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Георги Раковски

F Последни години

От март 1864 година започва издаването на 
вестник „Бъдущност“.

В края на 1866 година образува „Върховно 
народно българско гражданско началство“ 
в лицето на Тайния централен български 
комитет.

През 1866 година Раковски отново посещава 
Руската империя. Целта му е да събере пари 
за организиране на въоръжени чети, както и 
да подготви участието в тях на бесарабски 
българи. Той не постига голям успех с 
намирането на пари, заради натиска на 
руската полиция върху българската общност в 
Одеса.

Черногорският войвода Джуро 
Матанович и Георги 
Раковски, около 1861 година, 
Сърбия

На 1 януари 1867 година новата организация 
издава „Привременен закон за народните 
горски чети за 1867-о лято“, в който са 
записани организационният принцип на 
изграждането на четите и правата и 
задълженията на самите четници. Раковски 
твърдо вярва, че със създаването на добре 
организирани чети ще може да се вдигне 
народа на борба и ще се постигне 
освобождението му.

През пролетта на 1867 година са прехвърлени 
четите на Панайот Хитов и на Филип Тотю. На 
9 октомври същата година Раковски умира в 
Букурещ от туберкулоза. 

F Значение

Георги Раковски е първият идеолог и 
организатор на националноосвободителното 
движение в България и е негов ръководител 
през първите десет години.

Паметник на Бенковски в 
гр. Коприщица

Като идеен вдъхновител на четническото 
движение, той не само поставя началото на 
организираното националнореволюционно 
движение, но го издига на нов, още по-висок 
организационен етап. Неговият богат опит и 
теоретична дейност са използвани от 
следващото поколение български 
революционери в лицето на Васил Левски и 
водачите на Априлското въстание от 1876 
година.

Следи в духовния живот на българския народ 
оставя и неговата писателска, 
журналистическа и публицистична дейност. 
Целият му живот е посветен на делото за 
освобождение на България от османско 
владичество. 

Източник на информацията: https://bg.wikipedia.org
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Георги Стойков Раковски (по рождение Съби 
Стойков Попович) е български революционер 
и възрожденец. 

Раковски е основоположник на организираната 
националнореволюционна борба за 
освобождаването на България, 
революционен демократ, писател и поет, 
публицист, журналист, историк и 
етнограф/етнолог.

Георги Раковски

Биография

F Семейство и образование

Роден на 14 април 1821 година в град Котел в 
семейството на сравнително заможния 
търговец и занаятчия Стойко Попович и Руска 
Мамарчева. 

Дядо му Съби Попович е известен търговец на 
кожи и поддържа оживени връзки с 
румънските градове. Майката на Раковски, 
Руска, е сестра на Георги Мамарчев, един от 
организаторите на Велчовата завера през 
1835 година в Търново, капитан от руската 
армия, който през юли 1829 година 
освобождава по време на Руско-турската 
война (1828 – 1829) Котел и Сливен. Това 
подтиква Съби да смени малкото си име на 
Георги, в чест на вуйчо си.

 През 1834 година постъпва в училището в 
Карлово, където учител му е Райно Попович. 
Раковски напуска Карлово през 1836 година 
заради върлуващата по това време чумна 
епидемия. 

В края на 1837 година заедно с баща си 
заминава за Цариград, където продължава 
образованието си. Изучава философия, 
красноречие, богословие, математика, 
латински език, физика, химия, френски, 
персийски, арабски и други предмети. Под 
влияние най-вече на Неофит Бозвели, но 
също така на Иларион Макариополски и Сава 
Доброплодни, Раковски се включва в борбата 
за църковна независимост.

Между 1828 – 1834 година Георги Раковски учи 
в килийното училище в родния си град, където 
освен български изучава и гръцки език.

F Революционната дейност

През лятото на 1841 година Раковски напуска 
Цариград и заминава за Браила, където се 
готви за бунт.

За участието му в Браилския бунт от февруари 
1842 година е осъден на смърт от местните 
власти, но като гръцки поданик е предаден на 
гръцките власти за изпълнение на присъдата. 
Подпомогнат от гръцкия посланик в Цариград 
Маврокордатос, Раковски успява да избяга и се 
установява в Марсилия, където прекарва 
година и половина.

Установява връзка с учещите в Атина българи 
и създава Македонско общество и Славяно-
българско ученолюбиво дружество.

След завръщането си в Котел заедно с баща си 
Раковски участва в борбата на местните 
еснафи против чорбаджиите. Осъден е на 7 
години затвор и откаран в Цариград за 
излежаване на присъдата. В затвора Раковски 
престоява от 1845 до 1848 година.

През 1851 – 1854 година пише няколко текста, 
запазени до днес в ръкопис: „Три съня“, 
„Неповинен българин“ и „Дневник на 
четата“. След избухването на Кримската 
война (1853) Раковски заедно с група българи 
създава в Свищов Тайното общество, което 
има за задача да събира пари за 
освобождението и сведения за османските 
войски, и да ги предава на руското военно 
командване.

През юни 1854 година организира чета от 
дванадесет души и броди с нея из Източна 
Стара планина. Тогава прави опит да се 
свърже и с руските войски, които по това 
време са преминали на юг от река Дунав. 
Известно време се укрива в Котел, където 
написва преживяното от него в цариградския 
затвор. По това време написва и първата 
редакция на поемата си „Горски пътник“.

През 1861 година изготвя „План за 
освобождението на България" и „Статут за 
едно Привременно българско началство в 
Белград". В тях за пръв път излиза с идеята 
за създаване на „ръководен център на 
борбата", както и организирането на 
територията на Сръбското Княжество на една 
армия, която да премине в България и да 
вдигне на въстание българското население. 
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