
Познатият и непознатият Георги Раковски 

200 години от рождението на Георги Раковски
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

ГРАД СТАРА ЗАГОРА



Георги Раковски – ярка личност на 

Българското възраждане

 Революционер

 Поет

 Публицист

 Писател

 Фолклорист

 Историограф

 Филолог

Георги Раковски е най-вече истински българин



Запазени автентични снимки

на Георги Раковски



Запазени автентични снимки

на Георги Раковски



Най- точно описание на Раковски

 Иван Вазов в цикъла „Епопея на забравените“ е 
включил сред големите имена на личностите от 
Българското възраждане (Левски, Паисий, 
старозагорците братя Жекови ) и одата „Раковски“.

 Поетът кратко и точно характеризира Раковски:

 „МИСЪЛ И ЖЕЛЯЗО

ЛИРА И ТРЪБА“



Живот на Георги Раковски (1821- 1867)



Имена на Георги Раковски

 Съби (Сава) Стойков Попович – рождено име

 Савас Стефавилус – име в Цариград, докато учи в гръцко 
училище, покровител му е Стефан Богориди

 Георги Македон – име по време на Втори браилски бунт

 Георги Раковски – име от 1844 година

Георги е личното име на вуйчо му (Георги Мамарчев) и едно 
от най-славните мъжки български имена. А фамилията 
Раковски е по името на родното село на баща му  - Раково.



Революционерът Георги Раковски

 Първи революционни стъпки

 Раковски в Нови Сад, Цариград и Русия

 Раковски и   “Тайното общество”

 Планове за освобождение на България

 Първа българска легия

 Четническата тактика на Раковски



Революционерът Георги Раковски

 Планове за освобождение на България:

 1858 година в Одеса;

 1861 година в Белград;

 1866 година „Върховно българско гражданско началство“

 1867 година „Привременен закон за народните чети“



Революционерът Георги Раковски

 1862 година в Белград - Първа българска легия

 Въвежда униформено облекло и трикольора

 Четническа тактика на Раковски:

 Четата на Панайот Хитов

 Четата на Филип Тотю

 Четата на Стефан Караджа и Хаджи Димитър



Революционерът Георги Раковски

Един от най-ярките последователи на Георги Раковски е 

Васил Кунчев. Той се отзовава на призива и отива в Белград, 

за да се включи в Първа българска легия през 1862 година.

Там получава прозвището си Левски, с което остава в 

сърцата на българите. Нещо повече, по- късно по препоръка

на великия воевода, става знаменосец в четата на Панайот

Хитов. След неуспеха на начинанието усъвършенства плана 

на Раковски за освобождение и създава Вътрешната

революционна организация.



Историографски  трудове 

на Георги Раковски:

„Няколко речи за Асен Първи, 

великия български цар и сина му

Асен Втори“ - излиза през 1860 

година в Белград.

Има четири илюстрации, които са

дело на художника Николай 

Павлович



Историографски трудове 

на Георги Раковски

Книгата « Българските хайдути» излиза през 

1867 година в Букурещ. Интересена  е с 

архаичния си език, но и с оригиналните си 

схващания за историческите процеси, 

предшестващи падането на страната под 

османска власт. Виждането на Раковски за 

развитието на българското общество в тези 

исторически условия и описанието на 

явления като съпротивата на "хайдутите" 

нямат аналог в дотогавашната българска 

литература.



Филологически трудове 

на Георги Раковски

През 1858 година Раковски се установява в Одеса.

Написва няколко книжовни труда 

Езикова студия „Ключ болгарского язика“



Етнографски трудове

на Георги Раковски:

 „Кратка разсъждение върху тъмния еи лъжовния начала,на 
коих е основана стара повестност всех европейских 
народов“, Белград,1860;

 „Българска старина“ е единственото списание, което 
Раковски успява да започне, като издава един-единствен 
брой, значителен по обем – голям формат, 208 страници.

 Излиза в Букурещ през юли 1865 година



Фолклорни трудове 

на Георги Раковски

 Показалецъ или Рѫководство, какъ да сѧ изисквѫть и издирѭть най 

стари чьрти нашего бытиѧ, іазыка, народопоколѣниѧ, стараго ни 

правлениѧ, славнаго ни прошествиѧ и проч.

 /отъ Г. С. Раковского. Часть пьрва. Одесса. Въ Типографіи П. 

Францова. 1859. Часть пьрва.

 Мото: „Бащино огнище не оставяй, Стари обичай не презирай“



Автобиографични трудове

на Георги Раковски :

„Показания на Георги Македон“;

(показания пред полицията в Браила)

„Неповинен българин“;

(спомени за годините в затвора в Цариград)

„Житие на Г. С. Раковски, написано от него 

самия“ (автобиография, започната през 1866 г.)



Вестници на Георги Раковски

 Вестник „Българска дневница“ вестник  „Бранител“

 Вестник „Дунавски лебед“ вестник „Бъдущност“

 Раковски поставя началото на българския революционен печат. 

 “Дунавски лебед”



Книги на Георги Раковски

с публицистично – полемичен 

характер:

 „Българский за независимо им 

священство днес възбуден въпрос и 

нихна народна църква в Цариград”1860 ;

 „Глас едного Българина”1860 ; 

 „Отговор на Богословская гръцка

брошура”1860 ; 

 „Българский вероизповеден въпрос с 

фанариотите и големая мечтайна идея 

панелинизма”1864.



Поезия на Георги Раковски

Поемата „Горски пътник“ е написана през 1854  

година.

Георги Раковски я издава през 1857 година в Нови 

Сад.

Мото : „Ум царува, ум робува“

„Народ кой своя правда желае

мила и прелюбезна свобода

трябва с оръжие да я добие

с жертва голяма и скъпоценна“

Това е революционният му завет



Георги Раковски и Стара Загора

Един от вестниците на Георги 

Раковски,  издаван на 

български и  френски  език. 

Излиза в Белград от 

01.09.1860 година

до 24.12.1861 година. Общо 

62 броя. От Ески Заагра има 

шест дописки, поместени във 

вестника.



Георги Раковски и Стара Загора

две творби особено популярни

„Няколко речи за Асен Първи“ „Горски пътник“



Най- известна мисъл на Раковски

„Любовта  към  отечеството  

превъзхожда  всичките  световни  

добрини и тя  е  най-утешителната  

мисъл за человека  на  този  свят.“

Георги Раковски



Благодаря за вниманието!

 БЕЗЦЕННА СТАЙНОВА

 старши учител

 Професионална гимназия по 
електротехника

 и технологии „Георги Раковски“

 Стара Загора


