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1. Биография

• Христо Ботьов Петков, 
известен като Христо Ботев, 
роден на 6 януари 1848 г. в 
Калофер, загинал на 1 юни 
1876 г. е български 
национален герой, 
революционер, поет и 
публицист. Негови родители 
са Ботьо Петков и Иванка 
Ботева.



1. Биография

• В края на септември 1867 година Христо 
Ботев пристига в румънския град 
Гюргево, където скоро се свързва с 
българските хъшове – сред тях е Хаджи 
Димитър и доста участници в 
организираните през същата година 
чети на Панайот Хитов и Филип Тотю.



1. Биография

• Когато става известно, че е 
починал видният деец на 
революционното движение 
Георги Раковски, цялата група 
заминава за Букурещ, където 
участва в неговото погребение 
на 12 октомври.



1. Биография

• През лятото на 1874 година Христо Ботев се 
включва активно в работата на Българския 
революционен централен комитет (БРЦК) и 
участва в неговото общо събрание на 20 – 21 
август, проведено в печатницата на Каравелов. На 
събранието той е избран за един от петимата 
членове на комитета, заедно с Каравелов, Киряк 
Цанков, Г. Панов и Тодор Пеев, а след това става и 
негов секретар.[

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2


1. Биография

• Към края на годината в Гюргево е създадена 
нова група, Гюргевски революционен комитет, 
включваща Стамболов и Заимов, която се заема 
с подготовката на бъдещото Априлско въстание, 
като умишлено изолира от дейността си 
повечето дейци на БРЦК, включително и Ботев.



1. Биография

• След напускането на БРЦК Христо Ботев продължава да 
поддържа частни контакти с някои революционни дейци, 
като Стефан Стамболов и Стоян Заимов. Междувременно 
БРЦК не успява да осъществи плановете си за 
прехвърляне на чети в България и през есента на 1875 
година дейността му замира.



1. Биография

• На 20 април Ботев 
заминава за Кишинев и 
Одеса, за да търси 
доброволци за четата 
(сред тях е бъдещият 
подвойвода на Ботевата 
чета, току-що 
завършилият военно 
училище Никола 
Войновски), като успява 
да получи и известни 
парични дарения.



1. Биография

• Към четата на Ботев се присъединява 
и друга значителна и добре 
финансирана и въоръжена група, 
подготвяна за преминаване в 
България от Българското 
човеколюбиво настоятелство, 
ръководено от Киряк Цанков. В 
оставащите до заминаването дни 
Ботев издава и единствения брой на 
своя последен вестник „Нова 
България“.



1. Биография

• Той се връща в Букурещ на 1 май –
междувременно въстанието в 
Копривщица е започнало и 
апостолите във Врачанско искат 
четата да замине по-рано от 
планираната дата 11 май. Взето е 
решение това да стане на 5 май.



2. Убеждения и идеология

• Като национален революционер Ботев е 
продължител на делото на Георги 
Раковски и Васил Левски.

• Единственото радикално средство за 
разрешаване на националния въпрос той 
вижда само в революцията.

• Ботев ратува и за балканска федерация като 
средство, което би съдействало за 
разрешаване на националния въпрос на 
Балканите.

• Ботев защитава правото на българския 
народ за самоосъзнаване и самоуправление 
против експлоатацията на по-слабите в 
социално отношение от страна на по-
силните, обявява се за радикалната 
революционна борба за сметка на 
„просветителната“ идеология.

• Познава лично редица руски 
революционери от неговото време, 
чете Хърбърт Спенсър, Чарлз Дарвин, Карл 
Маркс, Михаил Бакунин и др.



2. Убеждения и идеология

• Ботев е енергичен защитник 
на Парижката комуна през 
пролетта на 1871 
година, въпреки че дейци на 
националното движение като 
Петко Славейков я осъждат.

• Според Велико Попов по това 
време той пише манифеста 
„Символ-верую на 
българската комуна“, но този 
документ е известен само от 
препис на самия Попов и 
съвременни изследователи 
като Илия Тодоров оспорват 
авторството на Ботев.



3. Ботеви 
произведения



Христо Ботев

Христо Ботьов Петков е велик демократ-
революционер, гениален поет, талантлив 

общественик и публицист, вдъхновен 
патриот, храбър до саможертва борец за 

освобождението на нашия народ от турско 
робство, за национална независимост.

Литературното и публицистичното 
наследство на Ботев не е голямо по обем, 
но по своите художествени достойнства то 

бележи върха не само във възрожденската, 
но и в цялостното развитие на българската 

литература.

Всичко това е повод за 
гордост, достойнство и 

уважение!



Литература

Ботев свързва революцията в България със световната революция. 
През 1875 година той горещо приветствува създаването на 

Първия интернационал, „целта на който е да съедини всички 
онеправдани работници в едно разумно и съзнателно цяло, за да 

могат с общи сили да се отърват от своите изедници – царе и 
капиталисти”.

Своя горещ патриотизъм Ботев съчетава с интернационализма и 
с любовта си към великия руски народ. Ботевите произведения са 

високоидейни, пропити с революционна страст. Той създаде 
гениални творби за националната българска литература, като 

„Хайдути”, „Борба”, „Хаджи Димитър”, „Майце си”, „Елегия” и др., 
които са гордост за цялата световна поезия.



"Майце си"

Един стих, който е посветен на майката Майце си“. 
Майката е последната опора на лирическия герой, 

тя е онази която го крепи, онази, която му дава сили 
и вяра.

Заглавието на стихотворението – „Майце си“, е 
написано в стара, типична за българското 

творчество от 19 век форма в дателен падеж и 
създава представата за изповед на лирическия Аз 
към майка си. Азът желае да сподели чувствата си, 

да се оплаче на тази личност, която е свързана с 
живота. Създава се предчувствие за диалогизиращо 

присъствие, характерно за Ботевото творчество, 
което по-нататък ще се окаже монолог на самия 

герой.



"Хайдути"

В „Хайдути“ Ботев следва примера 
на фолклорните хайдушки песни, в 

които народът възпява живота, 
подвизите и смъртта на народните 

закрилници. Творбата започва с 
встъпление, което разкрива 
славата на Чавдар войвода и 

неговото безсмъртие в паметта на 
хората.

Художественото въздействие на 
творбата е и в това, че Христо Ботев 

използва изразителността на 
народните хайдушки песни. 

Песента пренася славата на героя 
сред хората.



"Обесването на Васил Левски"

Стихотворението „Обесването на Васил Левски“ е една от най-
драматичните творби на Ботев. Посветено е на трагична дата 
от българската история- смъртта на Апостола. В творбата са 

сплетени темите за самотната смърт и величествено 
безсмъртие. Левски и неговият подвиг са увековечени с 

помощта на поетически средства. Личността му е издигната до 
величието на човешко, ала трагично героично страдание.

Стихотворението е изградено като обръщение към родината, 
персонифицирана в образа на майката. Нейното състояние на 

печал и тъга по изгубения неин син рисува картината на 
смъртта.



"Хаджи Димитър"

Баладата „Хаджи Димитър” е песен за борбата и поражението, 
за смъртта и вечния живот, за страданието на тялото и 

свободния полет на човешкия дух. Именно тези значения и 
силата на саможертвата са и основните акценти, които в едно 

цяло свързват различните светове.

Утвърждават величието на безсмъртието и го превръщат в 
основен мотив на творбата. Не е подвластен на смъртта онзи, 
чиито дух е вече свободен, защото свободата е безсмъртна. 

Безсмъртни са и нейните защитници.



4. Музеи на Ботев

1. Национален музей „Христо Ботев“

• Намира се в Калофер – родния град на големия 
български поет и революционер.

• Разположен е в парк „Ботевата градина“ и включва 
следните обекти: мемориална къща музей, 
изложбена зала, паметник на Христо Ботев и 
паметник на Иванка Ботева – майка на поета.

• Къщата на Христо Ботев представя автентичната 
обстановка, в която е живяло семейството на героя. 
В изложбената зала са аранжирани лични вещи, 
документи, публикации и други материали, 
свързани с живота и творчеството на Христо Ботев, 
както и на неговото семейство и съратници.



4. Музеи на Ботев

2. Корабът Радецки

• „Радецки“ е бивш австро-
унгарски пътнически параход и 
негова съвременна реплика, 
използвана за кораб-музей.

• Параходът „Радецки“ е паметен 
за българската история, тъй като 
е използван от четата на Христо 
Ботев за преминаване 
от Румъния в България.

• Обявен е за паметник на 
културата, в списъка е на Стоте 
национални туристически 



4. Музеи на Ботев

3. Паметник костница на Ботевите 
четници

• Паметникът костница на Ботеви 
четници е мемориална костница в 
село Скравена, община Ботевград.

• В нея се съхраняват черепите на 
10 Ботеви четници от групата 
на Георги Апостолов, намерили 
смъртта си при разгрома на четата 
в Рашов дол край Ритлите, на 2 
юни 1876 година.



5. Неговото име носят

• Нос Ботев и връх Ботев на остров 
Ливингстън, Южните Шетландски острови.

• Най-високият връх на Стара планина.

• Ботевград.

• Улици и булеварди в почти всички български 
селища;

• Улици и булеварди в много румънски 
селища;

• Многобройни училища и читалища;



5. Неговото име носят

• Футболни клубове – Ботев Пловдив, Ботев Враца, 
Ботев Ихтиман, Ботев Гълъбово, Ботев Козлодуй, 
Ботев Болярово, Ботев Нови пазар, Ботев Луковит и 
др.

• Футболни стадиони;

• Българското национално радио;

• Астероид, открит от български астрономи – 225238 
Христо Ботев

• Христо Ботев е изобразен на гърба на банкнотата от 
5000 лева, емисия 1924 г., която е в обращение 
от октомври 1924 г. до 1925 г.

• На 65 километър Магистрала Москва-Киев (Киевско 
шосе) стои паметник-мемориал, състоящ от 2 части с 
цитат на Христо Ботев.



ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Това е само една малка част от 
произведения на великия Христо Ботев. 
Нека бъдем горди с нашата литература и 
история, нека отдадем почит на Ботев и 
всички загинали в борбата за свободата, 
която без тяхното дело нямаше да бъде 

възможна.

Честит празник, Българи! Честит 2 юни -
Ден на Ботев и загиналите за Свободата и 

Независимостта на България!


