
ПАТРИАРХ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА 
РЕВОЛЮЦИЯ 



Величественият Балкан  
носи духа на свободата, 
който предава на своите 
чеда. Там в неговите пазви 
се е сгушил Котел, градче  
с дъх на дюля и индрише,  
което огън го не гори  
и сабя го не сече. 





Родственик с Богориди 

 и Мамарчеви 





 









 Но Раковски остава в Браила, като се издържа, 
преподавайки старогръцки и френски. 

 Отново румънската полиция се намесва, но 
Раковски успява да се укрие. 

 Обръща се към руския консул, но той го предава на 
румънското правителство и на 14 юли 1848 г. го 
осъждат на смърт.  

 Тъй като е бил гръцки поданик, гръцкото 
консулство се наема да го изпрати в Атина, но 
гръцкият посланик в Цариград го изпраща тайно 
във Франция. Установява се в Марсилия за година и 
половина. 

 







  От същото време датират и 
първите му литературни опити. 



  По време на Кримската война (1853-1856) постъпва 
като преводач в турската главна квартира в Шумен. 
Създава Тайно общество с цел да събира и изпраща 
военни сведения на руското командване. 

Участници в Съюзническата конференция по време на Кримската война 
във Варна, май 1855 г. 



   След оттеглянето на 
руските войски, 
разпуска четата и 4 
месеца се укрива в 
дома си в Котел, 
където замисля 
поемата "Горски 
пътник" 



















Първата българска легия е военен 
отряд, сформиран в Белград от 
български доброволци по време 
на сръбско-турския конфликт от 
1862 година. Според замисъла на 
своя организатор Георги Раковски, 
отрядът трябва да вдигне на  
въстание  българите  
в  Османската империя. 





Стефан Караджа 



Ильо  Марков (войвода) 



Иван Кулин 



 Васил Д. Стоянов, облечен в униформа на чешките соколи  е 
учител и участник в Първата  българска  легия.   

Основател на Българското  книжовно дружество, а след 
Освобождението е директор на  Народната  библиотека. 

 





Паметник на Първата  българска  легия  с  образите  на Георги 
Раковски и  Васил  Левски  в  парка  Ташмайдан, Белград 



От друга страна 
той добре 
разбирал, че 
българският 
проблем е част от 
Източния въпрос. 
В този смисъл се е 
надявал и на 
възможна помощ 
от Русия. 









       Неговият  богат  опит  
и  теоретична  дейност  
са  използвани  от  
следващата  генерация 
български 
революционери  в  
лицето  на  Васил  
Левски  и  водачите  
на  Априлското 
въстание  от  1876  
година. 





Признателна   

България  

помни! 





 ЖУРНАЛИСТ 

 ПОЕТ 

 ЕТНОГРАФ 

 ИСТОРИК 

 ПОЛИГЛОТ 

 РЕВОЛЮЦИОНЕР 

 СТРАТЕГ НА БЪЛГАРСКАТА 
СВОБОДА 



Адаптирал - Вера  Ценкова – учител 
по  Български  език  и  литература 


