
Първи 
революционни 
опити на Раковски



Участие във втори Браилски бунт

Август 1841г Раковски пристига в 
Браила, под името Георги Македон

Съвместно със Ставрос Георгио 
създава българо-гръцко 
революционно дружество

Февруари 1842г дружеството 
сформира чета с цел въстание 
против турците



Раковски във Франция

Бунтът е разкрит. 
Раковски е осъден на 
смърт, но с помощта на 
гръцкия консул през 
септември 1842г заминава 
за Марсилия, под името 
Георги Стефакидикс

Поради липса на средства 
през октомври Раковски се 
отправя към България.



Раковски в родния Котел

През 1843г Раковски се завръща в 
Котел

Търси сметка от котелските 
чорбаджии за заграбените от тях 
грошове, дарени от населението за 
обществени цели

Георги Раковски и баща му Стойко 
Попович как са наклеветени пред 
Високата порта за непокорство и 
революционни замисли от местните 
чорбаджии

По заповед на правителството, баща 
и син ,са арестувани и откарани в 
Русе



Цариградският затвор

От Русе арестуваните са откарани 
в Цариград

Макар и невинни Раковски и баща 
му са осъдени на 6 години затвор

 Раковски описва затвора, като 
истинска “академия”, която му 
позволява да разбере скритите 
механизми на обществения и 
политически живот на империята

Преживяванията си по затворите, 
той разказва в книгата “Неповинен 
българин”

Срещу 1 млн. гроша в началото на 
1847г Раковски и баща му са 
освободени след три години и 
половина по затворите 



Адвокатство и търговия

След пълно разорение 
Раковски опитва да се 
замогне като адвокат и чрез 
търговия

Раковски спечелва 
уважението на българите в 
Цариград и заема почетно 
място сред тях

В началото на 50те години на 
19 век участва в народните 
събори по изработване на 
устава на българската 
община и избора на 
настоятелство на храма “Св. 
Стефан”



Цариградските българи имат 
все по-значима роля в 
обществения, политически и 
културен живот на българите

По време на Кримската война 
действията на Раковски са 
насочени към пропаганда, 
организация и ръководство на 
революционната борба за 
национално освобождение

Адвокатство и търговия



В Балкана с чета

Поредната Руско-турска война 
предизвиква нови надежди на 
българите за извоюване на 
политическа независимост

През втората половина на 1853г 
Раковски създава в Цариград 
политическа организация “Тайно 
общество”, чиято цел е да 
подготви българите за съвместни 
действия с русите срещу турците

Раковски изгражда клонове на 
“Тайно общество” в много 
български селища

Предвижда се въстание в 
Търновско и Габровско, с 
навлизане на руски войски в 
българските земи



По време на войната Раковски 
работи като преводач в щаба на 
османската армия и събира 
разузнавателски сведения за 
руското командване

През декември 1853г е разкрит и 
арестуван, но успява да избяга по 
път за Цариград

Пролетта на 1854г Раковски се установява с чета в Котленски 
балкан, чакайки руските войски, но бойните действия се 
съсредоточават на Кримския полуостров и четата е разпусната

В Балкана с чета



Раковски в Нови сад

След кратък престой в 
Белград, Раковски се 
установява в Нови сад, където 
се занимава с журналистика

Април-ноември 1857г създава 
свой печатен орган -
“Българска дневница”

Отпечатва “Предвестник 
Горскаго пътника”

1853г преследван от Високата порта Раковски се установява в 
Румъния,като се отдава на книжовна дейност. Започва да пише 
“Горски пътник”



В Нови сад Раковски прозира, че 
въоръжената борба е единственият 
изход за българския народ, но за да 
се увенчае с успех и това начинание 
е необходима подходяща 
международна обстановка

 1857г Раковски преустановява 
ненавременна въстаническа акция

По искане на Високата порта, 
австрийското правителство спира 
издаването на “Българска 
дневница”, а Раковски е изпратен от 
Австрия в Галац

Османското правителство отново 
иска да бъде арестуван и изпратен в 
Цариград

Раковски заминава за Одеса

Раковски в Нови сад






