Планове за
освобождение на
България от Раковски

Идеолог на българското освобождение
Георги Сава Раковски


Предначертанията и разностранната
дейност на Георги Раковски са
силен импулс за възрожденските
процеси.
Дръзкият котленец се налага на
своите съвременници с новото, на
което е вестител, с мащабите на
начинанията си, с познанията и
силата на своето слово и остро
перо, с обаятелната си личност.
Името му става синоним на
всеотдайна работа за утвърждаване
и устояване културно-историческата
идентичност на сънародниците, за
техния просперитет и възкресяване
на българската държава.

Първи план за освобождението на
България


Първият план Раковски пише в
Одеса през 1858 г. Той призовава
към въоръжена борба и обосновава
революционния път като единствения
възможен за българския народ.
Двете най-важни предпоставки са
събирането на материални
средства и изработването на план
за действие.
Раковски обмисля всестранно
предварителната подготовка на
народа за изпитанията на
наближаващата борба.

Първи план за освобождението
на България


Първото, което предвижда плана от
1858 г. , е да бъде създаден ръководен
център на освободителното движение
т.нар. Тайна канцелария в Одеса, с
поделения във Влашко и
Молдова.Идеята е този център да
поеме организаторската работа
поддържайки постоянна връзка с
родината чрез свои пропагандатори и
дописатели.

Първи план за освобождението
на България


Нова в плана е идеята – широка
дипломатическа акция да предхожда и
съпътства приготовленията за въстанието.
Като прозорлив политик Раковски иска на
всяка цена да осигури международна
подкрепа на българската освободителна
кауза.Уталожването на обстановката на
Балканите временно отлага реализирането
на замисъла на Раковски.



Ала първият програмен документ от 1858г.



очертава перспективата и мобилизира
онези сили в българското общество, които
жадуват за национално освобождение чрез
революция.

Втори план за освобождението на
България


Идейното израстване на Раковски
намерило отражение в изработения
към края на 1861 г. в Белград нов
План за освобождение. В началото
изтъква, че “народния дух” навсякъде
е подготвен за въстание против
турците. Купували се оръжие и барут,
в много селища били съставени
тайни комитети, които
разпространявали сред хората
идеята за въстание.Предстоящата
революционна акция в България е
обрисувана по следния начин:

Втори план за освобождението
на България


Един добре въоръжен полк от 1000 души,
конници и артилеристи, ще тръгне от
Сърбия, продължи по билото на Стара
планина и достигне до Черно море.



Както в плана от 1858 г. , така и тук ,главният
стратегически удар бил насочен в
Северна България. Общият брой на
бунтовниците според Раковски би
трябвало да бъде 500 000 души. Целта била
да се води борба като се ползва опита на
хайдушките дружини.Това е ръководният
му тактически принцип от 1861 г. Но той
замислял общонародно въстание,
различаващо се от действията на
хайдутите.

Втори план за освобождението на
България


В този план Раковски набелязал
основните отправни положения на
стратегията на подготвянето на
въоръжено въстание. За пръв път тук
била доказана необходимостта от
изграждането на въстанически сили,
които се разделяли на вътрешни и
външни. Ядрото на външните сили
създадени на територията на някоя от
съедните страни е полкът от 1000 души.
Наред с този полк се предвиждало в
борбата да се включат и български
емигранти.

Втори план за освобождението
на България


Планът за освобождение от
1861 г. обогатил
политическата мисъл преди
всичко със задълбочената
постановка на тактическите
въпроси на българската
национална революция.



Тук намерило новото
схващане за разгръщане
на масово въоръжено
въстание. Хайдутите
трябвало да бъдат само
част от ударната сила на
революционната армия..

Плановете от 1858-1861 г. показват, че макар да разчита
на четите, Раковски се стремял да ги обедини във
въстаническа армия и да подчини техните действия на
плана за масово въстание, което при това е съобразен с
международната обстановка и с постигната
договореност с другите борещи се за национално
освобождение на народите на Балканите.

Първа българска легия


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
вОсманската империя. На практика легията
участва в боевете за Белградската крепост,
но никога не навлиза в османска територия.
След тримесечно съществуване, тя е
разпусната още през септември същата
година от сръбското правителство под
натиска наВеликите сили.



Освен Раковски, в Първата българска легия
вземат участие и трупат опит редица видни
български националреволюционери, в т. ч. и
бъдещият създател на Вътрешната
революционна организация Васил Левски.

Продължение след провала


Въпреки неуспеха на легията, Раковски
продължава да защитава вярванията си.
Заминава за Влашко и се установява в
Букурещ, където издава вестниците
„Бъдущност“ и „Бранител“, както и
списанието „Български старини“. Той
продължава да вярва, че Османската
империя трябва да бъде сломена с помощта
на всички балкански държави. Раковски има
идеи за създаване на Балкански съюз и дори
се опитва да ги приложи на практика, като
води разговори с редица гръцки и сръбски
политици, но това не дават резултат. Опитва се
да създаде и българо-румънски съюз, но
идеята му отново не среща успех.

Таен централен български комитет
(ТЦБК)


През 1866г. революционерът създава Върховно
българско гражданско началство и Таен централен
български комитет (ТЦБК). Някои историци твърдят, че
самият Раковски не знае за създаването на ТБЦК.
Организацията започва да функционира и да
координира действията на българските чети,
изпращани отвъд Дунава. През 1867г., на 1 януари, е
издаден т.нар. „Привременен закон за народните
горски чети за лето 1867-мо“, в който са записани
правата и задълженията на четите и техните войводи,
както и организационните им особености.



Големият идеолог обаче така и не доживява да види
своята родина свободна. Той ляга болен от една от
най-страшните болести по онова време –
туберкулозата. Тя отнема живота му на 9 октомври
1867г. Фигурата на героя обаче остава да блести в
родната история и до днес, дълги години след
неговата смърт. Георги Раковски е една от найсветлите личности на революционното движение и
от неговия опит и идеи са се учили герои като Васил
Левски и апостолите на Априлското въстание, за
които заветът му остава отчетлив и ясен.

Привременен закон за народните
горски чети


Нови революционни приготовления на Раковски
за реализиране на четническата тактика
започнали през 1866 г. Той създал Върховното
българско гражданско тайно началство. Неговата
цел е да изпрати чети по Стара планина, които да
формират народна войска.



През 1867 г. Раковски изработва ”Привременен
закон за народните горски чети за лято 1867 ” и
бил приет от Върховното началство. Този закон
доразвивал революционния опит на Раковски.



Той създава редица закони ,които спомагат за
военната тактика на четите, но нямал щастието
да развие по-нататък своите идеи.



Починал на 9 октомври 1867 г., от измъчваща го от
години туберкулоза.

Благодаря за вниманието!

