „сте 
ги разгледали вече“ устава и програмата и предполагат, че Георги Раковски е направил 
съответните бележки и предложения, „молим връчете ги лично на господин Скачков“, който 
ще ги върне бързо и в Болград. 

В цитираното по-горе писмо на Сава Радулов от 3 май 1858 г. той отговаря и на друг 
въпрос, поставен от Георги Раковски за преподаването на гръцки език в Болградската гимназия 
и предполагаемата от Раковски опасност да не би тази гимназия да се превърне в разсадник 
на гъркоманство сред бесарабските българи. Радулов пише, че „Вашите съждения за гръцкий 
язик са твърде верни и аз съм съгласен с Вашето мнение…“. Но Сава Радулов обяснява, че 
гръцки език ще се преподава дотолкова, доколкото децата да имат основни познания по този 
език, с който да могат да си служат евентуално бъдещите търговци: „От това самото разумява-
те в каква степен ще се преподава този язик. Според това тук няма никакво грекоманство“. (21)  
Георги Раковски съветва Сава Радулов да не се шуми много около гимназията, преди тя да 
бъде поставена на здрави основи. По-сетнешната история на Болградската гимназия показва, 
че страховете на Георги Раковски да не би това средно училище с преподаването на гръцки 
език да стане център на гъркоманство са напразни и, че отговорът на Радулов по този въпрос 
е ясен и точен. Още повече, че в програмата посочена в Хрисовула, преподаването на гръцки 
език се регламентира като необезателно (незадължително) и то само в тригодишния прогим-
назиален курс, докато в следващия четиригодишен гимназиален курс гръцки език не се пре-
подава. (22) Така че мнителността на великия борец против гъркоманството Георги Раковски 
относно опасността от разпространението му в Болградската гимназия се оказва неоправдана 
и Сава Радулов опровергава такава възможност.

Сава Радулов пише на Раковски още шест писма: от 18 октомври 1860 г. до 28 септември 
1861 г. Основните теми в тези писма са разпространението на вестник „Дунавски лебед“ в Беса-
рабия, дописките на Радулов за репресиите на молдовската войска и полиция над бесарабски-
те българи през ноември 1860 г. В писмо до Георги Раковски от 17 януари 1861 г. Сава Радулов 
изброява абонатите на в. „Дунавски лебед“ в Болград и под номер осем посочва „Централное в 
Болград училище. За тия абонати ще ви се изпроводят парите за шест месеци предплата…“. (23)  
Този абонамент се отнася за библиотеката на Болградската гимназия. 

Макар след 1861 г. Георги Раковски основно да е ангажиран с организиране на осво-
бодителната борба но българския народ, той продължава да се интересува от проблемите 
на Болградската гимназия. „От 1858 до 1878 г. Болградската гимназия израсна не само като 
първо българско общообразователно средно училище, а се превърна в национален просветен 
център, в културно огнище на възраждащия се български народ. Отговаряйки на потребно-
стите на българското възрожденско общество, в Болградската гимназия се извършва огромна 
образователна и възпитателна дейност за формиране и възпитание на българска национална 
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интелигенция. И това е най-важния резултат, който ще има основно значение, защото над 200 
възпитаници на гимназията ще станат строители на свободна България.“ (24)

Обобщавайки ролята и значението на Георги Раковски за създаването и развитието на 
Болградската гимназия – той е в столицата на Молдова – гр. Яш, когато пристига делегацията 
на бесарабските българи с искане пред княз Никола Богориди в гр. Болград да се открие гим-
назия за децата на българските колонисти. Раковски веднага разбира изключителната важност 
от създаване на българска гимназия и всячески подпомага делегацията при осъществяване на 
нейната задача. Той е личен приятел на княза, с когото са набори (родени в годината 1821) и 
съученици, като по този начин Георги Раковски упражнява силно влияние върху княз Богориди 
да вземе бързо решение в полза на откриване на българска гимназия. Представителите на 
бесарабските българи канят Георги Раковски да стане първи директор на гимназията. Той дава 
съгласието си, но известието, че е търсен, за да бъде арестуван на територията на княжество 
Молдова го принуждава бързо да се прехвърли в Русия. 

И през следващите години до 1866 г., когато Георги Раковски минава през Бесарабия и 
Болград, в общуването си на живо или в кореспонденцията си той се интересува от състояние-
то, проблемите и успехите на Болградската гимназия. Но годините 1858 – 1861 г. са основни от 
неговата дейност по отношение на първата българска гимназия, тъй като тогава се формира и 
започва да функционира Болградската гимназия като водеща институция на българската въз-
рожденска просвета. 

Предложението на Георги Раковски през 1864 г. да вземе под аренда  
печатницата на Болградската гимназия

Още веднъж през 1864 г. Георги Раковски има намерение да се установи в гр. Болград, 
като наеме под аренда печатницата на Болградската гимназия. В началото на 1864 г. Попечи-
телният комитет на Болградската гимназия решава да даде училищната печатница под аренда. 
Георги Раковски отправя искане да вземе под аренда Болградската печатница. В неговия архив 
е запазено предложението му за наемане на типографията на Болградската гимназия, в което 
са развити ценни идеи. Мисълта за основаване на печатница при гимназията Георги Раковски 
споделя още при откриването на училището през 1858 г. (25) След спирането от румънските 
власти на издавания от Раковски в. „Бранител“ (август 1864 г.) той се нуждае от печатница и 
се обръща с писмо до Попечителния комитет, като формулира „Предложение за наемане на 
българската печатница в Болград“, писано на 15 ноември 1864 г. в Букурещ, което съдържа и 
устав за работата на типографията. (26)

Ето някои от условията на Георги Раковски за функционирането на печатницата: „1. Да се 
снабди тя с една машина по най-новия начин, а не само да е с ръчни преси… и да се допълнят 
с нужните ѝ слова. (в смисъл букви – бел. автора) 2. Да се вложи един капитал от 1 000 франка 
и да му се предаде на разположение. 3. Срокът (на арендата – бел. автора) да бъде шест го-
дини“. (27) Тук трябва да поясним, че сумата от 1000 франка тогава е равна на 4000 рубли или 
две годишни директорски заплати. 

В своето „Предложение…“ Георги Раковски пише следното: „Кое би било потребно с об-
щата печатница в Болград, да би могла да приноси полза, а не загуба, както е било до сега. Тая 
печатница да ся предаде едному человеку, който разбира добре от такива предприятия“, да се 
привлекат „…български списатели и книгопродавци, да се печатат тамо на български съчине-
нията или преводите… Той истий (същият – бел. автора) трябва да бъде в състояние да издава 
един вестник еженеделен на български“. (28)

Срещу тези условия Раковски предлага да се обвърже със следните задължения: да пе-
чата и осигурява с безплатни учебници „…с толкова екземпляра, колкото ся изискват за коло-
нистките ученици и в самото Централно училище… а с останалите ще разполага за своя полза, 
тоест ще ги продава дето найди“. (29) Капиталът от 1000 франка ще почне да се изплаща от 
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четвъртата година и до края на шестата трябва да бъде изцяло възстановен. След изтичане 
на срока от шест години арендаторът е „…длъжен да предаде всичките вещи на тая печатница 
според списъка, който ще ги приеми от обществото, без да е в отговорност от словата, които 
в това разстояние достигат неупотребителни (буквите за 6 години стават негодни за употреба 
– бел. Караиванов). Ако ли в случай се изгуби някоя част от машините или други вещи или се 
счупи нещо си, той е длъжен да го допълни и поправи“. (30)

От предложението на Георги Раковски е видно, че е наясно с гимназиалната типография. 
Така, както досега работи, носи само финансови загуби и той е компетентен как да организи-
ра ефективната работа на една печатница. Неговите предложения са коректни и има баланс 
между интересите на арендатора, издаването на литература и учебници, част от които ще са 
безплатни за учениците от гимназията и бесарабските села, запазването на собствеността и 
техническата изправност на печатницата. Попечителният комитет: Панайот Греков, Георги Ра-
дионов, Иван Велчев и директора Теодосий Икономов отхвърля искането на Георги Раковски, 
като мотивите за отказа са неизвестни. (31) 

Основаването на първото българско средно училище – Болградската гимназия през 1858 г.  
става благодарение на две щастливи за бесарабските българи обстоятелства. Първото е, че 
държавен глава на Молдова от март 1857 г. е българинът княз Никола Богориди, който като 
българин симпатизира и е готов да реши българските искания в полза на своите сънародници. 
Второто щастливо обстоятелство е, че когато делегацията от двама представители на беса-
рабските българи (Панайот Греков и Георги Минчев) е в столицата Яш в приемната на княза, 
те се запознават с Георги Раковски. Той веднага възприема идеята за гимназия в Болград и 
започва с пълни сили да работи за реализиране на тази гимназия. Раковски настойчиво лобира 
пред княз Никола Богориди, устно и с обширно писмо.

Болградската българска гимназия е закрита почти веднага след 1878 г. при връщането 
на Бесарабия в пределите на Русия. Сградата на гимназията е руска гимназия, (1878 – 1918), 
румънски лицей (1918 – 1944) и съветска Первая школа (1944 – 1991). Две години след обявя-
ване независимостта на Украйна (1991), през 1993 г. е възстановена българската Болградска 
гимназия. И съвсем закономерно в края на 1998 г. учителският колектив и родителите на учени-
ците от Болградска гимназия на общо събрание решават и предлагат за патрон на гимназията 
Георги Раковски. Написа се предложение до Министерския съвет на Украйна да бъде присво-
ено името на Георги Раковски на Болградската гимназия, което стана с указ от 5 април 1999 г. 
на Министерския съвет на Украйна. В ателие на гр. София бе ушито знамето на гимназията с 
лика на Георги Раковски. Гимназията „Георги Раковски“ в гр. Котел през април 1999 г. подари 
на Болградската гимназия бронзов бюст на Георги Раковски на скулптора акад. Иван Лазаров, 
отлят във Виена през 1936 г. и подарен на гимназията в родния му град Котел. Този бюст се 
превози до Болград и монтира на постамент пред гимназията през май 1999 г.  На 29 май 1999 
г. тържествено е открит и осветен бюст-паметника на Георги Раковски, а също e осветено и 
знамето на гимназията. Така големите заслуги на великия българин Георги Раковски за съз-
даването и развитието на възрожденската Болградска българска гимназия (1858 – 1878) са 
ознаменувани с патронно име, бюст-паметник и гимназиално знаме с неговия образ. 
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За Георги Стойков Раковски българската академична общност е публикувала огро-
мен обем изследвания, засягащи различни спорни и недоизяснени факти от биография-
та му. Въпреки големия проучвателски интерес към личността и делото на патриарха на 
Българското националноосвободително движение остават много отворени и дискусионни 
въпроси, които могат да доведат до пълнота на образа му. В архива на Г. С. Раковски се 
съхраняват 20 писма, изпратени между 29.01.1860 и 23-24.08.1861 г. от сливенския об-
щественик Стефан Гидиков до великия котленец. Кореспонденцията между двамата об-
ществени деятели на българското Възраждане представя тяхната многообразна и активна 
дейност в публицистиката, в църковно-народното движение за самостоятелна църква, във 
въздигането на културата и просветата.Създател и пръв председател на сливенското на-
родно читалище „Зора“, Стефан Гидиков допринася за превръщането на Сливен в духовен 
и просветителски център. Възторжен почитател и сподвижник на Раковски, сливенският 
патриот разпространява и защитава идеите на патриарха на българското национално ос-
вобождение.

Стефан Гидиков е роден на 11 февруари 1837 г. в град Сливен. Младият Стефан често 
придружава баща си в пътуванията му до Одрин и Цариград, Узунджово и Текирдаг, за да му 
помага в търговията с вълна и аби. През 1856 г. заминава с другарите си П. Мишков, Н. Боров и 
др. в Одеса с цел търговия и учение. Липсата на достатъчно средства осуетява образованието 
му в Одеса. Точно тогава обаче съдбата пресича пътя му с този на Георги С. Раковски, който 
подпомага финансово Гидиков и другарите му в Одеса:

„Що беше пратил по-преди от Болград 50 рубли сребърни чрез г. Н. Миринова, получихми 
ги напълно.“

СТЕФАН ГИДИКОВ – СЛИВЕНСКИ РОДОЛЮБЕЦ  
И СПОДВИЖНИК НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ

доктор Николай Сираков
Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен

Резюме: В доклада са разгледани двадесет писма от сливенския възрожденец 
Стефан Гидиков до патриарха на българското националноосвободително движение Георги 
Стойков Раковски. Кореспонденцията представя многообразната дейност на Раковски в 
публицистиката, в църковно-народното движение за самостоятелна българска църква и 
в развитието на просветата  и образованието. Тези факти позволяват да се допълни и 
обогати биографията на великия котленец.

Ключови думи: Възраждане, Националноосвободително движение, църковно-народно 
движение за самостоятелна българска църква.

STEFAN GIDIKOV –THE PATRIOT FROM SLIVEN AND RAKOVSKI’S  
COMRADE IN ARMS
Nikolay Sirakov, PhD

Regional history museum “dr.SimeonTabakov”– Sliven
Abstract: In the present paper are reviewed 12 letters from the Bulgarian revival leader Stefan 

Gidikov born in Sliven to the patriarch of the Bulgarian national liberation movement Georgi Stoykov 
Rakovsaki. Their correspondence represents the multifold activity of Rakovski in publicism, in the struggle 
for an independent Bulgarian church and in the development ofeducation and enlightenment. These facts 
allow us to build on and enrich the biography of the great leader from Kotel.

Key words: Renaissance, Bulgarian national liberation movement, Struggle for on independent 
Bulgarian church.
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Стефан Гидиков възприема Раковски за свой благодетел и застъпник и търси неговата 
подкрепа и съвет, за да продължи образованието си в Русия, след като не успява да получи 
стипендия и е изчерпал всичките си средства.

„Байно Раковски! Казвай сега какво да правим. Ето приближава время да ся прекрати 
наше обдържание, а пък подкрепление, както знаеш, няма!“. Запленен от идеите на Раковски, 
Стефан Гидиков се превръща в негов най-верен съмишленик и сподвижник. Той е възхитен от 
разнообразната издателска дейност на Раковски, който за кратко време  успява да издаде 10 
съчинения.

„Неописана радост почувствах ми като прочетохми сичко, що пишеш, относящие ся за 
напредвание на наша книжнина...“

Творчеството на Раковски оказва силно въздействие върху всички българи, особено сред 
българската общност в Одеса. Стефан Гидиков в писмото си от 1 юни 1860 г.  пише:

„Ако е възможно да ся опиши наша радост, коя днес чуствъвами, то щеше да видиш, че 
е дошла до висок степен.“

Силно впечатлен и дълбоко повлиян от Раковски, Стефан Гидиков се поставя в негова 
услуга, като се заема със задачата да разпространява и продава  книгите му „Горски пътник“ и 
„Няколко речи о Асеню Первому“, както и картини на Николай Павлович с исторически сюжети. 
Въпреки ентусиазма и желанието да популяризира книжовната дейност на Раковски, в писмата 
си до него Гидиков описва трудностите, които среща при продажбата на книгите. Преследван 
и арестуван от властта, Стефан Гидиков продължава да разпространява книгите на Георги 
Раковски:

„Научих ся, че некой тилеграфисал тука за тебя, че уж си излязъл в България, но не мо-
жих да ръзомея добре, или за книги твои, че ся излезли, защо тука мя търсиха от конака и зеха 
една от „Асена“ и няколко мои ръкописи, що съм приписвал от индийската книга, и копията ми 
от писмата.“

Стефан Гидиков среща трудности и при събирането на спомоществования за книгите на 
Раковски:

„Брате! Както го мисляхми, не излезе тъй. Ако бяха със спомоществатели, то беше лесно, 
а сега трудно: за да кандърдисаш един дивак да земи книга, тряба да му хортуваш 3 часа, и то 
я сполучиш, я не!“.

Слабото разпространение и продажба на книгите на Раковски будят  съмнения в злоупо-
треба от Гидиков и влошаване на отношенията между двамата. В свое писмо от 23-24 август 
1861 г. Стефан Гидиков се защитава от несправедливите обвинения на Раковски към него за 
злоупотреба със 700 жълтици от книгите. Независимо от моментния разрив, Гидиков остава 
лоялен последовател на Раковски.

Стефан Гидиков е душата на будната сливенска интелигенция. През 1859 година се за-
връща в Сливен и оглавява църковната община. По негова идея спира изплащането на влади-
щина за гръцкия владика Кирил и се организира изгонването му от града.

Стефан Гидиков активно участва в общонародното движение за самостоятелна църква. 
Той категорично отстоява принципите за единство, сплотеност и постоянство сред българските 
представители в Цариград за постигането на заветната цел – самостоятелна българска църква.

„Нека убо постоянствуват на народното мнение, защото това е самото, което ще ни 
покажи на цел свят, че и ний сме народ достоен за похваление. И тъй, къту постоянствами, 
да имами пълно уверение, че на нашето честно правительство ще потвърди потъпканата 
наша йерархия“.

Противопоставя се на привържениците за унията с Римокатолическата църква. От-
правя упрек срещу „Цариградски вестник“, заради пораженското му становище по църков-
ния въпрос:
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„Жално, че не ще ни дадат йераршията, но както и да е, тука, Загора, Ямбол, Къзънлък и 
другаде всички желаят да постоянствами, а не да приемем уния, тъй не щът и гръка. Постоян-
ство, че пак постоянство!“.

„В последното мое писмо чрез Рухчук ти пратих една статия против унията. Никой в Бъл-
гария не желай уния, само за изключение някой-други.“

Застава начело на народното движение за отлъчване и проклятие на гръцко-фанарското 
духовенство в Сливен.

Надарен и пламенен оратор, Гидиков изнася пред гражданите в голямата стая на вза-
имното училище първата сказка за ролята на читалищата. „Речта му направила силно впе-
чатление и читалището започнало своя живот под неговото ръководство“ – посочва Стилиян 
Чилингиров. В отговорната мисия по създаване на читалище в града се включват и други видни 
сливенски възрожденци: Добри Чинтулов, Сава Доброплодни, д-р Иван Селимински, д-р Георги 
Миркович, Иван Добровски.

В писмо до Раковски от 22 ноември 1860 г. Гидиков го уведомява, че в Сливен са напра-
вили читалище:

„В Сливен направехми читалище, Доброплодни ся ужени за 15 годишно момиче и му 
донеси капело и малаков от Влашко! (Сивилизация!)“.

Под негово ръководство читалищната библиотека се попълва с множество печатни из-
дания – едни купени от настоятелството, а други – подарени. Михаил Иконономов отбелязва, 
че между 1860 г. и Освобождението в Сливен е имало повече от 50 спомоществователи на 
вестници и 100 на списания. Тук редовно се четат „Цариградски вестник“ , „Съветник“, „Зорни-
ца“, „Македония“, „Време“, „Турция“, „Право“, „Източно време“, „Ден“, „Гайда“, „Звънчатий Глум-
чо“, „Век“, „Български книжици“, „Читалище“, „Ружица“ – издавани в Цариград, „Дунав“, „Слава“ 
– Русе, „Едирне“ – Одрин, „Мирозрение“ – Виена и Букурещ, „Знание“ – Букурещ, „Дунавски 
лебед“ – Белград, „LeCourrierd´Órient“  и др. Нещо необикновено за тези години, което предиз-
виква възхита от сливенци.

„Наши българи с ръкоплескание читат „Лебеда“ вред по България и важност довольнозе 
вече в Българско. Тука в Сливен ще пращаш колко за сега тия, колкото ся подписаха, и ще ги 
подписваш отделно секиму, но само ги управи редовно чрез Рухчук“.

Моли Раковски редовно да се изпращат всички броеве за читалището на вестник „Дунав-
ски лебед“.

Стефан Г. Гидиков е председател на читалището до 1863 г.,след което до края на своя 
живот той взема активно участие в църковно-народните борби. Родолюбивият сливенец се 
ползвал с голямо уважение сред съвременниците си като честен, откровен българин и голям 
родолюбец. 

На 2 юли 1871 г. Гидиков напуска рано живота, едва 34-годишен, покосен от туберкуло-
зата.

Оживената кореспонденция, която се води между Стефан Гидиков и Георги Раковски, 
разкрива видния котленец като личност с  широк размах – на етнограф, историк, журналист, 
издател, благодетел, политик, но най-вече – идеолог. Раковски е българският лидер, съизме-
рим с големите европейски личности – романтици (Мацини, Гарибалди) на ХIX в. Оказва силно 
влияние на зараждащата се българска интелигенция. Взима сериозно отношение по църковния 
въпрос, участва в борбата за духовна независимост от Цариградската патриаршия, но най-вече 
развива в пълнота идеята за национално освобождение.
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Георги Стойков Раковски е изключително явление в българската национална история. 
Колко от нас – учители, родители и ученици, знаят за неговите подвизи като организатор на на-
ционалната революция и за неговите разностранни интереси като революционер, фолклорист, 
лингвист, историк, поет и писател, пътешественик и т.н.? Роден в едно немирно време, в свят 
непознат сега.

Малцина свързват името на Раковски с Първата българска легия и сътрудничеството му 
с Левски. Кой е той и как е постигнал своите успехи и падения? Как тръгва по своя житейски път 
все още незнаещ за света, който го очаква? Как ще успее да се превърне в един велик бълга-
рин, който направил толкова много за своята любима страна? Как е успял да помогне и на други 
все още непознати и далечни за нас страни?

Разбира се, през годините е публикувана голяма част от кореспонденцията, научната, 
просветителска и революционна дейност на Раковски1, както и са изследвани различни де-
тайли от неговия живот2, включително и в лекционни курсове за студенти – историци3, но тази 
информация почти не достига до децата в 5-и, 6-и и 7-и клас. Учебният материал и семейната 
среда в огромна степен изграждат представата им за създателя на българското националноо-
свободително движение, писателя, журналист и общественик Раковски.

Така започнах своето изследване за Георги Раковски и как го виждат децата в училище.
Училището, в което преподавам е от смесен тип. Преобладава ромското население, но 

сред него и деца от български произход. Никога не съм деляла децата спрямо етническата 
им принадлежност. Всяко едно дете носи своята личност в себе си. Спрямо сферата, която 
ти предоставят, се приспособяваш и откриваш много различен поглед на нещата, особено в 
училище като нашето 37 СУ „Райна Княгиня“, където учители и родители имат една обща цел: 
„обучението и възпитанието“ на децата.4

Запознаването на учениците от ранна детска възраст започна с възрожденци и револю-

ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ – РЕВОЛЮЦИОНЕР, 
ПУБЛИЦИСТ, ПЪТЕШЕСТВЕНИК И ЛИНГВИСТ

Нина Тотолакова

Резюме: Георги Раковски е бележит деец на Българското възраждане. Организаторът 
на българската национална революция е и публицист, пътешественик и лингвист. Тези 
разностранни интереси на Раковски трябва да се вземат предвид при преподаването на 
учебния материал на учениците от 5-и до 7-и клас. Наученото в училище и в семейната 
среда изгражда и тяхната представа за видните дейци на Българското възраждане и 
борците за свобода на България, какъвто безспорно е Раковски.

Ключови думи: Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, свобода, 
учебник.

GEORGI STOYKOV RAKOVSKI – REVOLUTIONARY, PUBLICIST, TRAVELER  

AND LINGUIST
Nina Totolakova

Abstract: Georgi Rakovski is a notable figure of the Bulgarian Revival. The organizer of the 
Bulgarian national revolution is also a publicist, traveler and linguist. These diverse interests of 
Rakovski must be taken into account when teaching the teaching material to students from 5th to 
7th grade. What they learned at school and in the family environment also builds their idea of   the 
prominent figures of the Bulgarian Revival and the freedom fighters of Bulgaria, which is undoubtedly 
Rakovski.

Key words: Georgi Stoykov Rakovski, Vasil Levski, Hristo Botev, freedom, textbook.
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ционери, борещи се за свободата на Отечеството. Запознаването им с Васил Левски, Христо 
Ботев, Райна Княгиня, Стефан Караджа, Панайот Хитов, Георги Раковски и т.н. Всяка година 
отдаваме почит на всички видни борци за свободата ни, които дадоха живота си за нашето 
освобождение. 

Как и какво знаят те за хората, жертвали се за свободата ни? Един от много или малко 
известните възрожденци е Георги Раковски? Не по-малко неизвестен, но не толкова обшир-
но изучаван в учебниците по история и цивилизация. Повече за него и дали децата го раз-
познават? Ще разберете от посочената анкета, проведена сред ученици от 5-и до 7-и клас в  
37 СУ ,,Райна Княгиня“. 

АНКЕТА ЗА ПОЗНАНИЕТО

1. Знаете ли кой е Съби Стойков Попович?

Да  Не

2. А Георги  Стойков Раковски?

Да   Не 

3. Какво се сещате като чуете името Георги Раковски? 

а/улица    г/град

б/Военна академия   д/създател на Първата българска легия

в/ революционер и възрожденец  е/ не знам 

4. Според вас на коя снимка е образът на Георги Раковски, като показаните изображения 
са на Георги Раковски, Васил Левски и Христо Ботев?

При анализ на резултатите от направената анкета с 4 въпроса изводите са: 
Учениците от 5-и клас разпознават кой е Георги Раковски само по снимка, като 20% от тях 

не могат да го разпознаят.
Шестокласниците разпознават не само снимково Раковски, но и част от неговите пости-

жения като революционер, като 100% от тях познават изображението му на дадената снимка, а 
60% могат да разкажат част от живота му.

Анализът за децата от 7-и клас показва, че всички – 100% разпознават и знаят за под-
визите му като революционер, Първата българска легия, както и дружбата му с Васил Левски. 
Разпознават го и на снимка. 

Неслучайно е подбрана аудитория от ученици от прогимназиален етап.
С настоящия проект реших да поразчупя ледовете с изучаването на Васил Левски, Христо 

Ботев и т.н. Сравнително малко пише в учебниците и учебните помагала за един немалко значим 
българин, а кой е той ли? Личността, с която днес ще се запознаете е Съби Попович или по-извес-
тен като Георги Стойков Раковски. Част от учениците вече знаят кой е той и какво е направил. За 
съжаление малко пише в учебниците по история за неговите подвизи и как е помогнал за Осво-
бождението на България. Учениците получават много повече информация за личности като Васил 
Левски, Христо Ботев. Днес започваме изследването за Георги Раковски – един виден и значим за 
българската история деец. Оскъдна е информацията за него. Представен ни е сбито и недоста-
тъчно, или казано по друг начин – в учебния материал е представена само една малка частица от 
цялата негова история.5 Това е обяснимо и с изискванията за брой на страниците в даден урок и с 
достъпността на учебния материал, който се преподава на ученици от 5-и до 7-и клас. Всички вече 
разбраха кой е той, но сега тепърва ще се разгръща неговата история.



156     Научна конференция с международно участие

Сава Попович или Георги Стойков Раковски е роден в Котел. В заможно семейство с 
търговски дух. В началото на младежките му години се събужда революционният дух у него. 
Взима видно участие в борбата за независима църква с Иларион Макариополски и Стефан 
Богороди. Самонаучава се на много западни езици, като френски и английски, също така на 
персийски и арабски. Начело на възрожденското националноосвободително движение за тога-
вашната поробена България. Символ е, че той учредява Първата българска легия, в която се 
обучават млади мъже, както и едни от най-видните наши революционери като Васил Левски. 
Много малко се описва в учебниците ни за подвизите на Раковски и защо те не се описват в 
учебниците? Житейският му път е пълен с успехи и падения, свързани с революционната дей-
ност. До края на живота му в него не загасва идеята за революционна дейност за освобождение 
на Отечеството.

„Един добре въоръжен полк от 1000 добре подбрани и окървавени в бой хора с два горски 
топа... да премине тайно през Княжевац (град в Източна Сърбия) по Балканския хребет и да 
марширува по Балкана право към Търново.... Тая чета ще движи все из Балкана, като повдигне 
на оръжие всички села и се увеличава на брой всяка минута... Ще има най-малко 150 000 мъже 
на крак, от които 40 000 въоръжени“.6

Запалената у него искра за свободата е мисията на неговия живот, която преследва до 
край. Още от младежките си години той се запленява по идеята за революционно движение и 
така – до края на живота си. Участва в не един и два бунта. Един от първите му подвизи е като 
се включва за борбата за независима църква!

Той развива и своята писателска дарба. В годините на емиграция в Нови Сад, тогавашна 
Австрийска империя, той описва в поемата си „Горски пътник“.

А вие знаехте ли за тази негова черта като писател и поет?

ПОВЕСТВИТЕЛЕН СПЕВ
Ум царува, ум робува.

ПРЕДГОВОР БЪЛГАРСКОМУ НАРОДУ!
 Храбри в старост ти, народе,
тяжко носиш днес иго!
Свобода т, изчезн, отиде,
турско те налегна зло.
 
Царски с, изгуби престоли!
Слава твоя потъмня!
Турчин сяйност т, оголи,
небо твое помрачня!
 
Светло слънце теб, е мрак,
в бедности покрит мъгла,
в поле ти извена злак!
Черна гони те Веда!
 
Пъклен враг всезлодей
горко теб, озлоблил,
грък духовник чародей
с татул те напоил!
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Скверни хулници владици
книжнина т, изгорили!
Гнуснии фенерски гьрци
в, недра ти с, угнездили!
 
Пият твоя кръв немилно
усойки змии зли!
Лъжат в, бож, име безстидно
терски четници софти!
 
Да затрият цял народ
фенерлии лукави,
проклет и безчестен род
ищат гърци злобливи! 7

За съжаление тази поема на Георги Раковски не се изучава от учениците в 5-и до 7-и 
клас, въпреки разкриването на тежката участ на българите под политическата османска и ду-
ховната фанариотска власт.

В края на жизнения си път той остава все така верен и несломим към Отечеството си и в 
своето житие: „Любовта към отечеството превъзходи сичките световни добрини и тя е най-уте-
шителната мисъл за человека на този свят. Тя когато стане в него едно постоянно начало, 
прави го да презре сичко друго, що има на свят и кара го да вхожда драговолно в най-голямите 
и най-опасните предприятия. Каквото и друго занятие да има човек, каквото и други добрини и 
да направи света, никога не може да има по-голямо и по-блажено наслаждение и задоволство, 
както когато се занимава за доброто на отечеството си и успее да направи и извърши нещо си 
ползва негова!“8

В тези няколко реда Раковски обрисува живота си и те може би най-добре характеризи-
рат неговото верую. Един прогимназиален учител по история именно с тях може да допълни 
изучаваните текстове в учебното съдържание за Раковски като даващи най-точна представа за 
създателя на българското организирано националноосвободително движение. Той посвещава 
живота си на освобождаването на Отечеството и това е най-важното, което трябва да запом-
нят учениците. Разбира се, че учениците от 5-и до 7-и клас няма как да възприемат с големи 
подробности всички факти от живота на Раковски, но те трябва да бъдат възпитавани в любов 
към Родината, като това е грижа не само на учителите, но и на родителите, както и на цялото 
общество. Докато споменът за Раковски и неговите последователи е жив в нашите памет и 
сърца, а после и в тези на нашите деца, те – обреклите се на Отечеството, ще са обречени на 
безсмъртие, дори 200 години след тяхното рождение.

1 Вж. напр. Архив на Г. С. Раковски. Т. 1-4. София, 1952-1969; Раковски, Г. Горски пътник. Нови Сад, 1857, Ра-
ковски, Г. Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите. София, 2004.

2 Вж. напр. Трайков, Веселин. Георги Стойков Раковски. София, 1974; Унджиев, И. Георги С. Раковски. Живот и 
дейност. София, 1943.

3 Митев, Пламен. Българското възраждане. Лекционен курс. София, 2012.
4 http://37su.eu/ . Посетен на 10 март 2021 г.
5 Вж. напр. Митев, Пламен и кол. История и цивилизации за 7 клас. София, 2018; Митев, Пламен и кол. История 

и цивилизации за 7 клас (електронен). София, 2018; Митев, Пламен и кол. Книга за учителя по история и цивилизации 
за 7 клас. София, 2018; Павлов, Пламен. и кол. История и цивилизации (за 6. клас). София, 2017; Павлов, Пламен и 
кол. История и цивилизации (за 6. клас). (електронен). София, 2017; Павлов, Пламен и кол. История и цивилизация 
за V клас. София, 2006; Павлов, Пламен и кол. Книга за учителя история и цивилизации 6. клас. София, 2017; Янчев, 
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Веселин и кол. История и цивилизации 5-7 клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чуж-
бина. София, 2019; Янчев, Веселин и кол. История и цивилизации. 7 клас. София, 2018; Янчев, Веселин и кол. История 
и цивилизации. 7 клас (електронен). София, 2018; Янчев, Веселин и кол. Книга за учителя по история и цивилизации 
за 7 клас. София, 2018.

6 Колев, Валери. и кол. Учебник по история и цивилизации 7 клас. София, 2018. 
7 Раковски, Георги. Горски пътник. Нови Сад, 1857.
8 Житие Г. С. Раковскаго, написано от него самого, 1866 г. Цит по: Архив на Г. С. Раковски. Т. 1, София, 1952, 

с. 499-505.
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ВРЪЗКИТЕ НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ  
С БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ

Резюме: В статията се разкриват всестранните връзки на Георги Раковски 
с българите от Бесарабия през 40 – 60-те години на ХIX в. Определя се мястото им в 
революционните и просветните планове на българския революционер и просветител. 
Проследява се сътрудничеството му както с отделни бесарабски българи, така и с техните 
обществени институции. Изяснява се неоценимото влияние на Раковски в привличането им 
за участие в българското националноосвободително движение, както и подкрепата му в 
борбата за  социални и национални права.

Ключови думи: Георги Раковски, бесарабски българи в българското 
националноосвободително движение.

GЕRGI RAKOVSKI AND THE BESSARABIAN BULGARIAN
Prof. d-r Nikolai Chervencov

Abstract: The article presents communications of George Rakovsky with Bulgarians from 
Bessarabia in the 40-60s of the XIX century. It determines the importance of such connections for 
educational intensions of Bulgarian revolutionist George Rakovsky, who cooperated with Bessarabian 
Bulgariansand the republican situations. The article shows G. Rakovsky ’significant impact in Bulgarian 
national liberation movement, social and national rights.

професор, д.и.н. Николай Червенков

Посочената тема е разисквана както в монографични трудове за Г. Раковски, така и в тек-
стове, разглеждащи отделни нейни аспекти. От последните трябва преди всичко да се посочат 
изследванията на Никола Караиванов за приноса на Раковски в създаването на Болградската 
гимназия [6], на Иван Грек и Николай Червенков [1, 2, 3] за съпричастието му към Втория бра-
илския бунт, Марина Соломинко за отношението на революционера към събитията в Болград 
през 1860 г.[9]. В тази юбилейна конференция, посветена на 200-годишнината от рождението 
на Георги Раковски, правя опит да представя накратко създадената от този велик български 
патриот традиция на взаимните връзки с бесарабските българи.

Сътрудничествто на Георги Раковски с бесарабските българи започва по времето на бра-
илските бунтове през 1841 – 1842 г. Планът на въстанието, разработен от него, предвижда 
няколко хиляди конни и пеши въстаници от бесарабските българи тайно да минат границата, в 
Галац да се съединят с местните българи и през нощта да стигнат Браила. Тук към тях ще се 
присъединят местните български патриоти. Оттук обединеният отряд трябва да се прехвърли 
на българска земя и да започне освобождаването на родината. По този план българите от 
Бесарабия започват да работят. В показанията на Г. Раковски пред съда за участието му в под-
готовка на Втория браилски бунт той отбелязвал, че много разчитал на живеещите в Бесарабия 
и Влашко  сънародници, които „са замислили план  за освобождението  на родината  и че те 
няма  да закъснеят да отхвърлят да игото на турците“ [3, с. 302].

През лятото-есента на 1841 г. в бесарабския град Рени е създадена българска  група към 
Второто браилско съзаклятие, което е едно от трите звена на тайна българска организация, 
създадена в Дунавските княжества и на юг в Бесарабия, която си е поставила  за цел да под-
готви  въстание  за освобождението на българите и за създаване на „свое славянобългарско 
отечество“. Ръководството на ренийската група се осъществява от Петър Ганчев, който от 30-
те години е чиновник в администрацията на българските колонии1. Подготовката на групата се 

1 Петър Генчев е роден в Русе. През 1816 г., на 15-годишна възраст, като сирак, той се премества в Бесарабия. 
Тук става  член на   гръцката  „Филики Етерия“,  активен участник в руско-турската война от 1828 – 1829 г. След войната  
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извършва тайно. От „Филики Етерия“ се заимства структурата на организацията, ритуалът на 
допускане в нея, процедурата за поддържане на комуникацията и т.н. По сведението на руския 
дипломатически агент Карнеев този патриот поддържал организационни връзки чрез Георги 
Казак с галацските българи, „а също с белградските колонисти и с други, намиращи се в Бе-
сарабия“. От същия документ разбираме, че Казак е бил касиер, с който Раковски имал тайни 
отношения и получавал от него необходимите парични помощи, „постъпващи от пожертвовате-
лите и пазене у него“ [ 3, с. 301]

Георги Раковски отрежда специална роля на отклоняването на Рени на тайната органи-
зация. По негова дефиниция „най-значимото приятелство“ – по отношение на влияние, роля, 
задачи, работна сила – беше това на Рени. Раковски планира да започне подготовката в Браил, 
след като те бяха завършени в Рени. Така дейността на отдела Рени на тайната организация 
през декември 1841 г. – януари 1842 г. е подчинена на изпълнението на общия план за подго-
товка на въстанието. [1, с. 51]

Ренийската група българи излиза с обръщение към правителствата на Русия, Франция, 
Англия, в което се поставя искане да се освободи България от османското владичество. При 
тази подготовка беше приет курс на въоружено възстание и се издига задача създаване „свое…
славяно българско отечество“. Нейни дейци съдействат да се създават нелегални групи в бъл-
гарските земи, като за тази цел пътуват до Русе, Велико Търново, Пловдив и др. Но най-голямо 
внимание се отделя на събирането на парични средства и на увеличаването на състава на 
организацията, на формирането на чети от бесарабски българи. Петър Ганчев и неговите съ-
мишленици успяват да съберат за патриотични цели над 50 хиляди рубли. Документите свиде-
телстват, че „българите, живущи в  Бесарабия…, са готови да дават помощ, макар и в самата 
битка“, и изказват своето „съжаление, че братята им зад границата гинат и че няма кой да се 
застъпи за тях“ [2, с. 129]. Обаче руските дипломати в Молдова разкрили бесарабския клон 
на тайната българска революционна организация и изолирали активните му дейци начело с  
П. Ганчев2. Петербург известил Портата и властите за плановите на българите в Дунавските кня-
жества. На руския дипломатически агент в Галац С. А. Корнеев му било поръчано да съдейства 
на влашките власти при ареста на участниците в заговора. Той им предал явилия се при него  
Г. Раковски, който разчитал на помощта му. [3, с. 291] По този начин вторият бунт, както и пър-
вият, завършва с поражение на заговорниците.

От края на декември 1841 г. и до януари 1842 руското правителство не смята за необ-
ходимо да бърза с ареста на П. Ганчев, а устатовява над него негласен надзор, за да следи 
„политическите интриги“ на българите в Дунавските княжества и Бесарабия. В посочения яну-
арски ден императорът Николай I узнава, че Ганчев е арестуван по заповед на новоросийския 
и бесарабски генерал-губернатор М. С. Воронцов и бил принуден да санкционира действията 
му. [3, с. 292]

По времето на втория бунт в Браила Г. Раковски все повече се убеждава, че българското 
въстание срещу Османската империя може да бъде успешно само в случай, че стане част от 
общо балканското движение. В същото време той стига до мисълта, че такава стъпка е обре-
чена на провал без поддръжката на Великите сили. За него е очевидно, че е недостатъчно да 
бъдат въвлечени всички патриотически сили на българите, а е необходимо да бъде получена и 
външнополитическа поддръжка. Въпросът за ориентация вече стоял пред участниците в подго-
товката на браилските бунтове, но по него сред тях нямало единство. Но в същото време  има 
дейци, които все повече се ориентират към политиката на заападните страни и свързват своите 
надежди с реформите на Танзимата. [3, c. 290]

Когато през 1858 г. възниква опасност австрийските власти да арестуват Раковски, бълга-

той се занимава с уреждането на нови български заселници в региона.
2  П. Ганчев беше изолиран от българското  движение, като властите го изпратиха на работа близо до Петербург.
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рите от Болград и Кубей му помагат да избяга в Русия. На 27 март 1858 г. от този град (Болград) 
е изпратен доклад до новоросийския генерал-губернатор: „На 6 март българинът Георги Сте-
фанов Раковски се появи в карантинния пост на митницата Кубей…. , който премина, според 
неговите показания от Молдова под егидата на Русия , бягайки от намеренията на австрийското 
консулство да го прехвърли на турското правителство“. В доклада се казва, че българинът 
е освободен след четири дни поради карантина – „поради петицията и поръчителството на 
доверените търговци в Кубей“3. Помощ му оказва Павел Грамадов, който има  познати  сред 
офицерите от кубейската карантина. Българите се обръщат към руските власти с препоръ-
чително  писмо да му бъде издаден документ за влизане в Русия. До получаването на този 
документ  Раковски повече от два месеца се намира в Кубей, където  разширява  връзките  си с 
бесарабските  българи.  В това голямо  българо-гагаузко селище той пише редица патриотични  
стихотворения, в които  призовава  към  единство в борбата  срещу  османските  поробители. 
От тук  той  изпраща няколко  писма до попечителя на бесарабските българи Иван Степанович 
Иванов. Едно от тях съдържа известната автобиография на Раковски, неговата изповед. Също 
в писмо до него излага накратко своите виждания за руската политика след Кримската война. 
Според Раковски при създадената обстановка след войната „Русия трябва да помогне на наше-
то освобождение“ [11, с. 148]. Иван Иванов уважавал много Г. Раковски.  В писмо да него той му 
изказва най-предано и сърдечно отношение. Ето защо, заемайки се с неговото поръчение, Ива-
нов заминава веднага за Петербург и установява контакти с правителствени дейци. В резултат 
от тази мисия в руската столица царското правителство изразява готовност да съдейства на 
Раковски, но му поставя някои въпроси, по които трябвало да вземи отношение. [11, с. 148].

Тук той пише няколко стихотворения с патриотично съдържание, призовавайки своите 
сънародници и другите славянски народи да се борят с османските поробители. След Кубей 
Раковски посещава Кишинев, където създава много познанства както сред местните българи, 
така и сред градската общественост. Кишиневската българска община го подпомага материал-
но. Подава молба до началника на Бесарабската област да получи разрешение да „замине за 
град Одеса, където имал намерение да остане на постоянно местожителство“.

По-късно заминава за Одеса. Там той установява връзки с Одеското българско насто-
ятелство, с което са свързани неговите големи надежди. Обаче обществената и литератур-
но-публицистичната дейност на Г. Раковски не е подкрепена, дори му пречат местните власти 
и дейците на настоятелството. За издаване на своите трудове той търси материална подкрепа 
от бесарабските българи и получава  известна, макар и недостатъчна, помощ. След година е 
принуден да напусне Одеса. 

Георги Раковски има постоянна връзка с бесарабските българи Никола Хорозов, Димитър 
Скачко, Иван Геугалов, Иван Дяков, Панайотов, Греков и др. Редовно се среща с тях. Затова те 
са в течение на всичките му политически, военни и културни начинания и при необходимост се 
обръщат към него за помощ и подкрепа. Българският революционер прави опит да привлече 
бесарабски българи в качеството им на учители зад Дунав. През май 1858 г. с подобно пред-
ложение той се обръща към братята Иван и Михаил Казанакли, българи от бесарабското село 
Долукьой. По това време първият е завършил гимназия в Кишинев и учил в Киевската духовна 
гимназия. [7, с. 87].

Издаваният от Раковски вестник „Дунавски лебед“ (1860 – 1862) добива широка извест-
ност в българските колонии, преди всичко в Болград, където са една четвърт от абонатите.  
[2, с. 133]. В 1860 година 95 жители на града изписват вестника. Оттук С. Радулов, И. Геугалом, 
Н. Хорозов изпращат до вестника кореспонденции за тежкото политическо положение на беса-
рабските колонисти в Румъния. Значителна сума е събрана в Бесарабия за издаване на друг 
вестник на Раковски – „Бъдущност“ (1864): в Болград от него получават 60 броя, в Измаил – 6, 

3  Сега село Кубей  влиза в Болградски район, Одеска област, Украйна.
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доставя се и в българските села Шикирли-Китай, Ташбунар, Долукьой и други. Особено важна 
е подкрепата, която Раковски оказва чрез своя вестник и чрез многобройната кореспонденция, 
на жителите от тази част на Бесарабия, която след Кримската война от 1853 – 1856 г. е присъ-
единена към Молдова.

Добре е проучен приносът на Раковски за откриването на известната Болградска гимна-
зия [виж: 6]. Още повече, че в програмата на настоящата конференция има специален доклад 
на тази тема от гл. ас. Никола Караиванов. Тук само ще подчертаем, че революционерът и 
просветителят допринася·за откриването на гимназията и със своето приятелство с каймакама 
на Молдавското княжество Н. К. Богориди, внукът на Софроний Врачански, който да успее да 
склони молдавските власти през лятото на 1858 г. да удовлетворят исканията на  българските 
преселници в южната част на  Бесарабия

Великият революционер придава изключително значение на просветата и образование-
то на българите, тъй като трябва да играят определена роля в развитието на съзнанието на 
българския народ. Затова той внася голяма роля за създаването и развитието на известната 
Болградската гимназия, първо българско средно учебно заведение. Раковски е в столицата 
на Молдова, гр. Яш, когато пристига делегацията на бесарабските българи в гр. Болград с 
искане пред княз Никола Богориди да се открие гимназия за децата на българските колонисти. 
Раковски веднага разбира изключителната важност на създаването на българска гимназия и 
всячески подпомага делегацията при осъществяване на нейната задача. Той е личен приятел 
на княза, с когото са набори, съграждани и съученици и по този начин Раковски упражнява сил-
но влияние върху княз Богориди да вземе бързо решение в полза на откриването на българска 
гимназия. Представителите на бесарабските българи поканват Георги Раковски да стане първи 
директор на гимназията. Той дава съгласието си, но известието, че е търсен, за да бъде арес-
туван на територията на княжество Молдова, го принуждава бързо да се прехвърли в Русия.

Връзката на Георги Раковски с обществените и просветните дейци на българите от Бесара-
бия има голямо значение за развитието на Болградската гимназия в първите години от нейното 
съществуване. Където и да се намира, с каквото и да се занимава, той намира време да живее с 
проблемите на първото българско средно училище. Това е видно от писмата, които Георги Раков-
ски пише до училищното настоятелство в Болград, до отделни членове на Попечителния комитет 
(Панайот Греков) или до първия директор, а след това и гимназиален учител Сава Радулов. Ра-
ковски съветва да има сериозно отношение при подбора на учители и препоръчва да се осигури 
възможност на по-способните учители да отидат да специализират в чужбина.

Георги Раковски нееднократно поставя въпроса да вземе под аренда Болградската пе-
чатница, което нашироко е описано от Н. Караиванов. [6, с. 34-35 ] В неговия архив е запазено 
предложението му за наемане на типографията на Болградската гимназия, в което са развити 
ценни идеи. Мисълта за основаване на печатница при гимназията Георги Раковски споделя 
още при откриването на училището през 1858 г. След спирането от румънските власти на изда-
вания от него в. „Бранител“ (август 1864 г.), той се нуждае от печатница и се обръща с писмо до 
Попечителния комитет, като формулира „Предложение за наемане на българската печатница в 
Болград“, писано на 15 ноември 1864 г. в Букурещ, което съдържа и устав за работата на типо-
графията. Обаче Попечителният комитет отхвърля искането на Георги Раковски, като мотивите 
за отказа са неизвестни. 

Бесарабските българи остават много благодарни на Г. Раковски и не забравят заслугите 
му за откриването на гимназията. След различни периоди и периорентации тя е възродена през 
1993 г. и носи името на великия възрожденец. Пред сградата е построен и тържественно открит 
паметник на Г. С. Раковски.

След Кримската война от 1853 – 1856 г., по решение на Парижския договор, южната част 
на Бесарабия се включва в Молдовското княжество. Българите от този регион  поставяха въ-
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прос да се запазят техните права и привилегии, които се имали в Русия. Молдавските власти 
тържествено потвърдиха запазването на предишните права и привилегии на колонистите. Пре-
ди всичко е запазено административно-териториалното устройство. Обаче след четири години 
Молдовското правителство решава да премахне съществуващите преди това административни 
и социални придобивки на бесарабските българи, като се противопоставя най-вече на обуче-
нието на български език в Болградската гимназия и др. Това силно разтревожва заддунавските 
колонисти. Правителството на Молдова, като вижда тяхното неподчинение, решава да заложи 
на силата. В началото на ноември 1860 г. то изпраща войски в българските и в гагаузките сели-
ща. На 7 ноември те влизат в сблъсък с участници в мирна демонстрация в Болград, в която има 
представители на всички колонии. Има убити и ранени. В тази трудна ситуация българите, заед-
но с предприетите действия, се обръщат за подкрепа и към Г. Раковски. На 16 ноември 1861 г.  
един от кореспондентите му, Константин Попович, му пише, че „новите вандали не издържат на 
присъствието на българи в Молдо-Валахия ... Целта им е да изгонят тези нещастни хора и да 
отнемат техните притежания“. Три седмици по-късно той също му пише: „Целта на Влахите е 
да изгонят славянството от тяхната среда“. Друг кореспондент на Г. Раксовски от Болград, Иван 
Геугалов, също отбеляза на 1 март, че политиката на молдовското правителство се изразява в 
това „да румънизира всички и да създаде дако-румънско кралство“. [5, с. 20] С молба да бъдат 
публикувани новините и кореспонденциите им за събитията около Болград се обръщат и други 
кореспонденти на Г. Раковски. В тях се дава широко описание на събитията. Особено пълен 
и обемен материал представя посоченият по-горе Иван Геугалов, който материал излиза във  
в. „Дунавски лебед“ на 25 декември под заглавие „Молдовлашка конституция или Нова Сирия“. 

От една страна, Раковски публикува в своя вестник тези и други кореспонденции и из-
вестия, а от друга – негови обобщения и мнения, които излизат под  рубриката  „В Бесарабия“ 
и „Влашко и Богданско“.  В брой 16 от 7 януари 1861 г. във в. „Дунавски лебед“ се изнасят под-
робности за трагичните събития в Бесарабия в голяма статия, която започва така: „В брой 12 на 
вестника си известихме нещо за тамошните жалостни събития, които на 6, 7 и 8 ноември 1860 г.  
са се случили, и обещахме на читателите си, че щем обнародва и подробности за това“. Гово-
рейки за причините за възмущението на българите, Раковски отбелязва: „Тие се имаха особни   
общества и живееха  в най-голяма свобода, мирни и спокойни от всяка страна. Сега молдовское 
правителство с въоръжена сила напада на тях невинни българи и иска да уничтожи всичко!“.  
Той се надява, че Европа ще реагира на това влашко зло. Подробно се излага трагичното 
положение  на българите в Бесарабия, описва се окървавената демонстрация в Болград и 
издевателствата над българското население. Той се обръща към общественото мнение на ев-
ропейските държави с питане трябва ли да се търпи „…кръвопролитието на толкова невинни 
души и да се изпълнят толкова и такива скотски и безстидни насилия за стид на човечеството 
и европейското образование? Европа вика само против турците, че вършат свирепства и наси-
лия, а такива насилия се вършат от народ, когото образована Европа защитава и за нещастие 
причислява между образованите!“ [4, бр. 16 от 07.01.1861]

Когато в началото на 60-те години се поставя въпросът за въоръжени действия, Раков-
ски отново се обръща към своите бесарабски познати. За да се съберат пари за тази цел, той 
изпраща през 1861 – 1862 г. своите съратници Стоян Балкански и Иван Панов, които запозна-
ват местната българска общественост с плановете за подготовка и провеждане на въстание в 
българско.  С такава дейност се занимават и бесарабските привърженици на Раковски, преди 
всичко разпространители на неговите вестници, около които  се създават неформални патрио-
тични групи, сред които особено активни личности са Ст. Бойнов и Д. Скачков. С предприетата 
агитация Раковски цели не само да събере средства, но и да привлече нови привърженици 
и участници в предстоящата борба. Както съобщава В. Трайков, през 1861 г. пратениците на 
Раковски в  двете части  на Бесарабия (руската и румънската) получили съгласие за участие 
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във въстанието  от 4000 – 5000 български добороволци. [ 8, c. 230 ].Също времено  по пример 
и инициатива на Г. Раковски бесарабските българи се обръщат към различни международни 
срещи и отделни страни, преди всичко Русия,  в които се описвало тежкото положение на  на 
българите под турска власт. Това било специфична форма на борба на българите в Русия, 
които използвали всеки благоприятен момент, за да изразяват пред правителството своите 
надежди за помощ за освобождението на поробената родина [11, с. 150]. Не без влияние на 
българския възрожденец бесарабските българи по-енергично се включват  в церковната борба 
на своя народ.

През лятото на 1863 г. Раковски установява сътрудничество с класика на румънската 
литература Б.П. Хаждеу. Още в  началото на 50-те години в Кишинев последният се запознава 
с българи, коитои дват от българските земи. По-късно записва песните им на територията на 
Бесарабия, интересува се от българската история. Хаждеу публикува във вестника на Раков-
ски „Бъдущност“ 5 статии, в които подкрепя политическата му насоченост,  ратува за дружба и 
братство между балканските народи.[7, с. 142].

Безспорни се трайните връзки на Раковски с бесарабските българи  по време  на рево-
люционните събития в България през 1866 – 1868 г. Той намира подкрепа от много бесарабски 
българи и през следващата година.  През март  Павел Калянджи му съобщава от Измаил, че 
от Кубей, Комрат и други места при него  са дошли  50 души  с молба да научат какво  се под-
готвя  и могат ли да се срещнат с Раковски.  След кратко пребиваване  на Раковски в Болград 
неговият привърженик Петър Радионов излиза с обръщение във вестник „Дунавска зора“, в 
което призовава съотечествениците си да подкрепят четническото  движение, което е резултат 
от стремежа на всички българи да се освободят от турските поробители. „Всички ние трябва да 
се пробудим… и да помогнем на страдащите братя“ – завършва той своето писмо-обръщение  
(2, с. 135). Редица млади българи от Русия заминават за Влашко, където се формират българ-
ски чети. В известната чета на войводата Филип Тотю от 1867 г. има 10 патриоти от Бесарабия.

По време на подготовката на въоръжени чети за българските земи през 1866 г. рево-
люционерът заминава в Бесарабия заедно с известния войвода Панайот Хитов да съберат 
материални средства. По пътя се наложило да останат в споменатото село Кубей зарадиз або-
ляването му от туберкулоза.  След леко подобрение на здравето му, Раковски заедно с Хитов 
пристигат в Кишинев и отсядат в Киприянския манастир.

Одеското българско настоятелство изпраща писмо на настоятеля на манастира архи-
мандрит Козма, в което моли да се окаже помощ на българския патриот, който предприема 
това пътуване за „народни нужди“. Той в частност пише: „Днеска като ми се представи случай 
чрез общия наш приятел г-н Раковского, който отива за народните работи в Букурещ, (за) които 
има да ви разкаже лично, моля ви да обърнете вниманието си на разказа му, който заслужава 
одобрение“. От този фрагмент се вижда, че името на Раковски вече е известно на настоятеля 
на  Киприянския манастир. От друга страна,  одеският лидер на  българите моли за подкрепа на 
тогавашното намерение на революционера – подготовката на въоръжени чети.

Тук, в манастира, на българина оказват радушен прием. В негово разпореждане пре-
доставят отделно помещение, коне за оглеждане на околностите. Раковски събира фолклорен  
материал, работи над литературните и публицистичните си творби. Въпреки че е болен, той е 
пълен с нови планове. От една страна, има намерение да продължи издателската си дейност, а 
от друга, мисли как да разшири мрежата на военните чети. Именно тук започва подготовката за 
създаването на статута на „Временното народно българско тайно гражданско началство“ и раз-
работването на „Временния закон за народните горски чети за 1867 г.“, който е завършен вече в 
Букурещ,  където Раковски се отправя от манастира, като получава от него материална помощ. 
[12, с.217] Тази революционна организация на българския патриот е основната сила, превър-
нала четничеството в революционно движение за политическо освобождение на родината му.
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След като получава известна сума от настоятелите на  Каприяновския манастир, заедно 
с Хитов той се връща в Букурещ през Кишинев, Комрат, Кубей, Болград, където се среща със 
свои привърженици и ги посвещава в плановете си. По непубликувани спомени при тоя престой 
в Болград той се  спира в семейството на Петър Фитов, секретаря на Болградския филиал на 
Българския революционен комитет. В града се среща с вече познати патриоти, като придобива 
нови запознанства. По-рано, в Кишинев, става активен привърженик на българския революцио-
нер, кишиневският българин Найден Пешов-Папанинов,  известен българстки патриот. Това 
е неговото последно посещение в Бесарабия. На 9 октомври 1867 г. революционерът умира 
далеч от родината.

Бесарабските българи са благодарни за сътрудничеството с видния български патриот 
Георги Раковски. Паметта за него е жива и досега. В историческия център на българите в Мол-
дова и Украйна – Болград, пред Болградската гимназия, е открит бюст-паметник. В продълже-
ние на много години Научното дружество на българистите в Република Молдова се стреми да 
увековечи с мемориална плоча връзките на българските патриоти с Киприяновския манастир. 
Най-после по благоволение на митрополита на Молдова Владимир се получи разрешение да 
бъде поставена такава в административната сграда на манастира с надпис на румънски и на 
български език, който гласи: „В памет на пребиваването в Киприяновския манастир на извест-
ните дейци на Българското възраждане Георги Раковски и Христо Ботев“. Това вече е факт. 
Предстои тържественото откриване на мемориалната плоча.

И така, от 1841 г. до смъртта си през 1867 г. Георги Раковски живее с мъките и пробле-
мите на българите от Бесарабия. Напълно се присъединяваме към колегата Н. Караиванов, 
който подчертава, че „отношението на Георги Раковски към бесарабските българи, неговата 
обич, уважение и реални действия за защита на българите в Бесарабия, за подпомагане на 
техния просветен и културен напредък, трябва да бъдат образец за конкретна политика на 
днешните и бъдещите български политици, държавници и дипломати по отношение на нашите 
диаспори зад граница“.
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ГЕОРГИ РАКОВСКИ В АНГЛИЙСКАТА ДИПЛОМАТИЧЕСКА 
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Резюме: Голяма част от българските и чужди исторически извори за живота на 
Георги Раковски са публикувани, но все още могат да бъдат намерени документи, които се 
отнасят до дейността на един от най-видните наши възрожденци. Английските дипломати 
и техните колеги, които представляват останалите Велики сили внимателно следят 
революционните процеси на Балканския полуостров, за да могат да информират своите 
правителства за процесите, протичащи в региона. Поради тази причина служителите в 
мисиите на Форин офис в Европейския югоизток наблюдават и политическата активност 
на Георги Раковски, което е отразено в кореспонденцията им до Лондон.
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В многобройните публикувани български и чужди документи за живота и делото на Георги 
Раковски най-голям обществен интерес пораждат проучванията, засягащи различните спорни 
въпроси в изворовата база. В това изследване ще се опитам да представя ролята на видния 
наш възрожденец в международен аспект, според английската дипломация, без да претенди-
рам за изчерпателност по този въпрос. Надявам се, че издирването и обнародването на нови 
документални свидетелства от архивите на британското външно министерство за Раковски ще 
дадат възможност за допълнително осветляване на някои моменти от живота му, за които до 
този момент няма достатъчно информация или тя е противоречива.

В настоящата статия ще очертая мястото на Раковски в политиката на британската ко-
рона на Балканите. Все пак със своята значимост за нашата история той влиза многократно в 
полезрението на дипломатите на Великите сили, като не правят изключение и служителите на 
Форин офис в Европейския югоизток.

Външното министерство в Лондон реализира през деветнадесетото столетие една ус-
пешна позиция в световната политика, която се базира на специфичния характер на икономи-
ческото и политическото развитие на островната държава.1

На практика английската корона успява още от XVII век да запази своите интереси в 
Османската империя, балансирайки между интересите на останалите големите европейски 
държави в този регион. Нейните представители се стремят да съхранят съществуващите до 
този момент гаранции за интересите на Лондон на Балканите и през следващите два века този 
външнополитически модел не се променя, като дипломатически мисии на островната държава 
започват да се откриват в региони, които са населени с българи. Този факт е с голямо значе-
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ние за развитието на процесите в Леванта, като особено важна е последователността на Ве-
ликобритания при разширяването на своите представителства, което ще и донесе оптимални 
резултати през XIX век.2

Британската корона поддържа целостта на Османската империя от XVIII век, но това се 
превръща в доктрина на управляващите в Лондон през 30-те години на  XIХ век, когато започва 
така наречената „ера на Палмерстън“. Тогава неговото влияние върху политиката на остров-
ната държава е много силно, защото той е външен министър (1830 – 1834; 1835 – 1841; 1846 – 
1851), а по-късно е и премиер (1855 – 1858; 1859 – 1865) и фактически неговите идеи формират 
отношението на Англия към Високата порта.3

Линията на външна политика на Великобритания се направлява от специално формиран 
комитет през 1835 г., в който влизат бивши и действащи дипломати в Турция, като освен Пал-
мерстън са включени Стратфорд Канинг, Джон Понсоби и др.4

През този период според Понсоби, който е посланик на Лондон в Цариград, границите на 
балканските християнски държави ще се разширят, като тези процеси се отнасят и до терито-
риите, в които има и българско население.5

Неговото становище ще се окаже пророческо, а в конкретния случай политическите ини-
циативи на Георги Раковски ще намерят място в британската дипломатическа кореспонденция 
още с участието му във Втория браилски бунт от 1842 г. 

През тази година дейността на младия българин ще привлече вниманието на Стратфорд 
Канинг, който вече е посланик на Великобритания в столицата на Османската империя. Инфор-
мацията е много интересна и детайлно описва цялото участие на Раковски в подготовката на 
акцията в Браила, след което и всички действия на гръцките дипломати по тайното му изпра-
щане в Марсилия. 

Докладът на Канинг до Лондон е обнародван от М. Тодорова още през 1973 г., но ин-
формацията в него поражда много въпроси и до днес. Документът е от 13 септември 1842 г. 
и в него се съобщава за Втория браилски бунт, за участието на Раковски в него, пътуването 
му до Марсилия, както и поведението му спрямо официалните власти във Влашко. Предста-
вените данни показват, че Раковски напуска Браила на път за Константинопол (Цариград) на 
3 август 1842 г. и на 22-ри същия месец отплава за Марсилия. Според английския дипломат 
този млад мъж е познат под името Македон, но в действителност носи фамилията на Богориди. 
Британският представител смята, че българинът е успял да избяга от наложеното наказание 
и е пристигнал две или три седмици по-рано в Константинопол, придружен от други експулси-
рани гърци, изпратени с протекцията на консула на Атина в Букурещ. От османската столица 
Раковски тайно заминава за Марсилия без паспорт. Преди заминаването си той дава кратко оп-
исание на всичко, свързано с неговата дейност в Браила. В насоката на разговора българинът 
отхвърля всякакво свое участие в политическа конспирация, насочена срещу обществената 
сигурност. Знаейки, че неговото членство в тайно общество е известно, той определил своите 
цели като насочени към подобряване на положението на поробения български народ чрез раз-
пространението на образование и просвещение. Признавайки все пак, че някои от членовете на 
обществото могат да имат някои по-опасни планове в съзнанието си, той отричал всяка лична 
съпричастност към тях. След като разбрал, че е станал обект на подозрение и евентуално 
преследване, Раковски е потърсил убежище в руското консулство в Галац. В началото той е 
получил сърдечност и дължимото внимание там, но след като неговите книжа били проверени, 
сред тях било намерено писмо от Париж, написано от Александър – негов приятел и член на 
същото тайно общество, то отношението към него се променило незабавно. Руският консул се 
обърнал към румънските власти и им предал Раковски. В своето писмо неговият приятел съ-
ветвал Раковски да потърси помощ от Франция, а не от Русия за подобряване на ситуацията на 
българите и тяхното евентуално освобождение от турското управление. Учудването от страна 
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на руския консул по отношение на тези връзки с Франция могат ясно за означават, че Раковски 
отговорил, че те са съвсем естествени особено след многобройните неизпълнени обещания за 
помощ от страна на Русия. Младият мъж също добавил, че не се е прибягнало до преследване 
на членовете на тайното общество в Бесарабия, откъдето фактически са инициирани всички 
планове за освобождение на България.6 

В своя доклад Канинг обяснява как по-нататък ще се снабдява с информация, която се 
отнася до Раковски. Английският дипломат признава, че един негов колега ще му съобщава 
всичко, тъй като е помогнал на българския революционер да замине тайно и без паспорт в 
Марсилия. Според М. Тодорова вероятно това е гръцкият посланик в Цариград Маврокордатос, 
който приема Раковски няколко пъти и е разговарял с него преди отпътуването към Франция. 
Също така за присъствието на Раковски в османската столица са знаели гръцкият вицеконсул 
Мандзоранис и служителят в посолството Аргиропулос.7

Това е една много интересна информация от представителя на Форин офис, защото тя 
разкрива, че посланикът на Великобритания е вербувал свой колега, от който да получава ин-
формация за Раковски. Вероятно това е някой от дипломатите в гръцката мисия, но влиянието 
на Канинг сред османските управляващи кръгове сигурно му дава и голям авторитет сред оста-
налите чужди представители.

Нещо повече. Британският посланик съобщава в Лондон, че неговият колега ще му пре-
доставя информацията, която ще бъде дадена на Канинг при следните обстоятелства – тя няма 
да бъде предназначена за никой друг. 

Едва ли това е единствената причина някой от служителите в гръцката мисия в Цариград 
да предоставя на свой колега от Великобритания поверителна информация, знаейки че тези 
данни ще стигнат до Лондон, където много внимателно следят революционните движения на 
Балканите. Вероятно дипломатът на Атина преследва и други цели, но в конкретния случай 
става ясно, че името на Раковски вече попада в докладите, изпращани до Форин офис.

По-нататък в информацията, дадена от българина преди съдебното дознание за Втория 
браилски бунт, имат интересни данни. Със своите показания по време на процеса Раковски по-
казва дейността си като предварително подготвена и предначертана. Той дошъл от Цариград 
в Браила, след като чул за организираното движение там, надявайки се да пристигне преди 
Браилското тайно общество да може да осъществи някои от предвидените акции. По-нататък 
той описва своите връзки със съратниците си, техните планове за въстание и начинът, по който 
ще бъдат изпълнени. Младият българин дава детайлна информация до навечерието на бунта, 
неговото пропадане и ареста, който е последвал. Като основна причина за своето предаване 
Раковски посочва мъката, която го обзела, когато научил за задържането на много невинни 
хора. Всичко това накарало арестуваният бунтовник да обяви имената на шест човека, които са 
невинни. Той дава имената на част от задържаните. За някои от тях той потвърдил, че нямат 
нищо общо с плановете на Фелики етерия. Раковски също така заявил, че няма контакти със 
съзаклятниците в Букурещ и Фокшани. От Бесарабия той познавал само Петър Ганчев, слу-
жител в митницата в Рени и знаел за съществуването на други участници от Ставрос Георгиу. 
Според М. Тодорова в началото на своя арест Раковски искал да облекчи положението на 
своите другари. Така той се опитал да оневини тези, които също били задържани. Според по-
казанията му основната отговорност била негова, на Георги Казака и Ставрос Георгиу. Според 
високопоставения руски служител граф Бенкендорф, то Ставрос Георгиу е добре укрит, а Геор-
ги Казака е австрийски поданик. Много вероятно е Раковски да е смятал, че като чужд поданик 
ще може да облекчи положението си. Поемайки голяма част от вината той на практика влошава 
своето собствено положение. Освен всичко друго българинът предложил да бъде затворен в 
килия с Димитриос Арнаутоглу, когото Раковски смятал да разпита дискретно за плановете на 
етеристите от Първия браилски бунт и да научи повече детайли, които да опише, когато бъде 
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разпитван по-късно от съдебното жури. Така Раковски искал да научи нещо повече от друг член 
на тайното общество, за да знае какво да е поведението му за в бъдеще по време на следва-
щите заседания. Според М. Тодорова какво се е случило е въпрос на догадки, а от начина, по 
който Канинг представя нещата се вижда, че Раковски много внимателно подхожда към своето 
участие в бъдещи опасни инициативи. Тя посочва, че в своя доклад Каниниг подчертава катего-
рично, че истинското име на Раковски не е Георги Македон, а Богориди. Освен това английският 
дипломат поддържа много тесни връзки със Стефанаки Богориди, чрез когото винаги е имал 
много лесен достъп до султана. Може да се предположи, че знаейки, че Раковски  е племенник 
на Богориди, то това да е главната причина за неговия интерес в доклада му до Лондон.8

Същата причина изтъква и френският генерален консул в Букурещ – Билкок, който през 
1843 г. съобщава в Париж, че лично научил от своя гръцки колега Ризос в румънската столица 
всички подробности за изпращането на Раковски в Марсилия и че е племенник на Богориди.9

Нещо повече. Константин Велики съобщава, че арестуваните гърци, които са експулсирани 
извън Влашко, е твърде вероятно благодарение на Раковски да са се спасили от всякакви други 
санкции. Гръцкият консул в Букурещ много добре е знаел, че Раковски се намира под покровител-
ството на Богориди, който е княз на Самос и с много добри контакти в турските управляващи кръ-
гове и поради тази причина е положил големи усилия да го спаси от изпълнение на присъдата.10

Раковски е изпратен в Марсилия благодарение на дейността на гръцкия генерален консул 
в Букурещ Констанитонс Ризос, който е син на гръцкия външен министър Йоанис Ризос. В Ца-
риград е посрещнат от Александрос Маврокордатос, а както вече стана ясно, за Раковски знаят 
и служителят Аргиропулос, и гръцкият вицеконсул в дипломатическата мисия Мадзуранис.11

Според М. Тодорова тази поредица от обстоятелства е инструмент за дипломатическа 
намеса от страна на Маврокордатос. Известен факт е, че Раковски има гръцки паспорт още 
преди събитията в Браила, в резултат на което той може да разчита на защита от страна на 
младата балканска държава. Независимо от факта, че е получил документа в противоречие 
с установените правила, то той е имал правото за пълна протекция от страна на властите в 
Атина. Издаването на паспорти е въпрос на престиж за все още младата гръцка държава и съ-
ответно дава протекция на всички нейни поданици, независимо от местата, където те живеят. 
Изследователката допълва, че цялата тази огромна кореспонденция, посветена на случая с 
Раковски е получена от неговите показания, които по-късно са разказани на британския по-
сланик. Според нея това дава възможност да се смята, че такива показания не съществуват. 
Много вероятно е тази информация да е предадена на Канинг, за да може да бъде изпратена 
на френските официални кръгове.12

Както вече стана ясно в Париж е изпратена информация за Раковски от Билкок, който е 
френски генерален консул в Букурещ. Всъщност мотивите, поради които гръцките дипломати 
предават информация за българина на своите чужди колеги, могат да бъдат много. Ако се разгле-
дат внимателно дипломатическите документи, вероятно като една от основните причини би могла 
да се посочи връзката на Раковски с Богороди и, макар че не му е племенник, то със сигурност 
покровителството на високопоставения в османската администрация негов съгражданин предиз-
виква както интереса към него, така и спасяването от наказание след Втория браилски бунт.

Близо двадесет години по-късно името на Раковски отново намира място в английската 
дипломатическа кореспонденция – в доклад на Нейпиър, който е британски посланик в Санкт 
Петербург. Документът е от 6 февруари 1863 г. и според данните в историческия извор, от руско-
то външно министерство са отпуснати 5000 лири, които доверено лице от черногорски произход 
трябва да занесе в България на Раковски, който е руски агент в Белград. Според информаторите 
на английския дипломат в руската столица парите са предназначени за подкупи на местните тур-
ски власти, за да не пречат на дейността на институцията в българските земи. От данните, които 
получава, британският посланик счита, че най-вероятно субсидията ще бъде използвана за осно-
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ваване и поддръжка на училища и църкви, които в ръцете на руския агент ще представляват сред-
ство за панславистка и антитурска пропаганда. Дипломатът допълва, че според него Раковски е 
същата личност, която е била вербувана от генерал Игнатиев за руски агент, но признава, че тази 
информация трябва да се приеме с известна доза съмнение. От Санкт Петербург Нейпиър пре-
поръчва консулът на Нейно Величество в сръбската столица да даде допълнителна информация 
за характера и постъпките на Раковски, ако той още се намира там. Според английския дипломат 
в Русия неговият колега в Белград може да изпрати на Форин офис по-конкретна информация за 
познанията и достойнството на лицето, от което е получил посочените данни.13

В писмото на британския посланик в Санкт Петербург има интересни факти, макар че 
част от тях дори и според него са съмнителни, но провокират много въпроси. Ще представя 
само няколко от тях. До каква степен е сигурна информацията, че Раковски е вербуван от Игна-
тиев? Дали посланикът на Великобритания в Русия не е получил дезинформация по отношение 
на Раковски? Дали отпуснатата сума е предназначена за подкупи на османски чиновници или 
ще отиде за църкви и училища? Защо точно Раковски трябва да получи тези 5000 лири и за 
какво би могъл да ги използва? Надявам се бъдещи публикации на исторически документи и 
изследвания да отговорят поне на някои от поставените въпроси.

Данните са предоставени от информатор на дипломата, като от доклада до Лондон става 
ясно, че въпросното лице е добре познато на служителите на Форин офис както в Санкт Петер-
бург, така и в Белград, което поражда редица въпроси, на които също е необходимо да се търси 
отговор при бъдещи проучвания.

По отношение на Раковски – той не се намира в българските земи по това време и Нейпи-
ър не знае дали известният революционер все още е в сръбската столица и дори препоръчва 
на своя колега в Белград да получи допълнителна информация. Тук има нещо много инте-
ресно – припокриване на данните за отпуснатите 5000 лири и тяхното предназначение и то 
от австрийски дипломатически среди. Тези факти съвпадат изключително с информацията на 
Васич, който е представител на Виена в сръбската столица.

Според него австрийското правителство е получило сведения, че Раковски се е уста-
новил в Белград, като руски агент, където започнал панславистка пропаганда. От Петербург 
бил изпратен черногорец, който трябвало да достави  5000 лири стерлинги, за да се използ-
ват за подкупи на османската администрация в българските земи, за да не възпрепятства 
действията на бунтовниците. Тези средства може да бъдат предназначени за откриване на 
училища, които да бъдат места за разпространение на панславизъм. Обезпокоени от тези 
данни, австрийските управляващи среди се обърнали към своя дипломат в Белград, който 
изпратил на своите началници във Виена много факти, отнасящи се за Раковски. Изглеж-
да австрийският представител има свои информатори в сръбската столица, защото съставя 
дълго изложение, в което представя едно подробно жизнеописание на българския револю-
ционер. Според данните на дипломата Раковски се е установил в Белград преди четири 
години, защото градът е подходящ за хора, които се занимават с югославски революционни 
действия, а на това място тази активност няма никакви граници на разпространение и бълга-
ринът е започнал своята агитация с издаване на вестник „Дунавски лебед“. По отношение на 
информацията за отпуснатите 5000 лири, които Русия имала желание да даде на българите 
чрез Раковски, то преди две седмици един куриер на местното руско консулство е заминал 
за Видин с пари, а дали носената сума е предназначена за регулярните или извънредни 
разходи на руските дипломатически представителства не може да даде информация. Според 
Васич в тази пратка може би са включени и въпросните 5000 лири. Той допълва, че доколкото 
познава действията на руските консули в тази част на Европа и на техните местни агенти, то 
едва една трета от изпращаните субсидии се употребяват за целите, за които са предназ-
начени и за контрол в тези деликатни отношения е много трудно да се говори. Още повече, 
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че руското правителство знае за некоректните отношения на своите служители и едва ли би 
поверило такава сума на „несигурен човек като Раковски“.14

Интересно е, че данните на Нейпиър за отпуснатите от руското външно министерство 
5000 лири, които са предназначени за българите, съвпадат с информацията на австрийския 
дипломат в Белград – Васич, който смята, че сумата най-вероятно не е предназначена за бъл-
гарския революционер.

Всъщност до края на 1862 г. Раковски се намира в Румъния и участва в организацията 
по прехвърлянето на оръжие от Русия към Сърбия, надявайки се на война между Цариград от 
една страна и Белград и Букурещ от друга. Революционерът пише и позив до българите, защо-
то очаква да бъде обявена война от двете балкански държави срещу Османската империя.15

Полската криза, която избухва в началото на 1863 г. предизвиква раздвижване сред ди-
пломатическите кръгове в Европа, а това катализира и сръбската активност на международ-
ната политическа сцена. От Белград изпращат делегация в Лондон, която обаче не постига 
успех. За да избегне международна изолация, Сърбия започва да търси сближение с оста-
налите балкански народи, тъй като не може да разчита на нередовната помощ от Франция, 
заетата с поляците Русия и враждебно настроената Австрия. За тази цел от Белград решават 
да потърсят за обща акция срещу Високата порта Черна гора и Гърция, както и да привлекат 
българите, а фигурата, която може да изпълни тази задача, е Георги Раковски. В началото на 
годината при пълна секретност той заминава за Триест, където пристига в началото на март, а 
след това отива в Цетина. Посланикът на Великобритания във Виена обаче разбира за миси-
ята на българина, въпреки че тя е пазена в строга тайна. Нещо повече. Дипломатът съобщава 
на австрийското правителство за дейността на Раковски и полицията в Дунавската монархия 
предприема активни действия по издирването му.16

Н. Милев посочва, че все пак Раковски е привлякъл вниманието на дипломатите през 
този период, защото и английските представители започват да се интересуват от него, а според 
британския посланик във Виена „руският агент Раковски“ се намирал в австрийската столица. 
Това кара австрийското правителство да нареди на полицията да провери къде пребивава бъл-
гарския революционер, но издирвателните мероприятия не дават очаквания резултат, защото 
той не е в Австрия по това време.17

Активизирането на служителите в британската мисия във Виена може да се обясни с 
подадената информация от техния колега от руската столица, който вече е изпратил доклад 
за Раковски до Форин офис, в който е съобщил за сумата, която е трябвало да бъде получена 
за подкупи на османските власти. Синхронните действия на английските дипломати в Русия и 
Австрия показват заостреното внимание на Лондон както към революционната активност на 
българите, така и към Раковски. 

Значението на отделните личности от епохата на Българското възраждане се определя 
както от техните действия, така и от оценката на другите за тях, особено ако това са предста-
вители на различни държави. Това, че името на Раковски присъства в кореспонденцията както 
на балканските дипломати, така и на колегите им от големите страни, показва неговата значи-
мост и мястото му в бунтовните движения в Европейския югоизток. Английските представители 
започват да докладват в Лондон за дейността на българския революционер още от неговите 
младежки години, когато участва във Втория браилски бунт, което показва ролята му в разви-
ващите се политически процеси на Балканите през XIX век.

1 Пантев, А. Принципи и методи на английската външна политика (1800 – 1914 г.) – В: Векове, 1972, кн.3, с. 21-29.
2 Спасов, Р. Подбрани британски документи за църковната борба на българите от 1839 г. до Кримската война 

(1853 – 1856). – В: Известия на държавните архиви, 2018, Т.115-116, с.119-145.
3 Тодорова, М. Англия, Русия и Танзиматът. С., 1980, с. 72-75.
4 Цанев, Д. Установяването на британски консулства в българските земи до Освобождението (1878) – В: Вели-



174     Научна конференция с международно участие

ките сили и Балканите в ново и най-ново време. С., 1985, с. 50-55.
5 Централен държавен архив (ЦДА), кмф04, инв. №396/19, л.199-201 – доклад на Понсоби, изпратен от Цари-

град на 20 юли 1837 г.
6 Todorova, M. An English Document Concerning the Early Revolutionary Activity of G.S. Rakovski. - In: Bulgarian 

Historical Review, 1973, 4, pp. 76-78.
7 Ibidem, pp. 77.
8 Ibidem, pp. 78.
9 Трайков, В. Раковски и балканските народи. С., 1971, с.331.
10 Велики, К. Браилските бунтове 1841-1843. С., 1968, с.113.
11 Трайков, В. Раковски и балканските народи…, с.315-329.
12 Тodorova, M. Op. cit., pp. 78.
13 Британски документи за историjата на Македониjа. Т.IV (1857-1885). Под ред. на Д. Горгиев, Скопиjе, 2003, 

с. 156-158.
14 Ников, П. Към биографията на Георги С. Раковски. – В: Сборник в чест на Милетич., С.,1933, с.379-395.
15 Бурмов, А. Избрани произведения. Т.2, С., 1974, с. 37.
16 Трайков, В. Георги Стойков Раковски. Биография. С., 1974, с. 260.
17 Ников, П. Цит. съч., с. 379-395.



ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ И КРИМСКАТА ВОЙНА 1853 – 1856 г.

Резюме: Настоящият доклад представя съвременна интерпретация на онази част от 
живота и делото на Г. С. Раковски, която е свързана с българското националноосвободително 
движение по време на Кримската война (1853 – 1856). Интерпретирани са различни данни, 
факти, събития, обстоятелства и личности, свързани с живота на революционера 
през този период на базата на фундаменталната документалистика и библиографско-
епистемологичната структура в Архив на Г. С. Раковски. Т. 1 – 4. София, БАН 1952 – 1969.

Ключови думи: Г. С. Раковски, Кримска война, Велики сили, интереси, българско 
националноосвободително движение, военни действия.

GEORGI STOYKOV RAKOVSKI AND THE CRIMEA WAR 1853-1856
Assoc. Prof. Radoslav Bonev, PhD

Rakovski National Defence College, radobonev74@gmail.com
Abstract: This report presents a contemporary interpretation of that part of the life and work 

of G.S. Rakovski, which is related to the Bulgarian national liberation movement during the Crimean 
War (1853-1856). Various data, facts, events, circumstances and personalities related to the life of 
the revolutionary during this period are interpreted on the basis of the fundamental documentation 
and the bibliographic-epistemological structure in the Archive of GS Rakovski. Vol. 1 - 4. Sofia, BAS 
1952 - 1969.

Key words: G.S.Rakovski, Crimean War, Great Powers, interests, Bulgarian national liberation 
movement, military actions.

доцент д-р Радослав Бонев
Военна академия „Г. С. Раковски“, radobonev74@ gmail.com

Животът и дейността на Георги Стойков Раковски (1821 – 1867) представляват увлека-
телна история, вплела в себе си необикновения жизнен път на един от най-големите и емоцио-
нално въздействащи в съзнанието на всеки от нас синове на българския народ.

Биографията и делото на патрона и покровителя на Военна академия в дълбинността на 
историческото време, приемствеността в традиции от настоящето и сетнините на хоризонтите 
в бъдещето – Раковски, е поучителният разказ за тежките изпитания и мащабното съзидател-
но израстване на цяло едно поколение. Това е поколението на самоотвержените български 
възрожденци – свещеници, даскали, лекари, занаятчии, земеделци, търговци, стопани – обик-
новени селяни и граждани, бедни и заможни, поборници и ратници за българската кауза. Те 
изнасят на плещите си в течение на близо тридесет години борбата за национално възмогване 
и избавление, църковна самостойност и култуно-национална идентичност, възстановяване на 
българската държавност и утвърждаването на нейните институции, една от които е нашата 
Българска войска.1

За Раковски се пише и говори трудно като респектираща дистанция от цели две столетия, 
защото за него „любовта към отечеството превъзходи всичките световни добрини!“. За Раков-
ски Доброто е разпознаваемо, то е защитимо чрез саможертва. Раковски е достолепие, но и 
отговорност. Раковски е гордост, но и ценностна система. Раковски е пример, но и готовност за 
този пример днес.

Приемник на делото на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Бозвели, с 
идейните си виждания, с личните си качества той се издига и става фактически наставник на 
смисъла и значението на българската национална революция. С цялата своя дейност Раков-
ски подготвя пътя към извоюване на политическата ни свобода. Ранната му смърт го изтръг-
ва без време от хода на събития, предопределили значението на българското националноос-
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вободително движение. Неговите усилия обаче проектират онзи обяателен и същевременно 
драматичен до голяма степен стимул в делото на следващите го исполини на българското 
движение за политическа свобода и национално-културна еманципация — Любен Каравелов, 
Васил Левски, Христо Ботев, — довело логично до Априлското въстание, до Освобождението 
на българския народ.2

Раковски вдъхновява и стимулира голям брой изследователи в течение на десетилетия. 
През времето се натрупа толкова литература за него, че самото ѝ обхващане вече е трудна за-
дача. Постоянно се появяват и десетки нови биографии, които целят да покажат жизнения път 
на големия български възрожденец в различните му превратности. В зависимост от възгледите 
на авторите на тези изследвания Раковски е показан като просветител, като убеден борец за 
църковна свобода, като деятел, който сменя насоката на усилията си, а оттам – и целите си. 

По различните проблеми, засягащи Раковски, досега са събрани и разтълкувани зна-
чително количество факти, изградени са вече определени виждания. Всички те разглеждат 
Раковски от определен ъгъл на историческо зрение и конкретна темпорална перспектива в 
настоящето и бъдещето. Защото каквото и да предприеме Раковски, както и да пише или дейст-
ва — като деятел за просвета, като борец за църковна независимост, като журналист, историк 
или поет, като дипломат, етнограф или езиковед, като политик, фолклорист или нумизмат, той 
винаги преследва една и съща цел: да издигне съзнанието на българина, да го просвети, да 
му посочи славното минало в името на светлото бъдеще, да го подготви за решителна борба. 
Тепърва ще се установява приносът на големия родолюбец за затвърдяване националното 
съзнание на българския народ. Сложен и дълголетен процес, окончателното консолидиране 
на българската нация носи в себе си и част от гения, от волята, от пламъка на Георги Стойков 
Раковски. 

В края на 1852 г. и началото на 1853 г. настъпва рязко изостряне на Източната криза. 
В района на Балканите се сблъскват интересите на европейските сили. Русия се стреми да 
затвърди икономическото и политическото си положение в Близкия Изток, да си обезпечи сво-
боден излаз от Черно море. Десетилетия наред тя води системна политика на разрушаване на 
Османската империя и създаване в европейските ѝ владения на независими държави под руско 
покровителство. Този стремеж на великата славянска страна среща отпора на Англия, Франция 
и Австрия, политиката на които се сблъсква с руските геополитически стремежи.

Руският император Николай I (1796 – 1855) поставя въпроса за разделяне на наслед-
ството на „болния човек“ — Османската империя, като предлага на Англия разграничаване на 
сфери на влияние.3 Англия отказва да води подобни разговори, като приема само да се действа 
за подобряване на положението на подвластните народи в Османската империя. Франция от 
своя страна вижда в Турция сигурна бариера против излизането на Русия на Средиземно море. 
Противоречията избухват открито с разгарянето на спора за т. нар. „Свети места“.  През 1850 г.  
Франция поисква от Портата да признае на католиците правото на покровителстване на Све-
тите места. Под нейно влияние католическата църква получава някои права, каквито дотогава 
притежавала само Цариградската патриаршия. Англия на свой ред също се стреми да получи 
права чрез признаване на протестантските общини. В Египет се слага за разрешение въпросът 
за прокопаване на Суецкия канал – там се сблъскват интересите на Англия и Франция. Въз-
никналият спор около Черна гора довежда до намеса на Австрия. При това положение Русия 
усилено се готви да наложи покровителството си над православните поданици на Османската 
империя – така, както Франция покровителствува католиците и Англия и Прусия – протестанти-
те. В началото на 1853 г. тя минава в акция.

На 1 март 1853 г. в Цариград пристига като извънреден пратеник на Николай I княз  
А. С. Меншиков (1787 – 1869), който поставя исканията на Русия: да ѝ се даде изключителното 
право да покровителства светите места и православните християни в Османската империя. 
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Започват преговори, които довеждат до редица смени във Високата порта, до сложни ходове и 
противодействия, до размяна на различни ноти, до постепенната намеса на останалите евро-
пейски държави. На 4/16 май 1853 г. княз Меншиков представя исканията си във вид на улти-
матум с четиридневен срок. Тъй като отговорът е отрицателен, на 9/21 май 1853 г. Меншиков 
напуска Цариград, придружен от целия състав на руското посолство. По този начин дипломати-
ческите отношения между Русия и Османската империя са скъсани. На 22 юни 1853 г. руските 
войски навлизат в Молдова и Влахия и ги окупират.

Европейските държави се опитват по дипломатически път да принудят Русия да изтегли 
войските си от дунавските княжества, но исканията им са отклонени. В отговор на 4 октомври 
1953 г. Високата порта обявява война на Русия. Започват военни действия по линията на Дуна-
ва. Турските войски се опитват да се прехвърлят на северния бряг, но в сраженията при Зимнич 
и Четатя опитът им се осуетява. На 30 ноември адмирал Нахимов унищожава турския флот в 
пристанището на Синоп.4 

Разгарянето на Източния въпрос предизвиква много събития на Балканите, отразили се 
пряко върху дейността на Раковски. Още отрано той премисля как може да намери мястото си 
в предстоящата ескалация на международните отношения в регионален мащаб. При пристига-
нето на Меншиков в Цариград представители на българската колония се обръщат към него с 
искане да ги приеме и изслуша. Княз Меншиков отклонява искането им, но приема писмената 
им молба-прошение, в която се заявявало, че българският народ е готов на всякакви жертви, 
за да се освободи от вековното робство.5 Прошението е с дата 1 май 1853 г. и е подписано от 
цариградските българи Г. Моравенов, Н. Тъпчилещов, Ц. Каблешков и още няколко видни пред-
ставители на търговската знат. Между подписалите е и Раковски. За това време на вълнение 
и възторг, на надежди за скорошно избавление той пише в писмото си до Иван Иванов от март 
1858 г.: „Ми неколко българи в Цариград съставихми жалба от страна българскаго народа и я 
принесохми князу Менчикову, кой ни ся обеща че ще я привручи де е удобно.“6 

Молбата на цариградските българи издигала искания за независимост на българската 
църква и богослужение на роден език, за право на българите да имат свои народни училища, в 
които „да образоват своите деца на природния български език“.7 Контактите били използвани, 
за да се заинтересува Русия от съдбата на българския народ. Подготвено е и второ обръще-
ние, подадено в Одеса от К. Петкович на А. Озеров и М. Д. Горчаков. В него българите молели 
Русия при предстоящите преговори с Високата порта да утвърди за българския народ да се 
ползва и той наравно с другите народи с всичките права и предимства както църковни, така 
и граждански.8 И двете молби възлагат надеждите си на Русия и издигат искане за църковна 
автономия и просвета.

Раковски обаче отива по-далеч. Цялата дотогавашна дейност му е дала възможност да 
осъзнае, че църковната борба и усилията за национална просвета са само част от главната, 
от основната задача, която стои пред българския народ – неговото освобождение. Затова и 
дейността на пламенния български родолюбец е насочена натам. Кризата през петдесетте го-
дини на XIX в. дава добри възможности за усилия, които целят да подготвят постигането на 
свободата. По това време в България се създава и първата общонационална революционна 
политическа организация – „Тайно общество“, свързана непосредствено с дейността на Раков-
ски.9 Той е душата и организаторът на това общество, което си поставя за цел, както сам пише 
„да преуготовлявами народа всягда да бъди готов, щото в благовремие да действува съгласно 
с русийское напредване в Турция“.10

В обществото участват Иван Бацов, управител на търговската фирма на братя Тъпчиле-
щови, Павел Грамадов, Константин Ранов, Павел Куртович Чалъков и други български дейци, 
главно търговци от Цариград и провинцията. Началото се слага в столицата, но била предпри-
ета бърза дейност за разпространяване на организацията и в провинцията. Основните усилия 
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по тази задача поема Раковски. Решено е членовете на организацията да постъпят на турска 
служба и така по-лесно и по-действено да могат да осъществят намеренията си. Това решение 
е поставено в действие: като използува владеенето на много чужди езици и познанството си 
с Мустафа Рашид паша, по това време министър на външните работи, Раковски успява да 
бъде назначен за главен терджуманин (преводач) на турската Дунавска армия11 – за тогава 
висока длъжност, която му дава възможност да пътува свободно из българските земи.12 Тази 
възможност е използувана за изграждане на клоновете на „Тайното общество“ в провинцията. 
В „Житието“ си Раковски отбелязва селищата, през които е минал: Шипка, Габрово, Търново, 
Шумен, Русе, Свищов, Враца, Видин.

Изричното споменаване на тези градове явно стои във връзка с дейността, развита от 
него при преминаването му през тях. Раковски е придружен от Иван Бацов, когото натоварил 
с нова важна задача: от Видин да продължи пътя си и да установи връзка с руското военно 
командване във Влахия. В Свищов остава да действа група начело с Апостол Конкович, в която 
влизат Гаврил х. Денков, Константин Станчов, Димитър Ценович, Цвятко Радославов, Илия 
Икономов и др. Изследванията на В. Д. Конобеев установяват, че свищовското общество е под-
готвило около 200 въоръжени бойци. По думите на Иван Бацов много повече бойци били под-
готвени от други групи на „Тайното общество“ във вътрешността на страната. Така например 
в Габровско били готови 1400 въоръжени бойци. На юг от Балкана между Казанлък и Калофер 
имало други 2000 участници бойци.

Иван Бацов се упътва към Белград, където се свързва с генералния руски консул в града –  
Мухин. Издирените от В. Д. Конобеев документи в руските архиви хвърлят нова светлина върху 
тази неизвестна досега в подробности мисия на Бацов. От докладите на Мухин научаваме за 
плановете на „Тайното общество“. Замисляло се формиране на отделни въоръжени отряди 
от българи, формално с предназначение да се бият срещу русите. За целта било поискано и 
оръжие от турското правителство чрез военния министър Мехмед Али паша. Намерението на 
заговорниците било в удобния момент да обърнат оръжието срещу турците. Предложението им 
обаче не било прието. От Бацов се разбира, че като главно средище за координиране и ръково-
дене на действията на „Тайното общество“ е бил избран Видин, удобен център за установяване 
на връзка с главната квартира на руската армия и с българската емиграция в Сърбия и Влахия.

Избирането на Видин като център на движението не е случайно. Десетилетия вече Севе-
розападна България се вълнува, едва са минали три години от събитията през 1850 г., Раковски 
е във връзка с дейците на въстанието, във Видинско населението е подготвено за борба срещу 
османската власт.13 Кадрите от въстанието през 1850 г. лесно могат да станат гръбнак и на 
„Тайното общество“ в този край на България. Настроението на населението е революционно.14 
Всички тези обстоятелства карат Раковски от Цариград и Шумен да се озове чак във Видин, 
без да изоставя, разбира се, организирането на „тайни общества“ и из други части на България.

Интересен е въпросът кога точно се е създало „Тайното общество“. Според Конобеев това 
е станало „преди официалното обявяване на войната и този процес завършил в началото ѝ“.15  
Конобеев посочва, че на 21 април 1853 г. Павел Грамадов пристигнал в Зографския манастир с 
вече определени планове на „Обществото“. Същата дата е посочена и от Натанаил Охридски. 
Н. Я. Мухин информира М. Д. Горчаков в края на 1853 г., че още от началото на годината той 
бил узнал за съществуването на нелегална българска организация, образувана по времето, 
когато Портата вече се готвела за война с Русия, като обаче добавя, че „отделните сведения, 
събрани от мен, бяха недостатъчни, за да се мисли за съществуването на организация, която 
би могла да се бори за постигане на общата цел на цялата българска нация“.16

Може да се приеме, че в началото на 1853 г. вече има данни за съществуването на „Тай-
ното общество“. Най-вероятно е то да е възникнало около края на 1852 г., когато Източният 
въпрос наново се повдига и разгорелите се противоречия между европейските държави раз-
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движват и християнските народи на Балканите. Не е изключено из страната да са възникнали 
почти едновременно различни групи не само в резултат на инициативите на Раковски – мнози-
на българи са били загрижени за съдбата на народа с оглед на идващите събития: групата на 
дядо Никола в Търново например е създадена успоредно със създадените от Раковски групи. 
Може би „Тайното общество“ още да не е успяло да координира и възглави дейността на раз-
личните групи в страната – във Видинско, Белоградчишко, към София, около Търново и т.н. 
Насоката на усилията е тази.

 Арестуването на Раковски попречва на развиващия се процес за обхващане на все 
по-обширни области от страната в организационната мрежа на „Тайното общество“. Голямата 
заслуга на Раковски обаче е – и правилно я изтъква В. Д. Конобеев, – че бележитият български 
родолюбец полага усилие да организира „Тайното общество“ вече като политически център 
от общонационален мащаб, да обедини усилията на всички патриотични сили, борещи се за 
национално освобождение на българския народ. Според заслужилия съветски историк това е 
единствено правилната тактика в националноосвободителното движение.17 Действително Ра-
ковски успява да създаде широко разклонена мрежа, покриваща значителна част от Северна 
България и няколко области на юг от Балкана.

Какво е смятало да предприеме „Тайното общество“ – по този въпрос сам Раковски пише 
в писмото си до Иван С. Иванов: да се положат усилия за намаляване на угнетенията над 
българите, борба с турските злоупотреби, подготовка на народа за въстание, като вдигането се 
поставя в зависимост от руското напредване.18 Раковски полага усилия да координира дейст-
вията на „Тайното общество“ с действията на руските войски, за което изпраща Иван Бацов в 
руската главна квартира. Той е изпълнил тази задача, като е уведомил руското командване за 
състава и разположението на българските въоръжени групи. Раковски се е надявал да получи 
материална и военна помощ от Русия и Бацов бил натоварен да изнесе пред руското команд-
ване това искане на българите. 19

Като има пред вид особеностите на терена и спецификата на революционното движение 
в българските земи, Раковски подготвя и план за действие. Преди всичко той отделя внимание 
на въпроса за създаване на ядро на въстаническата армия. По разказа на Ив. Бацов „Тайното 
общество“ разполагало с 3600 въоръжени българи, организирани в няколко отряда и готови да 
се вдигнат при пръв сигнал. Оръжие притежавали и много селяни, които впоследствие щели да 
се присъединят към въстанието.20 Плановете били да се организират отряди до 10 – 15 хиляди 
души, преди да се премине към открито въстание. За резултатните им действия според Раков-
ски са нужни и няколко подготвени офицери – руси или сърби.

Той не смята да чака пасивно развитието на събитията, а възнамерява с оръжие в ръка 
да предприеме самостоятелни действия, които в общия стратегически ход на събитията да 
бъдат координирани с действията на настъпващата руска армия. Главният район на действие 
според Раковски трябвало да бъдат Търновско, Габровско и областта между Калофер и Казан-
лък, т.е. централният дял на Стара планина. Българските части трябвало да заемат веднага 
главните планински проходи, които били много сгодни за подобни действия, и оттам да разши-
рят въстанието към околните равнини. По този начин щели да бъдат прекъснати и съобщител-
ните връзки на турската армия, разположена по протежението на Дунава, с южните области на 
България. Помислено било и по друг важен въпрос: къде би било най-удобно за руската армия 
да премине Дунава. Раковски и неговите съратници препоръчват чрез Ив. Бацов това да стане 
при Свищов, след което по течението на Янтра войските да настъпят към Търново и Габрово, 
където да се съединят с въстаналите български отряди.Така турската армия щяла да се окаже 
разделена на две, като същевременно се откривал най-късият път към Цариград.21

Мащабността във вижданията на Раковски проличава и при обсъждане на въпроса за 
търсене на помощ от други посоки. Действащ в тясна връзка с Раковски, през юли 1853 г. 
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Павел Грамадов се озовава наново в Зографския манастир, където се среща с архимандрит 
Натанаил. По-късно той отива във Влахия, където сформира български чети за действия сре-
щу османците. Същевременно се установяват връзки с ръководители на гръцкото въстание в 
Епир и Тесалия, откъдето трябвало да настъпи със свои части гръцкият войвода х. Петър.22 
Във връзка с тези задачи Грамадов отива и до Солун, като същевременно проявява интерес и 
към възможността за въстание на населението в Македония.23 Чрез Иван Бацов е установена 
връзка и със сърбите.

Главната опора при организиране на „Тайното общество“ е интелигенцията – участват 
търговци, учители, изтъкнати от по-рано ръководители на народа.

Не всичко около „Тайното общество“ е известно, много въпроси не са изяснени, на-
лице са все още някои догадки, хипотези, които чакат своето разрешение. Прегледът на 
известното от дейността на Раковски и участието му в създаването и разгръщането на 
дейността на „Обществото“ показва какъв е пътят на развитие, изминат от българския ро-
долюбец в годините след Браилския бунт, еволюцията във вижданията му до Кримската 
война (1853 – 1856). 

Новото, което донася „Тайното общество“ на Раковски, е пренасянето на организацион-
ните усилия от чужбина вътре в страната, сред народа. Наистина полагат се пак грижи да бъде 
въвлечена в движението и емиграцията, но основната тежест пада вече върху дейността южно 
от Дунава, в българските земи, а не вън от границите на Османската империя. Нова и значител-
на крачка напред представлява опитът да се изгради общонародна повсеместна организация,24 
която да обедини усилията на целия народ, да координира действията му, да отправи силите 
му в определена насока, да се изгради общ политически център от общонационален мащаб, 
който да ръководи цялото движение в българските земи. За пръв път се замисля създаването 
на единна революционна политическа организация. Тези виждания и конкретните стъпки за 
тяхното осъществяване са важна крачка напред не само по пътя на развитието на революцион-
ната идеология на самия Раковски, но и въобще в развитието на националноосвободителното 
движение в България.

В усилията си да изгради мрежата от групи на „Тайното общество“ Раковски обикаля из 
Северна България. През октомври той е в Шумен.25 След обиколката отива пак там през сре-
дата на декември 1853 г.,26 след което се отправя към Видин, откъдето се прехвърля през Ду-
нава в Калафат. Там Раковски е към края на декември 1853 г. и взима участие в боя при Четатя  
(25 декември 1853 г.). Животът на пламенния родолюбец отново преминава през изпита-
ния. „Внезапу мя откараха от Калафат на Шумен пред главнокомандующаго Юмер паша, кой 
иска да мя съди кату руски шпионин“ – пише Раковски малко по-късно.27 Как и откъде идва 
този нов удар, защо е станало това „откарване“, Раковски тогава не знае. Той предполага 
„да неприятели неции да усетиха наш план и ни предадоха турком“. В т. 49 от „Житието“ е 
отбелязано: „Измамата на турците, що мя испратиха до Шумен при Юмер паша, повторично-
то предатълство на котлянскиге някои си турски духове през Варнянскаго митрополита пак 
Порфирия и проч“28. Това са същите коварни противници – определени котленски първенци, 
които по-рано са станали причина за толкова страдания на Стойко Попович и сина му и които 
още не могат да забравят омразата си. Те сигурно са подразбрали за дейността на Раковски, 
за подготвяната от него мрежа от помощниции, верни на предателския си характер, са ин-
формирали османските власти чрез фанариотина Порфирий. Получил донесението, шумен-
ският управител Юмер паша е изискал Раковски, поради което и главният терджуманин е бил 
набързо изпратен към Шумен.

На път от Видин за Шумен Раковски е придружен от един турски офицер, но свободен. За 
това говорят в спомените си съвременниците му Панайот Хитов29 и Кр. Тарпански.30 Стигнал в 
Шумен, той е хвърлен в затвора, където преседява близо месец. Тук Раковски има възможност 
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да се срещне със стария свой познайник, поляка Михаил Чайковски. В „Житието“ си – т. 51 той 
отбелязва: „Поляците в казашкий полк с Садък паша и проч.“31

Кога точно е станала срещата на Раковски с М. Чайковски не е указано, но е сигурно, че е 
била след 8 февруари 1854 г., когато начело на казакалая си Садък паша пристигнал в Шумен.32 
С практичен поглед и комбинативен ум спечелил доверието на султан Абдул Меджид и Висо-
ката порта,33 не е изключено Чайковски-Садък паша да се е намесил при решаване съдбата 
на Раковски и препращането на българския родолюбец към столицата да не се дължи само 
на обстоятелството, че е бил „упределен от Цариград с ферман на тая служба“, а и въз връзка 
с планове, внушени от Садък паша, който точно по това време полагал значителни усилия да 
привлече българи в казакалая.34

Така или иначе, вместо да го разстреля,35 Юмер паша препраща Раковски към Цариград 
окован, под строга стража, „кату писа твърде зле за мене“.36 Това става през февруари 1854 г.  
Конвоят минава и през Котел, където остава два дни – Раковски ги прекарва в бащината си 
къща, оставен там под поръчителството на зет си Кръстю Търпански. Заедно с него в къщата на 
Стойко Попович се настанява и турският офицер с войниците, които придружават затворника.

Поради липса на достатъчно документи в историографията съществуват противоречия 
по въпроса как Раковски е успял да се освободи и влезе в турската столица свободен.37 Самият 
той обаче по време на престоя си през есента на 1854 г. – т.е. още същата година, е разказвал 
на близките си обстоятелствата, при които е успял да се отърве от турския затвор: Раковски 
успял да уведоми предварително Мустафа бей, който го причакал в Одрин, взел го и го отвел в 
Цариград – не без обещание да приеме исляма и да се ожени за неговата дъщеря.38

В Цариград Раковски остава няколко месеца, през които живее в дома на Мустафа бей. 
Помохамеданчването и уговаряната сватба били нужни на неспокойния революционер, за да 
приспи бдителността на османските власти.39 В същото време Раковски поддържа връзки с 
родолюбиви българи в Цариград. В писмото си до Иван Иванов той пише между другото: „Нам 
бяха познати и раздадений прокламации в България от русийска страна, а именно от воена-
чалника Пашкевича.“40 Става дума за възванието „Към нашите братя по вяра в областите на 
Турция“, съставено в Петербург на 7 април 1854 г. и стигнало на юг в края на същия месец.41 
От сведението, което ни дава Раковски, се вижда, че възванието е било известно и в Цариград. 
За да се подготви и включи отново в борбата, Раковски съставя тайно своя чета от 12 бъл-
гарски младежи. Средства за подготовката са дали българските родолюбци в Цариград. Не е 
изключено Раковски да е взел пари и от дома на Мустафа бей. Този въпрос той засяга в т. 55 
от „Житието“ си: „Изнамерение на средства за това горско воюване.“42 Помощ той е получил и 
от свещениците при българската църква. За един от тях – поп Христо – Раковски споменава 
в т. 56 от „Житието“ си – той явно е заклел четата на Раковски.43 Дейността си българският 
революционер насочва все във връзка със събитията, които тогава се развиват на Балканите: 
„Къту чюх че русийски войски минали Дунава, събрах абие 12 избрани момци българи, и кату ги 
заклех в святое причастие чрез священи български лица, тръгнахми от Воспора за Стара пла-
нина добре убуръжени.“44 След завършване на приготовленията Раковски излиза от къщата на 
Мустафа бей и по предварителна уговорка се скрива в една арменска къща,45 изчаква, докато 
стихне вдигнатата от властта тревога, и поема пътя към Балкана.46

Запазено е джобното тефтерче на Раковски, в което той е отбелязвал пътя, минат от 
четата след излизането ѝ от турската столица и до пристигането в Котленския балкан.47 Поели 
на 18 юни, народните борци стигат в Котленско на 19 юли 1854 г. Там разбират, че в Котел 
властите са взели мерки да ги хванат.48 На 25 юли те дори успели да видят излязлата потеря; 
скрити в горите, заобиколили я и се озовали в северните покрайнини на Котел.

Записките запознават читателя с движението на четата ден по ден до 8 август 1854 г. 
Престоят около Котел на Раковски с дружината му продължава и по-късно: той изчаква на-
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стъплението на руските войски, за да се отправи на север и се съедини с тях. Събитията обаче 
взимат друг ход: Англия и Франция обявяват война на Русия и заедно с турските сили пренасят 
сраженията към Крим. Руските войски от Влахия и Молдова се изтеглят, а по-късно Русия по-
исква и мир. Раковски научава за всички тези събития с мъка и скръб. „Това зарази мое сърце 
и мя докара в отчайност“ – пише той за тези тежки дни. Налага се поради студовете и трудното 
снабдяване и прикриване да разпусне четата си и сам да се прибере при сестра си Нанка в 
Котел. Скрит старателно, Раковски прекарва там около четири месеца.49

Раковски през това време не стои в бездействие. Започнал своя „Неповинен българин“ в 
Цариград, той продължава работата над него, започва и първата редакция на „Горски пътник“.50 

През 1855 г. „лични храбри войводи трябва да се събират, зелени препорци да се вди-
гнат, отечество да се освободи“. Раковски дава подробности за околностите на Котел, където 
той е израснал от малък и където няколко месеца се е крил с четата си.51

Скоро престоят на Раковски в Котел става опасен. Мълвата, че се крие в дома на 
своя зет Търпански започва да обикаля селото и стига до ушите на мнозина. Налага се той 
да помисли вече за безопасността си. Като се опасявал, че може да бъде разкрит и хванат, 
Раковски решава да се прехвърли в съседна Влахия.52 На 25 декември 1854 г. той излиза 
от Котел и тръгва към Свищов. Там посреща Новата 1855 година. Раковски още храни 
надежда в победата на Русия. На 1 януари той пише „Постъп български, съчинен от Г. С. 
Раковскаго оуроженца села Котла в Балканах“53 – истински позив за борба против власт-
та на султана. Русия се явява в помощ на българите, които трябва да възкресят своята 
предишна храброст, да я съединят с мъдрост и да прогонят надалеч свирепите варвари. 
Необходимо е високите планини да се превърнат в крепости непристъпни, гъстите горя да 
станат силно прибежище.

По това време Влахия е вече заета от австрийски и османски войски. За да не бъде от-
крит и заловен, Раковски възнамерява да премине в Русия. Поради липса на средства обаче 
той е принуден да остане в Румъния. „И така ся реших да живея в Букурешкое укръжие в едно 
село. Тамо ся веки занимавах в книжевност“ – пише той малко по-късно.54 На румънска земя 
Раковски остава повече от година, до Парижкия мирен договор (18 март 1856 г.), когато „и наши 
български надежди изчезнаха като сновидения“.55

Малко са сведенията за тази година от живота на Раковски. Той остава в Букурещ около 
месец, като се среща с братовчед си Радослав х. Стоянов. По това време още се помнят бра-
илските събития – Раковски има основания да се опасява не само от чуждите войски, но и от 
самите румънски власти. След като се посъветвал с близките си, той решава да се прикрие в 
мошията на братовчед си Никола Балкански в Синещ (Циганка), край с. Станоя. Там неспокой-
ният революционер прекарва до отпътуването си от Румъния.56

В началото на 1855 г. Раковски поема тежкия път на емигранта. Той оставя родната земя, 
на която до края на живота си вече няма да може да стъпи, преминава Дунава и се озовава във 
Влахия – първо в Зимнич, а оттам – в Букурещ, където на 1 февруари пише новата редакция на 
своя „Постъп български“. Именитият българин все още храни надежди за благоприятен изход 
на Кримската война. Скрит в Синещ, Раковски се отдава на писане, изчаквайки да настанат 
по-благоприятни времена. В т. 63 от „Житието“ си той бележи: „Занятието ми в творчество, а 
имяно в списанието Горск. Пътника.“57 По това време, като се старае да остане неизвестен за 
другите, неуморният труженик подготвя втората редакция на „Горски пътник“ – поемата „Не-
повинное нещастно рачителство Стоян Бояни“ (станало отпосле „Родана и Боян“).58 Произве-
дението остава недовършено. По това време Раковски взима важното за цялата си бъдеща 
работа решение за „открита борба с турското правителство през пресата и сабята“.59 Години 
вече той води борба с оръжие в ръка срещу османския феодален гнет; в случая започва бор-
бата на още един фронт – с перото.60 По този начин вече в борбата няма почивка: ту с оръжие 
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в ръка, ту с публицистиката си Раковски до края на живота си остава винаги на пост. Скоро той 
разбира, че и на новото поле може да бъде полезен на народа си тъкмо като подготвя умовете 
и сърцата за въоръжената борба, за революцията.61

Към края на май 1856 г. Раковски напуска Синещ и отново е на път – сега към Белград. В 
архива му се съхранява едно джобно тефтерче със стихотворения, първото от които е озагла-
вено „Напрасно отлъчие от Дакия 10-го юния 1856 г.“ .62

Кримската война и последвалият Парижки мирен договор довеждат до значителни из-
менения в политическите отношения на Балканите. Влахия и Молдова са поставени под по-
кровителството на европейските сили и зависимостта им от Османската империя остава само 
номинална – тя се изразява в сравнително малка годишна вноска и в назначаване на князе- 
каймаками формално от Високата порта. Сюзеренът обаче няма никакво право да се намесва 
във вътрешните дела на княжествата, които скоро се обединяват в единна държава – Румъния.

Сърбия печели от предвидения в Парижкия договор пункт, съгласно с който „без предва-
рително съглашение между договорящите страни не може да се предприема никакво въоръ-
жено вмешателство в страната“ (чл. 29 от договора). Това обстоятелство дава възможност на 
сръбското правителство да води по-независима политика, като на два пъти предотвратява и 
турска намеса (1858 и 1862 г.). Станалата промяна – свалянето на княз Александър Карагеор-
гевич и идването на княз Милош Обренович – бележи началото на активна външна политика на 
Балканите. Сръбското правителство следва през този период „Начертанието“ на Гарашанин и 
се стреми да разшири политическото си влияние в съседните славянски области.

За българите в Парижкия мирен договор от 1856 г. не се предвижда нищо. Всъщност 
издаденият Хатихумаюн е насочен главно срещу тях – новият реформен акт цели да запази 
неделимостта на империята, да обезсили националноосвободителното движение.63

В националноосвободителните движения на Балканите след Кримската война се забе-
лязва органична свързаност, обусловена от общата борба срещу силите на Османската им-
перия. Засилването на активността, на стремежите към свобода постепенно създава и нова 
картина в този район на Европа – докато по-рано решаващ фактор се явява политиката на ев-
ропейските сили, то в периода след войната и особено през 60-те години на XIX в. все по-важна 
роля играят националноосвободителните движения, които набират все повече сили и излизат 
на преден план.
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ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ  
В СВЕТОВЕН МАЩАБ

Резюме: Докладът дава информация за неизвестни факти за българските 
астероиди. Обсерватория „Звездно общество“ – Юндола е предложила до Международния   
астрономически съюз да се кръсти астероид с името на великия патриот на България 
Георги Стойков Раковски. През 2016 г. е одобрено предложението.

Ключови думи: „Звездно общество“, Международен астрономически съюз, телескоп, 
астероид.

POPULARIZATION OF GEORGE STOYKOV RAKOVSKI WORLDWIDE

Ivan Bogdanov
Star Society – Yundlola, ivan_bogdanov53@abv.bg

Abstract: The report provides information on unknown facts about Bulgarian asteroids. Star 
Society Observatory – Yundola has proposed to the International Astronomical Union to name an 
asteroid after the great patriot of Bulgaria Georgi Stoykov Rakovski. In 2016, the proposal was 
approved.

Key words: Star Society, International Astronomical Union, telescope, asteroid.

Иван Богданов
„Звездно общество“ – Юндола, ivan_bogdanov53@abv.bg

През 1609 г. Галилео Галилей подобрява новосъздадения телескоп и отправяйки взор 
към небесата революционизира нашето виждане за Вселената. За честването на 400-годиш-
нината от това събитие, 2009 г. бе определена от Организацията на обединените нации (ООН) 
за „Международна година на астрономията“. Днес нашата обсерватория „Звездно общество“ 
продължава да работи с наследството на Галилео Галилей.

На 15 и 16 януари 2009 г. в Париж бе даден стартът на „Международна година на астроно-
мията“, проведена от ООН, тя се превърна наистина в световен празник на астрономията. Поч-
ти 140 страни по света проведоха публични наблюдения, наречени „100 часа астрономия“. Те 
бяха открити за най-широко участие на астрономите любители от целия свят. От 19 до 23 яну-
ари 2009 г. Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) 
и Международния астрономически съюз проведоха симпозиум „Ролята на астрономията в 
структурата на обществото“. Звездното небе заема особено място в живота на човечеството. 
Представителите на най-древните цивилизации великолепно са познавали звездното небе. Ис-
креният интерес към звездното небе е неотменно свойство на всяка пълноценна личност във 
всяка епоха.

Обсерваторията „Звездно общество“, член на Международния астрономически съюз 
(МАС) е втората официално призната обсерватория след Националната астрономическа об-
серватория в Рожен. Тя е създадена през 2005 г. от група професионални астрономи и само 
след една година, влезе в Топ – 30 (от общо 1200 обсерватории на Международния астроно-
мически съюз). Обсерваторията се намира в местността „Юндола“, като е закупена земята на 
която да бъде построена базата. Нашата обсерватория ще бъде специализирана обсерватория 
за наблюдаване на астероиди, застрашаващи Земята. Това ще бъде малка обсерватория с 
телескопи, които се управляват дистанционно чрез Интернет. Само през 2009 г., Международ-
ната година на астрономията, от обсерваторията ни бяха открити 18 (осемнадесет) астероиди. 
През 2010 г. обсерваторията бе класирана на 7 (седмо) място сред 10-те водещи космически 
държави в света.
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Комитетът за именуване на малки тела в Слънчевата система към Международния 
астрономически съюз (Харвард – САЩ) одобри предложението на откривателя на астероид  
№ 432361 д-р Филип Фратев да носи името на Георги Стойков Раковски. Биографична справка 
за великия – Раковски е публикувана и в специализираната страница на Национално управле-
ние по въздухоплаване и изследване на космическото пространство (НАСА). Небесното тяло, 
известно още с обозначението 2009WR24 беше открито на 20 ноември 2009 г. Официалното 
кръщаване на астероида от МАС е на 22 февруари 2016 г. 

На „Звездно общество“ България дължи най-новото, а може би и най-българското косми-
ческо име – Раковски. Това име ще съществува, докато съществува човешката цивилизация. 
През международната година на астрономията с български имена в Космоса бяха астероиди  
№ 225238 – Христо Ботев, № 264033 – Борис – Михаил, № 343743 – Кюркчиева – астероид 
кръстен по случай на протеста срещу затварянето на обсерваторията в Рожен.

През 2005 г. Конгресът на САЩ възлага на НАСА да следи и описва астероиди и комети 
преминаващи близо до земята. Възниква необходимостта от наблюдение, обработка и раз-
пространение на данните за астероидите и кометите. Затова и необходимостта от обсервато-
рия, занимаваща се такива дейности, е налице.

Откритият на 20 ноември 2009 г. астероид от обсерватория „Звездно общество“ носи 
гордо името на Раковски. Наименованието е записано в официалния каталог на НАСА. Попу-
ляризирането на астероида на Раковски се състои в това, че той е открит по време на Между-
народната година на астрономията. Кръщаването на астероида на Раковски е високо оценен 
както от нашите институции и общество, така и от международните организации и институции. 
Раковски е велико име от българската история.



От военнополитическа гледна точка хибридните заплахи, хибридните подходи, хи-
бридните действия, хибридните стратегии, хибридните операции и т.н. не са принципно 
ново явление. По своята същност за последните седем хиляди години от човешката исто-
рия природата на войната, била тя традиционна (конвенционална), асиметрична, на непре-
ките действия, на управляемия хаос, с използване на невоенните методи на въоръжено, 
политическо, икономическо и информационно въздействие, е слабо променена. Нейната 
сърцевина остава същата – насилствено подчиняване на волята на противника.1 Най-мал-
кото, защото човешката същност (биологична, психологическа, социална) не се е проме-
нила. Войната, в т.ч. в изследванията на редица съвременни български автори, като Игнат 
Кривогоров „Войната и военното изкуство“, Николай Стоянов „Хибридни войни и ненасил-
ствени революции“, Митко Стойков „Експертна оценка на хибридните заплахи”, Ст. Мемцов 
„Въоръжената хуманитарна интервенция“, Мариан Нинов „Международноправни аспекти 
на войната“, Елислав Иванов „Разкриване и превенция на хибридни заплахи“ и др., често 
изглежда външно по нов, като че ли непознат досега начин. Зад съвременната опаковка 
обаче се откриват твърде стари социални взаимоотношения. В своето развитие човечест-
вото е използвало и продължава да използва „сила“ под различни форми („твърда“, „мека“ 
или съчетано) за налагане и в защита на собствените интереси. 

В този смисъл хибридният подход е този, при който с невоенни методи и средства или 
във взаимодействието им с въоръжена сила се въздейства върху волята на противника за 
победа и съпротива.

Дълбоко прозрение или философия на войната, позната на древните китайски мисли-
тели, е идеята, изречена преди хилядолетия от Сун Дзъ2, че „Върховното превъзходство 
е да покориш врага, без да се сражаваш“. Хибридните подходи в неговото произведение 
„Изкуството на войната“ са много ясно заявени „… способният водач покорява вражеските 
войски без сражение, превзема градовете, без да ги обсажда. При непокътнати сили той 

РЕТРОСПЕКТИВНИ СПЕЦИФИКИ НА ХИБРИДНИТЕ 
ПОДХОДИ НА РУСИЯ НА БАЛКАНИТЕ

асистент Вася Василев
Военна академия „Г. С. Раковски“

Резюме: В ретроспективен план са представени специфики на хибридните подходи на 
Русия на Балканите, включително действията и позициите на Георги Стойков Раковски за 
отстояване и защита на свободата и правото на самоопределение на България, както и на 
интересите, честта и достойнството на българското население.

Ключови думи: хибридни подходи, хибридни заплахи, Георги Раковски, Русия, 
Балканите, България, българско население.

RETROSPECTIVE SPECIFICS OF RUSSIA‘S HYBRID APPROACHES  
ОN THE BALKANS

Assistant Vasya Vasilev
Rakovski National Defense College

Abstract: In retrospect, the specifics of Russia’s hybrid approaches to the Balkans are 
presented, including the actions and positions of Georgi Stoykov Rakovski to uphold and protect the 
freedom and right to self-determination of Bulgaria, as well as the interests, honor and dignity of the 
Bulgarian population.

Key words: hybrid approaches, hybrid threats, Georgi Stoykov Rakovski, Russia, the Balkans, 
Bulgarian population.
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ще придобие господство в държавата. И без да изгуби ни един човек, триумфът му ще бъде 
пълен“.

В миналото, без да бъдат определяни като хибридни подходи, от този характер са 
разрешавани множество проблемни въпроси, не само след възникването на държавата 
като основен институт на политическата система на обществото, но и преди това. Както 
всяко сложно обществено явление, войната, в т.ч. заплахите, исторически еволюира и пре-
минава през различни етапи на развитие. Те основно могат да бъдат свързани с вълновата 
теория3 на Тофлър на еволюционната промяна на човешката цивилизация. 

По време на първата вълна, т.нар. аграрна цивилизация (от 8000 г. пр. н.е. до 1750 г.), 
се използват предимно въоръжени, силови похвати за заплахи и военни хитрости и прийо-
ми за постигане на победа над противника. През втората вълна, т.нар. индустриална ци-
вилизация (до 1955 г.), с навлизане в ежедневието на научни открития, новите технологии, 
печата и комуникациите, способите за налагане на волята над съперника значително се 
усъвършенстват. Значителен тласък и обогатяване на инструментариума на хибридните 
действия настъпва с широкото въвеждане на цифровизацията и информационните техно-
логии. Така наречената информационна цивилизация, която е в ход и в наши дни, предос-
тавя на държавните и недържавни субекти много богат спектър от възможности за налагане 
на националните и съюзни интереси и то с приоритетно използване на невоенни методи.

Примери за хибридни подходи и хибридни заплахи могат да бъдат намерени още при 
завладяването от персите на древен Египет, войната на картагенския генерал Ханибал с 
Римската империя, подготовката за сраженията на монголските войски и много други. 

Форми на хибридно въздействие и заплахи се откриват в действията на Русия на 
Балканите, включително спрямо българския етнос, още от края на XVIII в. Събитията до 
края на XIX в. са низ не само от войни, но и на хибридни действия на Русия спрямо пра-
вославното население на Османската империя. Те целят да трансформираат мисленето 
на това население като неизменна нейна част, която осигурява стопанския ѝ просперитет. 
Внушаването на идеите за възможно освобождатване от властта на Цариград превръща 
това население от икономически стълб във властови опонент.

Типичен пример за хибридно въздействие на Санкт Петербург към българското насе-
ление е сформирането на т.нар. Български хусарски полк в края на XVIII в.4 Руската царица 
Екатерина II издава „Проглас“, отправен към всички сърби, българи и власи, живели в Ос-
манската империя, с който заявявала готовността на Русия да даде руска земя на всички 
християни преселници. Същевременно Колегията по външните на руското външно ведом-
ство изпраща емисари на Балканите, които агитират местното население да се изсели, за 
да се установи в Русия. Всички, които избрали пътя на преселение са установявани най-ве-
че в южните ѝ граници. Там са включвани в редовната руска войска. Така през 1753 г. били 
формирани Първият български полк, в който служели българи от Украйна, както и българи 
и небългари – преселници от Балканите, Унгария, Влашко и Молдова. През 1766 г. е съз-
даден Вторият български хусарски полк. Голяма част от обещаните към войниците ангажи-
менти не са изпълнени и, поставени в тежки материални условия, те често дезертирали.

Особено внимание на събитията през този период обръща българският революцио-
нер, идеолог, дипломат, военен деец, поет, писател, историк, етнограф и възрожденец Ге-
орги Стойков Раковски. Следи в духовния живот на българския народ оставя не само не-
говата революционна, но и писателска, журналистическа и публицистична дейност. Като 
всички ярки европейски личности романтици Раковски допуска грешки в своите „залитания“ 
в една или друга крайност. Често той смесва желаното с действителното и в стремежа си 
към него все още затруднява максимално историците. 

През есента на 1860 г. Раковски се премества в столицата на Сръбското Княжество – 
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Белград, където продължава историческите си изследвания. Тук започва и издаването на 
вестник „Дунавски лебед“, в който се списват теми от политическо, просветно и стопанско 
естество, но и свързани с църковно-националната борба, единството на българския народ 
и др. 

Една от творбите му, в която ярко са отразени хибридните действия на Русия срещу 
българския народ и неговата идея за самодържавие, е политическият памфлет „Преселе-
ние в Русия или руската убийствена политика за българите“5, написан през 1860 г. като под-
листник (23 страници) на издавания от него в. „Дунавски лебед“ в контекста на последното 
значително преселване на българи на руска територия. В предговора към третото издание 
на памфлета от 1922 г. на академик Михаил Арнаудов се подчертава как Раковски по този 
повод води оживена кореспонденция по въпроса с общественици като Пандели Кисимов и 
Кръстьо Пишурка и публикува във в. „Дунавски лебед“ десетки статии срещу преселването, 
както и кореспонденции за тежките условия, при които са поставени преселниците в Руска-
та империя6. Освен това са поместени и редица дописки и бележки, в които от очевидци се 
описва тежкото положение на преселените в Южна Русия българи и се проклинат руските 
агенти и подкупените за това деяние българи. „Това е едно чисто убийство за български 
наш беден народ от страни Руссии“, възклицава Раковски и със словото си иска да осуети 
вредната агитация. Сам той заминава в Русия, за да отклони руските власти от намерение-
то им. Въпреки обещанието си, генерал Стремоухов в Одеса не прекратява политиката на 
преселването и тогава Раковски открива чрез колоните на в. „Дунавски Лебед” нов поход 
против Русия.

В третото издание на памфлета на Раковски фигурира и предговор (от 1886 г.) от 
Захари Стоянов. В него Стоянов пише, че най-големият ни неприятел днес е официална 
Русия, която „... тича да разваля и пакостничи. Турила тя един път намерение да прави 
от България Задунайска Губерния, нищо свято я не спира“. И продължава с думите на 
руския общественик, публицист и славянофил Иван Аксаков написани в издавания от него 
в. „Русь“ – „Всяко тържество на България е смърт за Русия“ и „Какви са тия Крумовци, Си-
меоновци и Борисовци? Разве не можеше и без тях?“.

Структурно Раковски оформя брошурата „Преселение в Русия или руската убийстве-
на политика за българите” по следния начин: 

1. Амбициите на Русия да завладее България след завземането на Волжска България 
до 60-те години на XIX в. чрез използването на „силови“ (руско-турските войни) и „меки“ 
(православието, агитацията, подкупи и др. средства)

2. Насилственото (във военни времена) и чрез интриги (в мирна обстановка) преселе-
ние на българите по време на управлението на императора на Русия Александър II.

3. Доказателства за пагубните от преселението последствия за българите в Русия. 
4. Тежкият живот на българите в Русия.
Памфлетът е писан в усилни за България времена, когато тя не е била известна, не 

е княжество, нямала е войска. До този момент никой от сънародниците на Раковски не е 
разобличавал така директно руската политика спрямо България. В брошурата е подчертано, 
че негативното отношение на част от българското население към Русия води началото си от 
Възраждането. Още тогава нашите революционери са разбирали нейната роля и заплахата 
от руския империализъм, който посяга на свободата и правото на самоопределение на Бълга-
рия. Със словото си, нетърпящо никакви възражения и основаващо се на фактите и на собст-
вените му наблюдения, той застава зад думите на Карл Маркс, който по това време опреде-
ля Русия като „тюрма на народите”. Факт е, че след публикуването на памфлета и на други 
статии за политиката на Руската империя към поробена България, Георги Раковски е обявен 
за персона нон грата от руските власти и му е забранено да пребивава на руска територия7.
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В първия раздел на памфлета припомня, че след завладяване от Русия на Волжска 
България с лъжи и измами княз Светослав (Киевска Рус), та до император Петър I, овладя-
вали и разширявали територията и влиянието си към България. Подчертава, че до времето 
на Симеон Велики, южните страни на Русия – Малорусия, са били част от Българското 
царство, но днес са порусени. Свидетелства за това са още живите им език, песни и обичаи.

Раковски много ясно оценява, че вследствие на настъпилите през XIX в. дезинтегра-
ционни процеси в Османската империя, кърджалийските безредици и финансови проблеми 
борбата за влияние над Балканите между Австро-унгарската и Руската империя се засил-
ва. Руско-турските войни, породени от съперничеството на Русия с европейските държави 
за подялбата на териториите на Османската империя и контрол на Балканите, зачестя-
ват (1806 – 1812, 1828 – 1829 и 1853 – 1856) и на тази основа Високата порта става все 
по-склонна на отстъпки.

От втория раздел на памфлета е видно, че Русия използва тези войни и, за да под-
стрекава поробените балкански народи към националноосвободителни движения, като им 
обещава подкрепа, без да я реализира на практика. През тези времена, според Раковски, 
руските войски били още по-свирепи и по-немилостиви от турците – колкото пъти минавали 
Дунава, толкова пъти опустошавали лозя, ниви, грабили овце, говеда и горили българските 
градове и села. А когато са се връщали или победоносци, или победени, карали и отвлича-
ли насила по няколко хиляди български семейства и ги заселвали в обширните си пустини, 
включително до Харковска губерния. Множеството заробени българи били превръщани в 
крепостни роби, които са продавани от притежателите им (спахии) „един другиму си като 
овци и говеда“.

Като пример Раковски дава действията на Русия през 1812, 1828 и 1854 г., която, от 
една страна, издава прокламации на български език за подстрекаване на българите да 
възстанат срещу турската власт или да участват на нейна страна, а от друга, след пора-
жението ѝ опустошава българските градове и села и насила прекарва хиляди семейства 
през Дунава. Показателен в това отношение е цитатът от написаното в памфлета от Раков-
ски – „Всякога проклета Русия, когато е имала бой с Турция, лъгала е бедните простодушни 
Българи, че уж за тях отваря такъв бой и че уж тях иде да освободи.“.

Важно е в този контекст да се подчертае, че въпросът за османското наследство 
е от изключителна значимост за Русия, която от началото на XVIII век неведнъж разши-
рява териториите си за сметка на Османската държава. Поради това Руската империя 
става най-активен и значим фактор, от който в най-голяма степен зависи развитието на 
т.нар. Източен въпрос*. В резултат на успешните войни с Османската империя през пър-
вата половина на XIX век Русия придобива все по-нарастващо влияние на Балканите и в 
Ориента. През този период западноевропейските държави не обръщат особено внимание 
на руската външна политика спрямо Високата порта, тъй като са заети с революционните 
процеси, обхванали Европа след Френската революция. След загубата обаче на Русия в 
Кримската война от 1853 – 1856 г. славянската държава се изтегля от Дунавските княже-
ства и престава да бъде главен фактор в т.нар. Източен въпрос. Със загубата на престиж 
тя преориентира външната си политика срещу Османската империя от агресивни силови 
методи към засилване на хибридните ѝ въздействия сред балканските народи с невоенен 
характер – панславянство, православие, култура и просвета, с цел решаване на национал-
ните си интереси във формата – подпомагане на националноосвободителните движения на 

* Условен термин, използван в науката, публицистиката и литературата, с който се обозначават противоречията 
между европейските Велики сили от края на XVIII век до Първата световна война, които са свързани с разпадането на 
Османската империя и съперничеството на европейските държави за подялбата на нейните територии и контрол на 
Балканите, в Мала Азия и Близкия изток.
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Балканите, които дават повод на Русия да потърси реванш. Една от нейните цели в тази 
посока е възстановяване на влиянието и впоследствие завоюване на загубените територии 
не само в Кавказ и п-в Крим, но и в Дунавския регион. Другото, което става повод за острата 
позиция на Георги Раковски, е намерението на Русия да разреши своите демографски и 
стопански проблеми като на мястото на масовото преселващите се кримски татари (корен-
ното население на завладяното от Екатерина Велика в края на ХVIII век Кримско ханство), 
черкези и ногаи от Южна Русия към владенията на Османската империя8 да засели балкан-
ски славяни, най-вече българи. Във връзка с това в памфлета Раковски заявява „Сега вече 
откак я победиха Европейците под Севастопол и ѝ откриха слабостите пред цял свет, тя 
обърна веке друга политика и с пари и лъжи мами простодушните Българи в мирни и тихи 
времена да се преселят в нейните омразни пустини, да ги зароби вечно!“.

Инструкции в този дух са изпратени в началото на 1860 г. до руските консули на 
Балканите, включително до тези във Видин, Варна и Одрин9. Именно прикритите хибридни 
действия на Русия към българския народ, свързани с провеждането на информационна и 
агитационна кампания, използването на поставени лица от българското население, църк-
вата и др., са във фокуса на памфлета на Раковски.

Поредната осъществена преселническа акция от българските земи през 1861 – 1862 г. 
има най-голям мащаб в Северозападна България (Видинско, Белоградчишко и Ломско) и 
фигурира в българската историография под името „Видинското преселване“. Причините за 
успеха на руската агитация в този регион се търсят в нерешения с десетилетия от осман-
ските власти аграрен въпрос, който тласка неколкократно местното българско население 
през 30 – 50-те години на XIX в. към бунтове и изселвания в съседна Сърбия10. Към този 
проблем се прибавя и преселването на татарите в района през 1860 – 1861 г., което допъл-
нително утежнява положението на християнското население в северозападните български 
земи. На някои места във Видинско дори се стига до открити сблъсъци между татарските 
преселници и местните български селяни, недоволни от наложените им допълнителни за-
дължения във връзка с превозването и настаняването на мюсюлманските бежанци, на кои-
то трябва да строят къщи и предоставят земи, селскостопански инвентар и храни11.

Именно този период е отразен изключително емоционално от Раковски в третата и 
четвъртата части на неговия памфлет. С дълбоко огорчение той отправя критика към леко-
мислието на емигриращите българи, които оставят замята, покъщнината, рода и отечест-
вото си, за да робуват на новите си руски господари. Местните български селяни масово 
се поддават на уверенията на руския консул във Видин – М. А. Байков, че в Русия те ще 
намерят всичко необходимо за добър и спокоен живот и най-вече – достатъчно количество 
обработваема земя и привилегии. Руските агенти изтъкват и други аргументи в полза на 
преселването – съгласието на турските власти за неговото извършване и възможността за 
предварителна продажба на недвижимото имущество, осигуряване на безплатно пътуване 
до местата на заселване в Южна Русия и др. В резултат на тази активна агитация от Ви-
динския санджак се изселват 1560 семейства или общо 10 990 българи. Те са превозени с 
кораби и шлепове до делтата на р. Дунав и оттам през Черно море до южноруските приста-
нища. За по-малко обаче от година около 2000 бежанци умират от болести, недохранване 
и измръзване по време на тежкото пътуване към Южна Русия и прекараната там сурова 
зима. Голяма част от останалите българи са подложени на жестоко крепостничество и екс-
плоатация.12

Дълги години е спорен въпросът дали съществува руско-османска договореност за 
размяната на население между двете империи. Различните мнения по този въпрос са обоб-
щени от Ст. Дойнов, който се базира на руски дипломатически документи където се твърди, 
че през февруари 1861 г. е постигнато споразумение на ниво посланици13.
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С този исторически обзор на българо-руските отношения се заключава, че заробване-
то на българите и завладяването на българската територия е трайна руска цел, която се е 
осъществявала в съгласието и със съдействието на османските власти14. Цялата брошура 
е наситена с факти, примери и данни за провежданата от Русия политика срещу българско-
то население и земя, които са силни аргументи в посока на хибридните действия на руското 
имперско ръководство. В резултат на кампанията на Раковски бежанската вълна бързо 
затихва. „Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите“ предизвиква 
широк отзвук сред българската общественост и през следващите години редица публици-
сти, като Васил Попович, Любен Каравелов, Христо Ботев, пишат по тази тема и критикуват, 
макар и по-умерено, руската политика15.

В стремежа си Русия да се еманципира със Запада относно въздействие върху Ос-
манската империя тя предприема допълнителни хибридни действия, като подклажда в нея 
нови вътрешни конфликти, които да предизвикат международна намеса с руско участие. 
Санкт Петербург залага на Сърбия, Черна гора и българите, като влага много сили и ресур-
си в пропагандата или това, което днес определяме като „информационна война“. С тази 
роля са натоварени т.нар. Славянски комитети (утвърдени през 1858 г. от Александър II), 
които са под официалното ръководство на Азиатския департамент на руското външно ми-
нистерство и са с 80% държавно финансиране16. С тях Русия цели да легитимира външно-
политическите си действия.

Интересен паралел с нашата съвременност е записването на руски офицери за до-
броволци* в сръбската армия за войната (1876 г.) с Турция, което става с разрешението на 
руския император17. Така наречените кадрови „доброволци“ подават оставка или излизат 
в отпуск, като им се гарантира завръщането на същите длъжности и заплати – метод, из-
ползван от Албания при събитията в Косово в края на XX век и от днешна Русия в Източна 
Украйна.

За да осигури своето присъствие и влияние над Балканите, Русия реализира и други 
хибридни подходи, насочени срещу Османската империя, целящи да отнемат верноподан-
ничеството на големи маси от нейното население. Основната ѝ задача, поставена на извън-
редния и пълномощен посланик на Русия в Истанбул граф Игнатиев, е нейното разпадане 
и замяната с християнски, за предпочитане славянски народности под руско влияние. За 
целта се разгръща широка агентурна дейност, чиито цели са увеличаване на самоуправле-
нието на славяните и дестабилизиране на обстановката по сигурността в региона, без оба-
че да се стигне до общоевропейска конфронтация или военен сблъсък с Високата порта. 
Санкт Петербург организира, въоръжава и идеологически насочва будни местни дейци, с 
които провежда голяма част от въстанията в Сърбия, Босна и Херцеговина и в България. 
Под ръководството на граф Игнатиев включително се подготвя диверсионна група с водач 
Стоян Заимов, която да подпали султанската столица. Лично руският посланик е неформа-
лен създател на Българско централно благотворително общество, Гюргевския революцио-
нен комитет и на Българския централен революционен комитет**. По различни поводи при 
него пребивават Христо Ботев, Георги Бенковски, Стефан Стамболов и др. дейци18.

Априлското въстание не бива да се счита за самостоятелна българска акция с преоб-
ладаващи елементи на революционна импровизация и да се разглежда само във времевата 
рамка от първата пушка и кървавото писмо в Копривщица до смъртта на Ботев (02.06.1876 г.).  

* Ядрото на бъдещото българско опълчение.      
** С енергичното съдействие на руския консул в Букурещ се образува единно българско централно общество 

с филиали в Белград, Галац и Браила. Румъния е превърната от руските агенти в коридор за заминаващите от Русия 
доброволци и българи, изпращани от Игнатиев през Константинопол в Сърбия.
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Неговите замисъл и развитие се режисират изцяло от руската политика на Балканите. Българ-
ското дело се вписва в една много по-широкомащабна картина, чийто контекст са събитията, 
свързани със Старозагорското въстание (1875 г.), действията на четите от Сърбия (1876 г.) и 
вливането на хилядите български доброволци в Сръбско-турската война (1876 г.). 

Хибридните заплахи от Руската империя продължават и към стабилността на вече 
обединена България (1885 г.) по повод предприетия от нея външнополитически курс, чи-
ито резултати са офицерският преврат и военните чети на русофилите срещу режима на 
регентството на Стефан Стамболов19. Хибридните действия на Русия срещу следосво-
божденска България или на СССР срещу българската държава засега не са изследвани 
пълноценно поради нежеланието на Москва да предаде или поне отвори архивите си 
от ХІХ до края на ХХ век, но са налице и немалко преки или косвени доказателства за 
такива действия, особено в периода 1918 – 1944 г. от Коминтерна. В исторически план 
могат да се дадат и други примери за прилагане на хибридни прийоми от Русия във всички 
видове противоборства, но те и в съвременни условия имат своето определящо измерение 
за пречупване на волята на противника.
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Когато принуждават един народ да забрави своето минало, той не може да има и достойно 
настояще и е достъпен за всеки зловреден манипулатор, защото е загубил самочувствието си на 
народ. Първото важно и необходимо условие, за да бъдем достойни българи и наследници на тази 
хилядолетна българска история, е добре да тачим и познаваме своето минало.

Да се роди, да живее, да яде, да пие и накрая да умре, може и насекомото. Човек 
трябва да живее живот, полезен на другите!

Джузепе Гарибалди

Човек, който не знае и не прави нищо добро за отечеството си, е подобен на без-
словесно животно, което живее на света, само и само да се прехрани!

Георги Раковски

За себе си самият Георги Раковски пише: „Най-мъчното нещо на света за един добросъ-
вестен човек е той да говори сам за себе си. Никога не бих се осъдил на такова едно нещо, ако 
описаните дела не биха имали твърде тясна връзка с отечеството ми“.

През есента и в началото на 1866 г., тежко болен, Георги Раковски замисля да напише 
своята автобиография, като прави план-съдържание до началото на 1858 г. в 78 точки; нарича 

РАКОВСКИ И МАСОНСТВОТО
Иван Тренев  

изследовател, van4omani@gmail.com

Резюме: В настоящия доклад за първи път се прави опит да бъде представена 
дейността на Георги Стойков Раковски като един от най-известните масони в Европа. 
Масонството е едно философско-етично, теософско и езотерично учение, което до голяма 
степен оформя нравствените ценности и светоглед на българския националреволюционер, 
учен, народовед, дипломат, фолклорист, учител и патриот Георги Стойков Раковски. 
Ето защо не може напълно да бъде установен приносът на Раковски за възстановяване 
на съвременна България и да се даде достоверна оценка за неговата роля и значение в 
осъществяването на демократичните промени на европейските народи в средата и 
втората половина на деветнадесети век. За първи път се представят нови факти и 
сведения за дейността на Георги Раковски като масон.

Ключови думи: масонство, принос, националреволюционер, карбонари, ложа.

RAKOVSKI AND MASONRY
Ivan Trenev

explorer, van4omani@gmail.com
Abstract: In this report, for the first time, an attempt is made to present the work of Georgi 

Stoykov Rakovski as one of the most famous Freemasons in Europe. Freemasonry is a philosophical 
– ethical, theosophical and esoteric doctrine, which largely shapes the moral values   and worldview of 
the Bulgarian national revolutionary, scientist, ethnographer, diplomat, folklorist, teacher and patriot 
Georgi Stoykov Rakovski. Therefore, it is not possible to fully establish Rakovski’s contribution to 
the restoration of modern Bulgaria and to give a reliable assessment of his role and importance in 
the implementation of democratic change of European peoples in the middle and second half of the 
nineteenth century. For the first time new facts and information about the activity of Georgi Rakovski 
as a mason are presented.
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го „Житието“. В набелязаните стъпки има до голяма степен неясноти, непълноти за връзките му 
с Чайка Чайковски, Иларион Макариополски, Неофит Хилендарец (Бозвели) и др. Той съзнава 
и поема голямата отговорност пред историята с това, което ще пише без красиви описания, без 
забавни истории, без измислени и донагласени случки. Само истината, в името на народния дух 
и неговото развитие.

Прилагам част от „Житието“ на Георги Раковски в оригинал. Съдържа данни за месторож-
дението и рода.

Кой е авторът на девиза: „Свобода или смърт“?
През 1775 г. в своя прочувствена реч американският търговец и масон Патрик Хенри за-

явява: „Всемогъщи Боже, дай ми свобода или смърт!“. Отговорът на аудиторията е: „На 
оръжие! На оръжие!“. Този призив предшества началото на Войната за независимостта на бри-
танските колонии в Северна Америка. Само след няколко десетилетия девизът: „СВОБОДА 
ИЛИ СМЪРТ“ се разпространява и в Европа, и в Южна Америка. Негови носители са много 
свободни зидари от различни националности. В писмо от 5 февруари 1871 г. Апостолът на сво-
бодата Васил Левски описва изискванията си към параметрите на печата на БРЦК: „Нека е го-
лямшък колкото един беш-лик, (османска стотинка/монета) в средата лъвче с корона, из устата 
му „Смърт или република“.

Апостолът също е свързан със свободното зидарство. Оценките на проф. Илия Тодев и 
на проф. Недю Недев за Васил Левски, дадени за „непрофесионален историк“ – Румен Васи-
лев – са, че Апостолът не е масон и няма нищо общо с масонството и че трябва да се третира 
по-скоро като патриот, християнин, хуманист, отколкото като член на масонска ложа. Те добавят 
също, че Левски не е „елитарен“, а е просто народен герой.

Самият Васил Левски е на обратното мнение. Васил Левски смята, че народът е в смърт-
на опасност и е без значение по кой начин трябва да му служиш, но с едничката цел: да се 
постигне неговото освобождаване. Левски казва: „Аз мисля, че когато човек се намира в че-
люстите на един звяр, то по-напред трябва да избави живота си, а после да си купува фес 
за Великден“. Казва също, че човек трябва да брани физическия си живот само с една цел – да 
бъде полезен на народа и неговото освобождение, а после да намира кусури и квалификации. 
Най-голямата загадка за всички историци е великата Френска революция, в която Свободното 
зидарство е генератор на емблематичните ценности на Просвещението. Това никой не оспорва. 
Идва моментът, в който мъжете с престилки влизат в политиката и я правят. Именно в този пери-
од се създават най-големите митове за юдо-масонския заговор и световното му правителство, 
които и до ден днешен живеят и намират милиони почитатели. Всъщност масоните невинаги 
са с фрагове, а често държат оръжие и се борят за човешките права и националното 
освобождение.

През май 1866 г. в Одеса Георги Раковски привършва с черновата на книгата си: „Раз-
съждения върху франкмасонската същност за човещина“. Да, Раковски е бил масон. Тази 
информация за него няма нищо общо с „балона“, който днес витае в публичното пространство. 
Нищо общо със сурогата, който днес предлагат хора със съмнително битие и цели, и които об-
виват с показана тайнственост съществуването си, нито пък с асоциалната изолираност на един 
бездуховен „елит“. Нуждата на обществото от хора на морала и дълга, които в тежки времена на 
безпросветност и мракобесие да дадат съвети, за да намерят масите моралната си същност и да 
вървят напред, е насъщната причина за формацията „класическо масонство“. Липсата на градив-
ност и противопоставянето на общественото управление срещу морала и дълга са естествени за 
капсулирането на формацията. Такъв е бил Раковски, мъж на морала и дълга. Когато се взреш в 
четливите, ситно написани мисли, изложени с невероятна честност и поучителност, е почти нере-
ално, духовно усещане. Това е писмото на жив и отговорен мъж, на трезв ум, на сърдечен човеко-
любив пулс, на живот, отдаден на своето и на бъдните времена. Не можеш да бъдеш безучастен. 
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Усещането е силно и от личния почерк на Г. Раковски, от чувството за диалог, от спонтанното му 
вглеждане в самия себе си. Това, което може да извиси и да даде кураж, да упъти със съвест е 
в книгата.

Приживе Раковски е бил наричан мъжът със стоте ръце или „сторъкия“.
Това прозвище му дава Джузепе Гарибалди.
Те са били близки съратници. А тук, у нас, на Балканите, го наричали „българ-

ският Гарибалди“.
Масонството е едно философско-етично, теософско и езотерично учение, което до го-

ляма степен оформя нравствените ценности и светоглед на българския национален револю-
ционер, учен, народовед, дипломат, фолклорист, учител и патриот Георги Стойков Раковски. 
Ето защо не може напълно да бъде установен приносът на Раковски за възстановяване на 
съвременна България и да се даде достоверна оценка за неговата роля и значение в осъщест-
вяването на демократичните промени на европейските народи в средата и втората половина на 
деветнадесети век. За първи път се представят нови факти и сведения за дейността на Георги 
Раковски като масон.

Раковски станал масон в ложата „Аврора“ при Джузепе Мацини. Членувал е и в други 
ложи. Самият той е създал в България и извън нея няколко такива с цел освобождаването на 
родината му от османско иго. По образец на Карбонарите (масони) в Италия, през 1861 г. съз-
дал една от първите български тайни масонски ложи, наречена „Тайната дружина на верните 
приятели“. Седалището ѝ се намирало в Цариград. Преди да основе родната ложа, Раковски 
бил посветен член в гръцка, белградска, френска, английска, букурещка ложа. Познанията за 
живота на тайните общества по-късно му помагали да организира първия вариант на българ-
ското националноосвободително движение. По същество тайните комитети на Раковски и Лев-
ски, както и Българският революционен централен комитет, функционирали на принципа на 
италианските масонски организации. Месец след като била организирана „Тайната дружина на 
верните приятели“, в нея станал член и Васил Левски. Посветени били и Стефан Илич, Димитър 
Гешоглу, Марко Балабанов, д-р Стамболски, Хаджи Иванчо Хаджипенчович, Киро Попов. Тази 
тайна организация била в основата по-късно на финансирането на Първа българска легия. В 
Първата легия е присъствал самият Гарибалди и е преподавал военно дело.

„Тайната дружина” и Раковски започнали да създават първата мрежа от съ-
заклятия в страната посредством изпращането на емисари и агитатори, набиращи 
кадри за Първата българска легия в Белград. Агитацията се водела и чрез писма и 
прокламации в пресата, предимно чрез „Дунавски лебед“ на Раковски. Писмата му ни 
дават представа за обхвата, за бъдещи участници във въоръженото народно въс-
тание и за пропагандаторите по места. „Какво чакаме вече ний?... Защо днес, като 
цял свят ся е надигнал за гражданская си свобода, ние да стоим още да се лъжем с 
религиозния си?...Правото и български да ви кажа, че тия тук младежите решихме 
да търсим онова спасително средство, чрез което другите народи са сполучили же-
ланието си. Една само заповед чакаме вси от Вас и тогава един път, едно движение 
в Старая планина под предводителството заспалого лева, та да свикнеме: Свобода 
или смърт юнашка“.

(Из писмо на Стоил Попов до Раковски).
Раковски е една от най-уважаваните личности в Европа през XIX век и е национален герой 

на Индия, застъпвал се е срещу колонизацията на индийците от англосаксите и Запада. Чете 
и множество лекции там. Изнася лекции и в самата Сорбона в Париж – един от най-елитните 
и уважавани университети до днес в Европа. Създател е на българската мафия по подобие на 
италианската, създадена от Мацини (с цел освобождаване на поробените народи). На 30-го-
дишна възраст като с „невидима ръка“ става милионер. Закупува имоти в Западна Европа. 
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Личен приятел е с Карол Давила – създателя на медицинския факултет в Букурещ и автор на 
„Давиловите капки“. Членува в над 7 ложи, но и в още едно тайно движение (на „Бекташите“), 
чийто военен елитен корпус са еничерите (борещи се срещу турския султан). В началото на 
шестдесетте години на XIX век в Ла Скала в чест на Раковски се изпълнява опера в 2 действия.

Самият Раковски присъства. Във вип ложата на операта са Раковски, Алберт Пайк (един 
от водещите масони в света през XIX в.), Джузепе Мацини, Гарибалди и представители на лор-
дове и графове от цяла Европа. Елитът на Европа.

Операта е донесена в началото на 80-те години на XX век в България и изчезва... На 
погребението на Раковски идват едни от най-видните революционери и представители на по-
литическата класа от цяла Европа. Той е вече световно известен от Русия, Европа, до САЩ, 
включително със своите трудове за произхода на българите и особено за нашите бит и култура 
(„Показалецът“). Всички в Европа са въодушевени от него. Преподава лекции извън България – 
в Гърция, Русия, Франция (в Сорбоната), във Влашко… на тема история, философия, право и 
доказва на европейците, че българите са в основата на европейската цивилизация. Раковски и 
изработва свое лично копие, което използва.

Темата „масон“ днес продължава да е спорна. Особено в българската журналистика тя е 
табу, ако се касае за български национални личности.

Да, Георги Раковски е бил висш посветен масон в чужбина и България. На масони дължи 
своето спасение в някои критични дни. Ще представя личното му описание на масонството в 
книга (ръкопис): „Разсъждения върху франкмасонската същност за човещина“ в частта „Все-
мирното франкмасонство и началата му“. Книга на световно уважаван масон.

Всемирното франкмасонство и началата му
„Франкмасонството е всемирен съюз на солидарността. При каквито и да било обстоя-

телства масоните си дължат взаимна помощ, покровителство, услужване; и макар с риск на 
живота си, франкмасонът трябва винаги да си спомнюва, че всеки човек, макар и не масон, е 
негов брат.

Франкмасонът има за цел духовното усъвършенстване на человечеството, а за средства 
– безспирното подобрение на неговото веществено и умствено състояние.

Франкмасонът има за девиз: свобода, равенство, братство. И в туй отношение то е школо, 
учебен храм на тия три основни начала на секочеловеческо сдружение, което милее за правата 
и напредъка.

То зове към дейност секи справедлив ум и сека искрена воля, които чувствуват нуждата 
да се сдружат, за да работят за духовното усъвършенствуване на человечеството.

Следствие от туй франкмасонът не прави разлика между изповедание, език, благосъстоя-
ние и обществено положение. Той иска от тях само да бъдат искрени в търсенето на правдата 
и дълбоко предани към благото на подобните си.

Масонските храмове са отворени за преминаване на един висш живот, към който непо-
светеното общество трябва да се приготвя постепенно. Франкмасонът приготовлява по тоя 
начин секи напредък и услужва услуга на секо свободолюбиво развитие. Затуй то се явява 
като школо, гдето се създадат избраници, мъдреци и мислители, способни да просветят 
своите братя.

Франкмасоните при туй се стремят да упътят секиго да разбира своите действителни 
интереси. Те учат человеците да се обичат и да се сдружават, да живеят в пълно съгласие. 
Франкмасонството предписва на сички свои братя да мислят добре, да говорят искрено, да се 
стремят към дирене на истината, да научат в храмовете прилагането на началата: Свобода, 
Равенство, Братство, за да ги изпълняват и в обикновения живот; да помагат за напредничавото 
развитие на човечеството чрез историческо изучаване на сички велики духовни и обществени 
задачи, чрез масонската мисъл, т.е. чрез книги и вестници.
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– По тоя начин франкмасонството проповядва началата на един всемирен морал, прием-
лив за сички народности и при сички условия.

– То не запира никого при търсенето на истината и да запази за сички тая пълна свобода 
на мисълта, за сички направления на духа. То се въздържа да определя догми или да изисква 
от своите съмишленици определено вярване.

– Франкмасонството не трябва да се смята за привърженик на някаква школа, то стои над 
сички спорове, за да може да даде на другарите на правдата почва за разбиране и за братско 
единение.

– Масонството освен туй налага на сички свои братя, като граждани и масони, да бъдат 
готови на сички жертви, които държавата би им поискала.

– Секи франкмасон е человек, напълно свободен, зависящ само от съвестта си.
– Като се стремят в сичко към съгласие, франкмасоните избегват помежду си онуй, което 

разделя духовете и вършат само туй, което свързва сърцата.
– Те проявяват най-широката търпимост по отношение на мненията както в религията, 

тъй и по политическите и обществените въпроси.
– Те смятат трудолюбието задължително като повелителен человечески закон и така си 

забраняват своеволно въздействие.“
Май, 1866 г.
Одеса
„Разсъждения върху франкмасонската същност за човещина“ от Георги Раковски  

(снимка 1).

Снимка 1. Снимка на последната страница с печат и подпис от Георги Раковски  
на ръкописа му „Разсъждения върху франкмасонската същност за човещина“.

Снимка 2. Масонски жезъл на Георги Раковски.

За сега единственото доказателство за операта, посветена в две действия на Георги Ра-
ковски е масонският му жезъл (снимка 2), подарен от Алберт Пайк – Черния папа (американски 
юрист, поет, публицист, най-известният масон в САЩ) през март 1862 г. в „Миланската скала“, 
когато се изпълнява операта, посветена на живота и делото на Георги Раковски. В знак на бла-
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годарност и възхищение Алберт Пайк му подарява този масонски жезъл за приноса му в све-
товната революционна дейност срещу деспотско-тиранските управления, научната му дейност 
и като един от най-известните масони на деветнадесети век. На срещата присъстват Джузепе 
Гарибалди и Джузепе Мацини.
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Безгранична е мечтата на нашия народ към образование. Няма да забравя никога думите, 
които чувах като малък – „То сляпото окато прави“. Тази мечта на българското племе към знание 
е била претворявана във всяко кътче на света, където и да се намира българин.

Още от първите години на преселение на българите в Южна Русия, в края на XVIII и на-
чалото на XIX век се откриват, наследили традициите на предците си, малки частни училища, в 
които учители са свещеници, дошли с паството си и носещи традициите на килийните училища 
от България. Нуждата от по-високо образование, свързана с нарастването на потребностите, 
започва по-осезателно да се чувства след Руско-Турската война от 1806 – 1812 г., при масовото 
изселване на българи и по-компактното им заселване в района на Буджак (старо название на 
областта Бесарабия, попадащо в Молдова и Украйна), свързани с имперската политика на Ру-
сия за укрепване на южните им граници с християнско население. След голямата преселниче-
ска вълна на поредната Руско-турска война през 1828 – 1829 г., когато цели райони в Източната 
част на България се обезлюдяват, и с пристигането на големи маси българи в Южна Бесарабия 
броят им чувствително нараства, като се основават чисто български градове и селища. Един от 
тези градове, с пълно право столица на бесарабските българи, е Болград, основан около 1821 г.,  
и там най-първо започва да функционира централно училище, в което да се учат децата на 
колонистите.

Тук бих искал да изтъкна важната  роля в сплотяването на българската емигрантска общ-
ност, която има сливненецът д-р Иван Селимински. Като учител в Букурещ той е един от главни-
те основатели на първата българска емигрантска организация във влахо-молдовската столица. 
Тя дава основата за организирането на Българско народно дружество през 1848 г. След това се 
създава Букурещкият български комитет през 1853 г., във връзка с Кримската война, който през 
1862 г. се превръща в Българска добродетелна дружина. 

Изработването на устава на Централното болградско училище е дело основно на д-р Се-
лимински.

В така организираното църковно-енорийско училище в Болград в началото се учи основно 
писане, четене, аритметика, краснопис и закон божи, като обучението се е провеждало съглас-
но руските разпоредби, само на руски език. По-късно това църковно-енорийско училище става 
централно за българските колонии в Бесарабия.

Разрастването на града, събирането на повече ученици от областта карат нашите възрож-
денци да помислят и за създаването на средно училище, попълващо нуждите от учители  и се 
правят постъпки пред руското правителство за откриване на гимназия в Болград, но Кримската 
война през 1853 – 1856 г. осуетява начинанието. След загубата на Русия във войната около 40 

ПАВЕЛ ТЕОДОРОВИЧ И БОЛГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ
инж. Георги Мъндев

Резюме: Една случайно открита снимка от мен на Павел Теодорович и неговото 
семейство, която след направени от мен проучвания се оказа, че е единствена. Една 
личност, опитала се до последно да опази българския характер на Болградската гимназия. 

Ключови думи: Павел Теодорович, открита снимка, семейство, Болградска гимназия. 

PAVEL TEODOROVICH AND THE BULGARIAN HIGH SCHOOL

Eng. Georgi Mandev
Abstract: A photo I accidentally found of Pavel Teodorovic and his family, which, after research 

by me, turned out to be the only one. One person tried to the last to preserve the Bulgarian character 
of the Bolgrad High School.

Key words: Pavel Teodorovic, open photo, family, Bolgrad High School.
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селища и Болград преминават към територията на Молдова. През 1857 г. за държавен глава, като 
васално на Османската империя княжество, е назначен от султана княз Никола Богориди, син на 
висшия турски сановник от български произход, княз Стефан Богориди. Към края на същата годи-
на великият революционер и защитник на българските емигранти Георги Стойков Раковски, след 
среща с представителите на българските селища и използвайки близкото си приятелство с Княза, 
като съученик и съгражданин, представя пред княз Богориди молбата на българите за откриване 
на българско средно училище, подписана от хиляди негови сънародници.1

Снимка 1. Болградската гимназия в наши дни
Личен архив на автора

Указът, или така нареченият Хрисовул, за създаването на Болградското централно учили-
ще (Снимка 1) е връчен на 10 юни 1858 г. от княз Никола Богориди на Попечителния комитет, в 
който влизат Панайот Греков, Никола Парушев и Дочо Христов. В Попечителния комитет са още 
по право директорът на училището и окръжният управител.

В Хрисовула има 14 параграфа, които дават насоките за издръжката на училището, как-
то и единственото ограничение за православната вяра като задължителна за учениците. Има 
точка за подбора на преподавателския състав чрез конкурс сред българи и правото обучението 
да се води на български език. Необходимо е да се знае, че издръжката на училището е благо-
дарение на отзивчивостта на българските колонисти, които даряват оставените им от руското 
правителство имоти, които са им дадени заради заселването им. 

Спомени за първите години на основаването на Болградската гимназия, приела за па-
трон деня на Св. св. Кирил и Методий, оставя Владимир Дякович – педагог, журналист, историк, 
по-късно депутат в Народното събрание и директор на II Софийска мъжка гимназия.

Училището има две степени, трикласна и четирикласна, като в първата степен се изуча-
ват 10 – 12 предмета и четири езика, а във втората – още 14 и допълнително латински, немски, 
френски и черковнославянски езици.2

За първи директор на Болградската гимназия, след отказа на Раковски да стори това, е 
назначен Сава Радулов на 15 март 1859 г. и на 1 май 1859 г. тържествено е открита и осветена 
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Гимназията, като учебните занятия започват през септември 1859 г. Неговата най-голяма за-
слуга е, че застава твърдо „да се преподават науките в училището на народен Български език”.

През ноември 1860 г. в Болград избухват безредици за ограничаване на правата на българските 
колонисти, като и една от причините е наемите, които взема гимназията от имотите си, завещани от 
родолюбивите българи за издръжката на училището. Раковски веднага реагира за тези събития, като 
описва този момент в своя вестник „Дунавски лебед“ като верен защитник на своите сънародници.

Втори директор е калоферецът Димитър Мутев. Този високообразован българин привли-
ча за учители цвета на българската интелигенция, като същевременно възпитава родолюбието 
на младите ученици. За първи път се създава печатница към училището, както и пансион. До 
края на работата на Болградската гимназия като българска в печатницата се издават 74 загла-
вия, множество учебници. Тук е отпечатан от Танас Киров в печатницата на Централното бъл-
гарско училище в Болград и календарът с образа на Христо Ботев за 1877 г., навярно по иници-
атива на близкия приятел на Войводата и един от неговите първи биографи – Киро Тулешков, 
който тогава е и директор на печатницата, след Сава Радулов. Забележително ще остане по 
това време и организирането на читалищната дейност, като библиотека и място на провеждане 
на театрални постановки. Открива се и първият пансион за всички учащи деца.

Следващият директор е д-р Георги Миркович от Сливен, който е на този пост съвсем малко.
Теодосий Икономов е директор на гимназията от 1864 г, но поради несъгласие с попечи-

телния комитет след три месеца е освободен, а през 1867 – 1869 г. е пак назначен. Между 1864 
и 1867 г. директор е д-р Васил Берон, племенник на известния ни просветен деец Петър Берон. 
За първи път д-р Берон, като немски възпитаник, въвежда класен ръководител, изпреварвайки 
с това обучението в Русия с около 10 години. За кратко на 27 януари 1869 г. за директор е ру-
мънецът Титус Парву, учител по румънски в гимназията, но заради мераците му да посегне на 
българския характер на училището е премахнат.

Последният, за който искам да разкажа, приятел на Георги Раковски, живели известно 
време заедно  и най-дълго служилият като директор на Болградската гимназия – Павел Теодо-
рович или Теодоров, както се подписва. Той е директор от 1870 до 1881 г.3 

Павел Теодорович е роден през 1836 г. в гр. Лясковец. Първоначално учи при поп Стефан 
Чапкънов, а след това продължава в прочутата „Даскалоливница“ на Иван Момчилов в Елена. 
През есента на 1852 г. е изпратен да учи в Белградската гимназия. Там за първи път проявява 
горещото си родолюбие и българско самосъзнание. В Белград през 1856 г. превежда и издава 
пиесата „Многострадална Геновева“, една сантиментално-блудкава легенда, но според Вазов 
„бе възпитавала вкуса и възхищавала цялото поколение тогавашно“. През 1857 г. заедно със 
своя съученик Иван Касабов се сприятеляват с Георги Раковски.

Снимка 2. Българските студенти в Москва през 1861 г. и част от нея, на която е Павел Теодорович 
Личен архив на автора
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След завършване на гимназията през лятото на 1858 г. той заминава за Одеса и живее 
известно време с Раковски, но, неуспял да се запише в Ришельовския лицей, заминава за Мос-
ква, където се записва в Историко-филологическия факултет на университета. Негови колеги 
в университета по това време, видно от една известна снимка са: Любен и Петко Каравелови, 
Марин Дринов, Райко Жинзифов, Иван Христов – писар и военен командир на четата на Хаджи 
Димитър и Стефан Караджа (Снимка 2). В университета взема участие в групата по списването 
на българското списание „Братски труд“. 

Завършва образованието си през 1862 г., а през следващата се прибира в родния си Ляс-
ковец, за да работи като учител, но, неразбрал се с местните чорбаджии, поема към Русия.

На път за Русия той се спира в Болград и откликва на молбите на нашите сънародници, склоня-
вайки да стане учител в гимназията. На 9 март 1864 г. е назначен за учител по старогръцки и латински 
език. Предвид качествата, които проявява като учител, и родолюбието му на 28 декември 1870 г. е 
назначен за директор на Болградската гимназия. Теодорович (Снимка 3) е инициатор на създаването 
на ученическо дружество „Събуждане“, създадено за да развива родолюбивите чувства на младите 
българи. През 1871 г. предлага на Министерството да се въведе 8 клас, който да бъде като затвър-
ждаване на знанията, придобити в предните години и да се попълнят празнотите, пропуснати по-рано.

Снимка 3. Павел Теодорович 
Национална библиотека ,,Св. св. Кирил и Методий“4

По време на Априлското въстание през 1876 г. участва в събирането на помощи за по-
страдалите българи, както и става председател на клона на Българското централно благотво-
рително общество в Болград, като дейно участие взема и неговата съпруга Мария Теодорович, 
от която има три дъщери, видно от снимката, която издирих.
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Снимка 4. Павел Теодорович и неговото семейство, [1880]
Личен архив на автора

През 1876 г. след решение на Румънското правителство гимназията става Румънски 
лицей, като Павел Теодорович започва борба за запазване на българския характер на гим-
назията, но като че ли всичко приключва с преминаването на Болград и околните села в 
границите на Русия през 1878 г., като Имперска Русия компенсира Румъния с българските 
земи в Добруджа. На 12 януари 1879 г. му е връчена заповед, с която прочутата Болградска 
гимназия става изцяло руска. Въпреки това българската общественост на свое събрание, 
воглаве с Попечителния комитет, член на който е Павел Теодорович, решава за изключва-
нето на руския език от учебната програма. Изпращат се писма до Императора, но всичко е 
напразно. Руското правителство приема всичко това за бунт и изпраща полицейски сили 
да въдворят реда, като е изпратен полицейският инспектор Громачевски „да възстанови 
нарушения ред“. Директорът на гимназията Теодорович (Снимка 4) е понижен в длъжност 
„временно управляващ“, а губернаторът издава заповед за следствие срещу членовете на 
комитета за превишаване на пълномощията им.

През 1881 г. престава съществуването на първото българско гимназиално училище, в 
което учителите са наричани професори. Славата на неговото 20-годишно ярко българско 
съществуване дава на страната ни видни политици, учени, преподаватели, военни, дейци на 
изкуството и културата. Ще споменем само някои от тях, като академик Александър Теодо-
ров – Балан, професор Димитър Агура, революционерите Ангел Кънчев и Олимпий Панов, 
председателите на Министерския съвет Александър Малинов и Димитър Греков, прочутите 
пълководци и военни дейци – генералите от пехотата Данаил Николаев и Георги Тодоров и 
генерал-лейтенант Иван Колев. Ненапразно геният Ботев написа за Болградската гимназия 
„Това свято българско учебно заведение“. 
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Отказал на поканата да се прибере в България на Министъра на Просветата и поста на 
директор на Варненската мъжка гимназия, Павел Теодорович умира на 5 юли 1881 г. и е погре-
бан в гробищата на Болград, където почиват неговите тленни останки.5 

Поклон пред паметта на този Родолюбец Български!

1 Болградската гимназия. Сборник по случай 135 г. от основаването ѝ. София, 1993.
2 Пак там.
3 Караиванов, Никола. Болградската гимназия. По случай 150-годишнината от основаването на Болградската 

гимназия. Одеса, 2005.
4 Национална библиотека ,,Св. св. Кирил и Методий“, С II 684.
5 Болградската гимназия. Сборник по случай 135 г. от основаването и. София, 1993; Караиванов, Никола. Болг-

радската гимназия. По случай 150-годишнината от основаването на Болградската гимназия. Одеса, 2005.



В началото на XIX в. Русия има водеща роля в Източния въпрос. След разгрома на Фран-
ция на Наполеон Бонапарт през 1815 г. по нейна инициатива се създава т. нар. Свещен съюз от 
владетелите на Русия, Австрия и Прусия. Официално споразумението има религиозен характер, 
държавните глави трябва да си сътрудничат, за да запазят християнската вяра. Целите на обеди-
нението са политически. Руският император Александър I (1801 – 1825) се стреми да неутрали-
зира турския султан като нехристиянски владетел и да си обезпечи свобода на действие срещу 
него. В този период основните съперници на Русия за установяване на влияние на Балканите – 
Англия, Франция и Австрия, които са ангажирани със свои проблеми, не съумяват ефикасно да ѝ 
се противопоставят. Политиката на Великите сили в Ориента рефлектира пряко върху освободи-
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Резюме: През 1862 г. се изострят отношенията между Княжество Сърбия и 
Османската империя. Михаил Обренович (1860 – 1868) започва да води самостоятелна 
политика, без да се съобразява с васалната зависимост от Турция. Сръбският княз иска 
да бъдат премахнати османските гарнизони в страната. Напрежението ескалира през юни 
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въоръжени сблъсъци между сърбите и турците. В сраженията се включва Първата 
българска легия, създадена от Георги Раковски, който е водеща фигура в българското 
националноосвободително движение по това време. Той е получил уверението на сръбските 
власти, че при едно въстание в България ще получи тяхната подкрепа. Конфликтът е 
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телните движения на балканските народи. В резултат на Руско-турската война от 1828 – 1829 г.,  
която завършва с Одринския мирен договор от 14 септември 1829 г., допълнен от Лондонския 
протокол от 1830 г., е провъзгласена независимостта на Гърция и е призната автономията на 
Сърбия, Молдова и Влашко, а Русия получава Бесарабия. Политическата и икономическата 
криза в Османската империя се задълбочават. От 1853 г. до 1856 г. се разгаря поредната ру-
ско-турска война, известна като Кримска. На страната на султана във военния конфликт заста-
ват Франция и Англия. Русия претърпява поражение и губи възможност да установи домини-
ращо влияние на Балканите и в Близкия Изток. Съгласно Парижкия мирен договор от 1856 г. 
се налага принципът за равновесие в международните отношения. Гарантира се целостта на 
Османската империя от всички европейски държави, подписали споразумението. Урежда се 
нов режим на корабоплаване през Проливите, като се отнема правото на Русия да поддържа 
боен флот в Черно море. Няколко дни преди подписване на мирния договор Високата порта 
обявява на Великите сили султански указ (Хатихумаюн), с който се затвърждават започналите 
още от края на 20-те години реформи в Османската империя. Въпреки победата над Русия в 
Кримската война и опитите за модернизация всеобщата криза в Турция през следващите години 
се задълбочава1.

През 1860 г. княжеският престол в Сърбия се заема от Михаил Обренович (1860 –1868). 
Той започва да води самостоятелна политика, без да се съобразява с васалната зависимост от 
Османската империя, което изостря отношенията между двете държави. Във вътрешен план 
князът се стреми да установи авторитарна монархия, която се опира на администрацията, ар-
мията и полицията. През 1861 г. Михаил Обренович въвежда разпоредби, които задължават 
всички мъже от 20 до 50 години да изпълняват военна служба. Още в началото на своето упра-
вление князът поставя под свое ръководство всички държавни органи. През 1862 г. се приема 
закон за организацията на централната държавна власт. Създава се Министерски съвет като 
висш изпълнителен орган. Съгласно закона министрите се назначават от княза и отговарят за 
своята дейност пред него. Михаил Обренович облича авторитаризма си в известна конститу-
ционна форма. Израз на това е редовното свикване на Скупщината на всеки три години, но в 
същото време князът налага негови поддръжници, които да диктуват процедурите.

В началото на 60-те години на XIX в. външната политика на Сърбия се ръководи от ми-
нистър-председателя Илия Гарашанин и се основава на програмата, формулирана от него в 
„Начертанието“ от 1844 г. Основните принципи в тази национална доктрина се състоят в лик-
видиране на османското владичество на Балканите и създаване върху развалините на Осман-
ската империя на нова държава с доминираща роля на сръбството. Според „Начертанието“ 
освобождаващите се народи от турска власт трябва да се присъединят към Сърбия, която да 
изиграе ролята на обединителен център, и която ще бъде водещата сила срещу султанска Тур-
ция. Така формулираната сръбска национална доктрина игнорира борбата на българи, хървати 
и албанци за национална независимост и самостоятелно национално развитие, като подчинява 
националноосвободителното движение на балканските народи на сръбските великодържавни 
интереси2.

През март 1860 г. в Белград се установява Георги Раковски, който по това време е водеща 
фигура в българското националноосвободително движение. Той започва да издава в. „Дунавски 
лебед“, който бързо се превръща в трибуна на революционната пропаганда. В средата на 1861 
г. кризата в Османската империя се изостря. Същевременно се засилва напрежението между 
Сърбия и Турция. Зачестяват инцидентите с турците, настанени в Белградската крепост и около 
нея. Управляващите кръгове в Сърбия внушават на Георги Раковски, че при едно въстание в 
България той може да разчита на тяхната помощ и през втората половина на 1861 г. той започва 
подготовката за въоръжено надигане на българите. Всичко това е с мълчаливата подкрепа на 
правителството в Белград. В края на същата година Георги Раковски разработва „План за осво-
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бождението на България“, според който проектираната революционна акция е тясно свързана с 
външната политика на Сърбия. В този програмен документ на българската национална револю-
ция акцент се поставя на идеята за изграждане на въстанически въоръжени сили. Предвидено 
е при благоприятна международна и вътрешна обстановка специално подготвено формирова-
ние – полк от не по-малко от 1000 обучени бойци със стройна организация и подбран команден 
кадър, да нахлуе от Сърбия в българските земи като същевременно полкът вдигне българското 
население на въстание.  Идеята за прехвърляне на въоръжен отряд е възприета от похода на 
1000-та начело с Джузепе Гарибалди през 1860 г. Наред с действията на този полк се предвижда 
да бъдат прехвърлени през р. Дунав няколко чети, начело с български офицери, служили преди 
това в руската или румънската армия. Раковски предвижда въстанието да придобие масов ха-
рактер с включването на над 500 000 души във въоръжената борба3.

Същевременно напрежението между Сърбия и Османската империя се изостря. След 1830 г.  
Турция запазва своите гарнизони, сред които са Белград, Шабац, Смедерево, Ужице. Михаил 
Обренович иска те да бъдат освободени от османските войски. В същото време Високата порта 
трупа войски в Босна и Херцеговина, предприема офанзива срещу Черна гора и засилва гарни-
зоните си в Сърбия. След като получава подкрепата на сръбското правителство Георги Раковски 
отправя призив към своите сънародници и от края на 1861 г. до пролетта на 1862 г. в Белград, 
Алексинац, Кюприя, Зайчар и Крагуевац се събират значителен брой доброволци за българския 
полк. Установени са връзки с емиграцията в Русия, Румъния и Австрия за набиране на средства 
за издръжката на войсковата част. Ядрото на българския полк, състоящо се от 100 – 120 души се 
разполага в Белград и е под прякото командване на Георги Раковски. Голяма част от останалите 
доброволци под ръководството на Ильо Марков се разполага в района на Крагуевац. Там се 
намира и отряд от 200 души от български преселници в граничните източни краища на Сърбия, 
който е начело с Иван Кулин. На 3 юни 1862 г. в Белград става инцидент. Един турски полицай 
убива сръбски младеж. Започват кървави стълкновения между турците и сърбите. В боевете се 
включва българският полк, който е преименуван в „Българска легия“. Доброволците, командва-
ни от Георги Раковски, участват в обсадата на турската крепост в следващите дни. Под натиска 
на Англия започват преговори между Сърбия и Османската империя. В изпълнение на плана си 
за освобождение на България Раковски още през пролетта на 1862 г. съставя „Привременно бъл-
гарско началство“, което легализира с преговори със сръбското правителство. На 15 юни същата 
година той написва неговия устав. Очаквайки задълбочаване на сръбско-турския конфликт през 
август 1862 г. Раковски издава възвание за всеобщо въстание в България. Опитът за въоръжено 
надигане срещу османската власт в Търновско-Габровския регион е неуспешен. На 22 юли 1862 г.  
в Истанбулското предградие Канлиджи започва конференция между посланиците на европей-
ските сили в Османската империя, която има за цел разрешаването на конфликта между тур-
ците и сърбите. Преговорите продължават до 23 август 1862 г. Под натиска на Османската 
империя, Англия и Австрия е решено да бъдат разпуснати сръбската народна войска и добро-
волческите части съставени от чужденци, събарянето само на турските крепости Соко и Ужице, 
а така също и изселването на 8000 мюсюлмани, които ще бъдат обезщетени от Белград. В 
началото на септември 1862 г. Първата българска легия е разпусната4.

Сръбско-турският конфликт от 1862 г. намира отражение във френската преса. Западната 
държава води традиционно активна източна политика, като отстоява ревниво своите интереси 
в Ориента. Ето защо събитията на Балканите през 1862 г. ангажират вниманието на френската 
общественост. В предлаганото изложение се прави преглед на публикациите, засягащи сръб-
ско-турските отношения от месец юни 1862 г. до септември 1862 г. в пет популярни френски еже-
дневника: „Le Monde“ (Льо Монд), „Le Constitutionnel, journal du commerce, politique et littéraire“ 
(Льо Конститюсионел, журнал дю комерс, политик е литерер), „Le Temps“ (Льо Тан), „La Presse“ 
(Ла Прес) и „Journal des debats politiques et litteraires“ (Журнал де деба политик е литерер).
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Няколко са акцентите при отразяването на конфликта между васалното княжество и Ос-
манската империя. През месеците на напрежение между Истанбул и Белград основният брой 
публикации засягат въоръжените сблъсъци и напрежението между сърби и турци. В броеве от 
23 юни и 25 юни 1862 г. „Journal des debats politiques et litteraires“ информира своите читатели 
за развитието на конфликта, чрез комюникета от кореспонденти на информационната агенция 
„Хавас“ във Виена. Отбелязано е, че по време на сблъсъците са пострадали освен турски и 
австрийски имоти и, че Михаил Обренович  е взел мерки за предотвратяването на грабежи и 
мародерство. В публикации от юни и юли 1862 г. „Journal des debats politiques et litteraires“ и 
„La Presse“ съобщават за разрушенията от бомбардировките в Белград, за разположението 
на въоръжените сърби и доброволчески части около турските укрепления и за моментите 
на ескалация на напрежението5. На първа страница в броя си от 2 юли 1862 г. „Journal des 
debats politiques et litteraires“  публикува информация за преговорите в Белград между Илия 
Гарашанин и турски представител и споразуменията между тях за гарантиране на живота и 
собствеността на цивилното турско население. Френската преса обръща специално внима-
ние на активността на австрийския и турския флот по р. Дунав през време на конфликта6. 
На страниците си от 11 и 17 септември 1862 г. „Journal des debats politiques et litteraires“ и „La 
Presse“ дават информация за въоръжени сблъсъци при крепостта Ужице.

Голям брой публикации, свързани с напрежението на Балканите през 1862 г., са посве-
тени на задълбочени анализи на конфликта като елемент от развитието на Източния въпрос. 
Специално внимание на сръбско-турските отношения е отделено в статии на първа страница 
на броеве от 3, 8 и 19 юли 1862 г. на в. „Le Temps“. Тази тема заема централно място в статии 
на „La Presse“ от 18 август, 2 септември и 11 октомври 1862 г. На 24 август 1862 г. „Journal des 
debats politiques et litteraires“ помества публикация за кризата в сръбско-турските отношения в 
контекста на развитието на Източния въпрос.

Важен акцент при представянето на конфликта в статии в „Journal des debats politiques et 
litteraires“ и „La Presse“ са анализите на позицията на Великите сили. Специално внимание се 
отделя върху политиката на Австрия и Русия, които са основни съперници на Франция за утвър-
ждаването на интересите ѝ на Балканите. В публикация от 25 юли 1862 г. на „Journal des debats 
politiques et litteraires“ са дадени изказвания по въпроса в английската долна камара. През време 
на ескалацията на напрежението между Сърбия и Турция през 1862 г. Франция и Русия се застъп-
ват за васалното княжество в искането му за ликвидиране на османските крепости и гарнизони 
на негова територия, което се отразява на оценките на разгледаните публикации в „La Presse“и 
„Journal des debats politiques et litteraires“, където многократно в периода от юни до септември 1862 г.  
се дава трибуна на сръбската гледна точка и на изказвания на Илия Гарашанин.

В контекста на сръбско-турския конфликт от 1862 г. се появяват сведения за подготовка 
на въстание в България7 и за неуспешния опит за въоръжено надигане в Търновско-Габровския 
регион8.

При отразяването на кризата между Истанбул и Белград през 1862 г. френската преса 
отделя специално внимание на конференцията в Канлиджи между посланиците на европей-
ските сили в Османската империя, която има за цел уреждането на конфликта. В публикации 
на „Le Constitutionnel, journal du commerce, politique et littéraire“, „Journal des debats politiques et 
litteraires“, „La Presse“ и „Le Temps“ се прави анализ на позицията на Великите сили и на двете 
враждуващи страни. Статиите предоставят и информация за подробности в процеса на прего-
ворите, като така френските читатели имат възможността да се запознаят по-добре с развитие-
то на Източната криза през 1862 г.

Публикациите в петте авторитетни печатни издания за събитията на Балканите през 1862 г.  
отразяват с детайли както сръбско-турския конфликт, така и позицията на Великите сили при 
разрешаването проблема. Освен подробните сведения за развоя на събитията на страници-
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те на цитираните вестници са представени задълбочени анализи на обстановката в Ориента. 
Значителният брой публикации във френската преса за кризата в Източния въпрос през 1862 
г. е доказателство за важността на района на Балканите за външната политика на Париж през 
втората половина на XIX в. Цитираните статии са възможност за европейската общественост да 
се запознае с борбите на християнските народи срещу Османската империя. 
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От края на XIX век до наши дни личността и делото на Георги Стойков Раковски  
(1821 – 1867) винаги са привличали вниманието на изследователите. Демонстрираният инте-
рес е напълно разбираем с оглед на мащабната политическа, обществена и научна дейност 
на видния котленец1. По правило в немалко от проучванията се обръща внимание на пред-
поставките, които обуславят появата на патриарха на българската националноосвободителна 
революция. 

Целта, която си поставям в настоящото изложение, е да хвърля нова светлина върху въп- 
росните причини, използвайки достиженията на социалните и хуманитарни науки. Теориите за 
предприемачеството, както и вижданията за т. нар. социален, човешки и фамилен капитал, биха 
били подходящи за осъществяването на поставената цел.  

Избраният научен подход може да бъде аргументиран на първо място с обстоятелството, 
че Георги Стойков Раковски се изявява, макар и за кратко, като предприемач, пребивавайки в 
Истанбул (1847 – 1853 г.)2. На второ място, предприемачеството представлява феномен, който 
има своите измерения не само в стопанския живот, но и в други сфери (политическа, общест-
вена и пр.), в които Раковски се изявява още по-дейно. В тази връзка трябва да се посочи, че 
предприемачите са водени не само от икономически мотиви (стремежът към печалба) в своите 
дела, но и от такива нестопански подбуди като желанието за себеизява, признание и спечелва-
нето на добро име в дадената общност3.

ОТНОВО ЗА ПРЕДПОСТАВКИТЕ, ДОВЕЛИ ДО ПОЯВАТА 
НА ГЕОРГИ  РАКОВСКИ – ПАТРИАРХЪТ НА БЪЛГАРСКАТА 

НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНА РЕВОЛЮЦИЯ
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повята на Георги Стойков Раковски. За осъществяването на заявената цел са използвани 
теоретични концепции, посветени на предприемачеството, на социалния и човешки 
капитал. Основният извод е, че Георги Раковски (и други подобни личности от епохата 
на Възраждането), се „ражда“ с оглед на специфичната атмосфера, в която  е роден, 
възпитан и, в която развива своята многостранна дейност. От друга страна, Раковски се 
„създава“  чрез образованието, което получава и посредством  акумулирания житейски и 
професионален опит. 
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С оглед на многостранната дейност (политическа, революционна, стопанска, журналисти-
ческа, научна) на личността, чието рождение почитаме, посочените теоретични концепции биха 
послужили за „ключ“, чрез който да се осмисли събраната до момента фактология. 

Един от важните и любопитни въпроси в литературата, посветена на предприемачество-
то, е този дали предприемачите се раждат, или се създават. Все още няма задоволителен от-
говор, тъй като наличните изследвания не предоставят убедителни резултати4. Някои учени 
защитават становището за „родените“ предприемачи, акцентирайки върху ролята на генетич-
ните им заложби. Други автори отстояват виждането, че предприемачите се създават, което е 
свързано с убеждението, че предприемачеството може да бъде научено или поне определени 
негови аспекти5. Съществуват опити за съчетаване на двата възгледа. С други думи казано, 
става въпрос за комбинация от лични качества и среда, която култивира и направлява уменията 
на предприемача6. 

Що се отнася до личните качества на предприемачите могат да се посочат въображе-
нието, наблюдателността, интуицията, будността, амбицията, необходимостта от постижения, 
склонност към поемането на риск. Характерна за предприемачите е точната преценка на обста-
новката.7 Важ-но за подобни люде е да вземат бързи решения въз основа на наличната инфор-
мация, а понякога – и при отсъствие на такава.8

Посочените качества – типични за предприемачите, несъмнено се отнасят до Георги Ра-
ковски, както показват редица моменти от житейския му път.  От друга страна, правят впечатле-
ние неговата инициативност, решителност, смелост, воля и борбеност. Посочената личност се 
отличава също с „вродено красноречие“, „независим и твърд характер“.9 

Под една или друга форма още първите биографи на Георги С. Раковски обръщат внима-
ние на семейната/родова среда, в която той е роден и израснал.10 Въпросната изследователска 
тенденция е разбираема с оглед на  факта, че при оформянето на характера и на мирогледа 
на всеки човек особено важно е въздействието, което идва не само от родителите, но и от оста-
налите представители на дадената фамилия. За да се проследят въпросните влияния, трябва 
да се обърне подобаващо внимание на рода – какъв е неговият произход; какво въпросните 
фамилии са „внесли“ в рода като „физическа, генетическа, психологическа и пр. даденост“11. От 
значение е родовият характер, менталността, традициите, възпитанието, духовните ценности, 
които се генерират и предават от поколение на поколение.12 В посочения контекст ще се опитам 
да скицирам онези моменти от родовата история на Раковски, които способстват да се разбере 
как и защо се „ражда“ прочутият идеолог на българската революция. Особено полезни, в този 
ред на мисли, са проучванията на историка, краевед и библиограф Петър Чолов (1923 – 2013), 
който е посветил монографично изследване върху разглежданата проблематика13. 

Според семейните предания родът на Георги Раковски произхожда от Търново и се свърз-
ва с епохата на Втората българска държава. Във връзка с падането на България под османска 
власт в края на XIV в. представителите на рода по бащина линия се установили за дълго в с. 
Раково, Сливенско (откъдето и фамилията Раковски), където се занимавали със земеделие и 
скотовъдство. По-сетне се установили да живеят в с. Кипилово, Еленско. В следващия етап на 
своето преселение се заселили в Котел, но за посочените миграции не разполагаме с по-де-
тайлни сведения (кога точно са станали въпросните преселения, кои са причините за тях и 
пр.). В случая бих акцентирал върху престоя им в с. Раково и в близкото, знаково за епохата на 
Възраждането, селище Котел. По отношение на с. Раково, заслужава да се посочи, че през XVII 
в. то представлява поселение, в което господствал необичаен дух. За специфичната духовна 
атмосфера спомогнали местната църква и училище, както и грамотнете люде, които полагали 
усилия за преписването и разпространението на ръкописи.14 Вероятно свойствената атмосфера 
е повлияла предците на Раковски, които още в тези ранни времена започнали да култивират 
собствен начин на мислене и поведение. Особено важно е установяването им в Котел, където 
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Раковалиите били известни като заможни хора, търговци, скотовъдци и свещеници, които се 
ползвали с влияние15. 

Може да се допусне, че високият обществен статус на предците на Раковски се дължи 
на особения им произход. Семейните предания разказват, че били приближени на цар Иван 
Шишман. Техен наследник станал свещеник в упоменатото вече село Раково. По този начин за-
почнала цяла династия от свещеници в рода. Твърди се, че „свещенослужението се прадавало 
от баща на син като родова длъжност, звание и потребност“16. Свещеник е поп Георги – прапра-
дядо на Раковски. Поп Георги бил наследен от своя син на име Никола, който също бил поп. 
Посочените представители на рода на Раковски били хора, които служили както с проповедите 
си, така и с оръжие, когато се наложи17.

Синът на поп Никола – Съби нарушил семейната традиция, захващайки се с търговски 
дела.18 Съби е характеризиран като „знаменит търговец“, който търгувал с Брашов и с Цари-
град. Нещо повече – твърди се, че Съби поп Николов е бил заможен, енергичен и предприем-
чив, показвал е „редки за тогавашното време способности“19.   

Интересна хипотеза за рода на Раковски предлага посоченият историк Петър Чолов. Той 
допуска, че е възможно тримата братя, за които стана въпрос, да са напуснали Търново или 
Чипровци в резултат на потушаването на Търновските въстания (1598 и 1686 г.) или Чипровското 
въстание  от 1688 г. Някои податки в краеведската книжнина позволяват да се мисли, че праде-
дите на Георги Раковски (посоченият вече поп Георги) са избягали в с. Раково от Търново или 
от Чипровци в края на XVI или в края на XVII в., търсейки спасение от насилията на османските 
власти20. 

Със сигурност може да се твърди, че предците на  Георги Раковски, дори и да не са били 
непременно от Търново, са преселници в с. Раково, където живели поне столетие, за да се счи-
тат за местни, за „Раковалии“. С посоченото родово име са били известни представителите на 
рода, след като се установили да живеят в с. Кипилово и в Котел (около средата на XVIII в.)21, 
което иде да покаже привързаността им към сливенското село. 

Бащата на Раковски – Стойко Попович, е бил забележителен човек, който проявявал ка-
чества като строгост, честност, свободолюбие, желязна воля, „огнен патриотизъм“, лично дос-
тойнство и целомъдрие22. Детството на Стойко Попович никак не било леко – отрано останал 
без финансови средства, поради смъртта на баща си, той се заел да усвои терзийския занаят, 
но по-сетне решил да се посвети на търговската професия подобно на баща си Съби Раковали-
ята. Като търговец демонстрирал буден ум, постоянство, съобразителност, трудолюбие и песте-
ливост и благодарение на това успял да забогатее.23 Предприемаческите умения на Съби личат 
ясно в инициативата по въвеждането на водни чаркове за тъкане на гайтани в Котел – стопанска 
практика, която била посрещната негативно от местните чорбаджии. Все пак Съби успял да за-
щити своята позиция. Смелото начинание му позволило да доставя на Османската империя по 
20 000 топа аба всяка година. По своите търговски дела той пътувал често до Истанбул и други 
селища. Успял да се издигне до „мемлекет чорбаджия“ – управител на Котел. В качеството си на 
такъв успял да спаси Котел от разорение на два пъти.24 По всичко личи, че Раковски е уважавал 
много баща си и вероятно е „попил“ част от въпросните качества.

Пример за особената семейна среда, в която е роден и е възпитан Раковски, ни предоставя 
житейският път на неговите чичовци – синове на Съби поп Николов Раковалията (Дачо, Матей, 
Стойко и Минко/Михаил). По време на кърджалийските размирици от края на XVIII и началото на 
XIX в. Дачо проявил смелост, инициативност и организираност в борбата срещу разбойниците. 
Брат му Матей също се изявявавал срещу кърджалиите, след което се установил (не е известно 
през коя година) в някое от селата около Одрин. Минко също развил революционна, а по-сетне и 
политическа дейност във Влашко25. Посочените примери красноречиво свидетелстват за култиви-
рането и поддържането на бунтовен дух и непримиримост към чуждата власт. 
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Не по-малко важно е влиянието, идващо от страна на представителите на майчиния род 
на Раковски – този на Мамарчеви. Те произхождат от село Еркеч, Бургаска област, намиращо 
се в южните склонове на Източна Стара планина. Местното население било дервентджийско, 
което вероятно също е спомогнало за култивирането на особена менталност. Човек с подобно 
мислене, който имал статута на дервентджия, бил Ради Мамарецът – основоположникът на 
Мамарчевия род. Ради бил виден човек в родното село Еркеч, както и в Котел, където се уста-
новил да живее със семейството си. Занимавал се с овчарство. За наследниците му се твърди, 
че били люде, отличаващи се със здравина, пъргавина и предприемчивост.26 Представителите 
на посочения род също били политически активни хора – синът на Ради – Стойко Мамареца 
участвал в защитата на Котел от нападенията на кърджалиите. Знае се, че е загинал през 1809 
г. в  т. нар. „Котленски джумхур“27. Жената на Стойко носела името Мария и също произхождала 
от виден род. Сред децата на Мария и Стойко изпъква личността на Георги Мамарчев, който 
развил впечатляваща революционна кариера през първата четвърт на XIX в. Участвал като до-
броволец в Руско-турската война от 1806 – 1812 г. и за показаната смелост бил награден с руски 
орден. По-късно взел участие в Руско-турската война от 1828 – 1829 г. и в боевете при Силистра 
отново се отличил с храброст. По-сетне взел участие в организирането на Велчовата завера28. 
Георги Мамарчев оставил у Раковски неизличим спомен, поради което Раковски винаги говорил 
за вуйчо си с нескрито възхищение и любов.29

Освен семейната среда важна е ролята на външната среда. В случая става дума за 
особената социално-икономическа и обществена обстановка в Котел – родното селище на Ра-
ковски. Неслучайно изследователите определят Котел като феномен30. Поселението „ражда“ 
редица знаменити люде, оставили трайна диря в политическия, културен и стопански живот 
на Българското възраждане31. Сред тях заслужава да бъдат посочени Софроний Врачански, 
Петър Берон, Атанас и Стефан Богороди, Неофит Бозвели, Стефан Изворски, Симеон Койнов 
и пр. Подобна личност е и Георги Стойков Раковски, който не крие гордостта си от славната 
история на посоченото старопланиско  градче32. От друга страна, специфичната котленската 
природа (величественият Балкан) спомага за култивирането на определени качества (сме-
лост, непокорност) у Георги Раковски, които са особено важни с оглед на по-нататъшните му 
занимания33. 

Котел се отличава с особена стопанска атмосфера,  която се обуслява от наличието на 
природни богатства, специфичното му местоположение и особения му статут през ранните 
столетия на османската власт. Водната енергия предопределя развитието на занаятчийското 
производство, а особено развито е овцевъдството, което позволява на редица местни пред-
приемачи да натрупат солидно състояние34. Нещо повече, селището се ползвало с привилегии 
от страна на централната власт, които спомогнали за развитието на непримирим характер у 
местните жители. Котленци са свободолюбиви и войнствени, което намира отражение в отпора, 
който дават на кърджалиите.35 Наред със стопанската възмога говорим за подем в сферата на 
просветата и културния живот в Котел. Достатъчно е да споменем котленския книжовен център, 
чиито представители творили активно през XVIII в.36, а по-сетне котленци не жалят финансови 
средства за светски училища и за женско дружество, за строителството на църкви и пр. Някои 
от тях се изявяват като щедри спомоществователи на книги37 

Добре известно е, че в периода до Кримската война (1853 – 1856) Раковски успява да 
акумулира солиден човешки капитал (т.е. знания и умения, житейски и професионален опит). 
Само ще припомня в този ред на мисли, че Раковски се е обучавал в Котел (1828 – 1834), а по-
сетне  при изтъкнатия педагог Райно Попович в Карлово (1834 – 1836), както и в реномираното 
гръцко учебно заведение (т. нар. Велика народна школа) в квартала Куручешме в Истанбул 
(1837 – 1840). Котленецът успява да усвои няколко езика, сред които гръцки, френски, арабски 
и персийски, което е от голямо значение за по-сетнешната му дейност 38. 
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Раковски се занимава с адвокатска професия, за която по онова време в Османската 
империя не се е изисквала квалификация, а практически опит.  Той успява да натрупа практика, 
пребивавайки в затвора. Нещо повече – твърди се, че там котленецът „прекарва своебразен 
университет, участвайки в разискванията по обвиненията на различни затворници“39. В посо-
чения период Раковски научава, че в ориенталската действителност на Балканите важна роля 
играят ходатайствата,  връзките и познанствата  на различни нива в Османската империя.40 

Видният котленец захваща предприемаческа дейност в периода от 1847 г. до 1853 г.  Той 
начева големи сделки, опитва да разшири своята активност в Истанбул, в българските земи и в 
чужбина (търгува с гърци в Англия напр.). По това време той често се сдружава със свои съна-
родници (напр. Атанас и Никола В. Чалики), с турци, гърци и поляци. Раковски успява да откупи 
Узунджовския панаир, а по-късно откупува Пловдивския, Сливенския и Татарпазарджишкия ре-
сумат41. Някои от сделките му носят доста неприятности и главоболия, но чудесно илюстрират 
същината на предприемаческата дейност, която се изразява в поемането на риск. В някои слу-
чаи рискованите сделки носят неуспех, но способстват за акумулирането на ценен опит, който 
се използва впоследствие. 

През посочения период Раковски се занимава не само с търговия, но се опитва да по-
строи спиртна фабрика (заедно с Ян Рудницки), мелница, дараци и пр.42 Тези му начинания не 
се осъществяват, но свидетелстват за широкия хоризонт на видния котленец.  

И още един любопитен щрих към така скицирания портрет на Раковски.  През септември 
1860 г. той издига идеята за създаването на българско търговско дружество, което би допри-
несло за това българите да се избавят от чуждестранните търговски посредници. Дружеството 
трябвало да започне дейността си с 3000 акции по 50 английски лири. След като се събере 
първоначален капитал от 150 000 лири, те ще бъдат вложени в някоя европейска банка. Спо-
ред котленеца посочената сума от 150 000 лири може да се събере от българските търговци 
в Русия, Влашко, Молдова, Австрия, дунавските селища и в Цариград. Идеята е търговското 
дружество да изпрати свои представители в еропейските градове, които търгуват с българските 
земи. Въпросните представители ще закупуват и изпращат необходимите стоки в Българско 
като така ще се елиминират чуждите посредници и съответно стоките ще се продават по-евти-
но. Акционерите в дружеството също ще имат печалби, което би улеснило акумулирането на 
капитал сред българите43. В крайна сметка амбициозният проект останал нереализиран или 
поне липсват сведения за подобна реализация44, но е достатъчно показатален за напреднича-
вото мислене на Раковски.

Не по-малко важен е фактът, че Раковски съумява да натрупа социален капитал (т.е. да 
създаде свои мрежи, в които циркулира разнообразна информация и доверие). Нещо повече – 
социалният капитал представлява източник на подкрепа в семейството, както и извор на ползи 
посредством мрежи, създадени извън семейството. Някои изследователи използват понятието 
„фамилен капитал“, който се генерира и поддържа в семейството и представлява основен из-
точник на подкрепа, информация, влияние, контрол и социална солидарност45. 

Могат да бъдат посочени следните примери. През 1837 г. Стойко Попович лично завел 
сина си Георги Раковски да се учи в гръцката школа в османската столица. Същевременно се 
използа подкрепата/ходатайството на друг известен котленец – Стефан Богороди. Раковски ус-
тановява контакт с Неофит Хилендарски-Бозвели (който се определя като „пръв негов учител по 
родолюбие“46, също родом от Котел) и Иларион Макариополски. И двамата водачи на църковна-
та борба ще да са оказали силно влияние при оформянето на характера на Раковски47. Прави 
впечатление, че младият Раковски се намира под опеката на видни котленци, някои от които 
са базирани в османската столица. От тази гледна точка би могло да се рече, че земляческите 
контакти представляват ценен социален капитал през възрожденската епоха.  

Георги Раковски продължава да гради социални мрежи в следващите години, когато се 
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занимава с предприемаческа дейност, а и по-сетне, отдал се на революционна и политическа 
активност. Запазената до наши дни многобройна преписка чудесно илюстрира акумулирането 
на социален капитал в смисъл на контакти и запознанства, основаващи се на доверие,  чрез 
които се обменят сведения от различно естество.48 На практика Раковски контактува и е повли-
ян от най-дейните личности, оставили ярка диря в църковната борба, стопанския, културен и 
политически живот през епохата на Възраждането49. Котленецът е поддържал връзка с редица 
дейци от съседни и по-далечни държави, което иде да покаже размаха на неговите контакти 
и влиянията, които е изпитвал през живота си. Неслучайно е характеризиран като „бележит, 
всеобхватен, многостранно надарен възрожденец“50 или, както се изразява Ефрем Каранфилов 
„една преломна личност, където се събират пътища от много страни и тръгват пътища за много 
страни“51.

Друг интересен аспект, който заслужава внимание, е този свързан с мобилността на Ра-
ковски. Вече бе посочено, че той учи в Карлово и в Истанбул. В началото на 40-те години е в 
Браила. За кратко пребивава в Марсилия, след което се завръща в Котел, а по-сетне отново е в 
Цариград. По-късно се установява в Нови Сад, Австрия, а през 1857 г. – в Галац и Яш. За кратко 
живее в Одеса, където създава и първия си план за освобождение. В края на 1859 г. се устано-
вява в Белград, където продължава да се занимава с революционна дейност. През лятото на 
1863 г. посещава Атина за кратко, а през есента на същата година  се установил в Букурещ52.

Въпросната мобилност на Раковски може да се мисли през призмата на теоретичните 
концепции за предприемачите и предприемачеството. Предприемачеството изисква нагажда-
не към конкретната ситуация, съобразителност и нюх. Подобно на предприемачите, които са  
мобилни и са склонни да  се установят на места, подходящи за стопанска дейност53, Георги 
Раковски се установява там, където има благоприятни условия за развиване на политическа/
революционна активност. Неслучайно се установява в Браила, където местните българи ор-
ганизирали т. нар. Браилски бунтове (1841 – 1843). Престоят му в земите на Австрия, Русия, 
Сърбия и Румъния също е свързан със специфичните политически отношения между посоче-
ните държави и Османската империя в определени периоди. Не бива да се подценява също 
ролята на българските  емигрантски кръгове в упоменатите селища. Именно в тези общности 
Раковски е намирал морална и финансова подкрепа, както и съмишленици. Имал е достъп до 
информация, която касае политическите събития на Балканите, както и в останалата част на 
Европа54.  От тази гледна точка би могло да се рече, че миграциите спомогнали за изграждането 
на специфичния характер на Раковски и за формирането му като личност от подобен калибър. 

Най-вероятно симбиозата между особената семейна и родна среда, както и личните ка-
чества на Георги Стойков Раковски,  спомагат за неговата поява и за превръщането му в един от 
най-изтъкнатите политически мъже на Българското възраждане. Оказва се, че Раковски и други 
подобни люде от епохата на Българското възраждане се „раждат“ с оглед на специфичната 
атмосфера, в която са родени, израстват и работят. От друга страна, тези дейци се „създават“ 
посредством образованието, което получават и натрупания житейски и професионален опит. 
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