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На днешната дата, 6 януари 1848 година е роден един от най-великите ни поети на
свободата, един

от онези големи българи, който превърна словото в оръжие, докосвайки със стиховете си най-

трябвало да бъде - без експлоатация на по-слабите, без бедност и без страдание. Надали има б
На прощаване в 1868 г.
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Не плачи, майко, не тъжи,
че станах ази хайдутин,
хайдутин, майко, бунтовник,
та тебе клета оставих
за първо чедо да жалиш!
---Хаджи Димитър
Жетва е сега... Пейте, робини,
тез тъжни песни! Грей и ти, слънце,
в таз робска земя! Ще да загине
и тоя юнак... Но млъкни, сърце!
Тоз, който падне в бой за свобода,
той не умира: него жалеят
земя и небо, звяр и природа,
и певци песни за него пеят...
Защо някой сега искат да изхвърлят Ботев от учебниците?

Защото Христо Ботев се бореше против частната собственост, която капиталистите така страстн
Ботев ненава и свои и чуждите тирани. Но най-много българските управници са мразили Ботев з

„Само разумният и братският съюз между народите е в състояние да унищожи теглилата, сиром

Така новите българските управници след преврата, които, под диктовката на новите си америка
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„Спрямо Ботев историческата дистанция като че ли не съществува”, пише Никола Инджов. Гениа

Динеков - съвременник на всички поколения. От второ столетие насам почти всеки българин за

„Без Ботев няма България!, твърди Илия Бешков. "На тая робска земя" той стана небе, което я о

Само седмица след раждането на дъщеря му Иванка на 13 април 1876 година, Ботев заминава з
От Козлодуй четата на Ботев минава през десетина села. Въпреки очакванията, към четниците

Истина е, че това, което се е случило на Околчица и до днес крие много неизвестни. Разделени
Ето как Никола Обретенов описва смъртта на Ботев в "Спомени по българските въстания":
„Ботйов беше много загрижен. Понеже от щаба му бяхме останали само Апостолов, Перо и аз, то

Докато ние отговорим, Перо каза: "Ботйов! Ако ти направиш това нещо, знай, че всичкото обаяни
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Ботйов нищо не каза, но се изправи в цял ръст да види накъде отидоха момчетата и няма ли няк
Всички плачехме, но аз и Апостолов бяхме неутешими. Наведохме се и го целунахме по челото.

Оставихме скъпите му останки на произвола на съдбата, за да се изпълнят собствените му думи
Всъщност, доказано е безспорно, че легендарният войвода е загинал в местността Йолковица по
И така – не знаем къде е гробът на Ботев и има ли изобщо такъв, или се е изпълнило писаното

И както е вечен стремежът на човек към свобода, така ще е вечна и славата на тези, които са ос

Христо Ботев

Според един от най-ранните биографи на героя - революционера, писателя и обществения деец
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Захарий Стоянов "Христо Ботйов. Опит за биография" (1889). Заимов пише: "Ботев беше действ

Христо Ботев е роден на 25 декември 1847 г. (нов стил - 6 януари 1848 г.) в гр. Калофер в семей

По това време във вестник "Гайда", редактиран от П. Р. Славейков, е публикувано първото стих

Започва активната му дейност като журналист и под негова редакция започва да излиза новия о

Орисани сме да помним, което ни е предадено, и да го предаваме на свой ред – дали със слово,

Прощавай, диханието на Ботев днес
Яница Маринова
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http://novata-jurnalistika.blogspot.com
,,Любовта, която имам към вас, ме накара да направя това”

,,С сърце сичко разкажи...” Това е онзи ред, който винаги ме връща там, при прошката, завета. П

Прощавай

се казва на раздяла. Думата освен като ,,довиждане”, ,,сбогом” означава ,,Прости ми”. ,,Прости м
Дирят го в учебниците, търсят го в архивите

Животът изгаря бързо. Като ослепителна светлина на един факел с мимолетния блясък на еди
Сърцето и заветът

Пътят на търсенето минава през ,,не ти що си в небесата, а ти що си в мен, в мен
Снимка: Златомира Костова
сърцето и душата”. Обсипан с трудности, но водещ винаги към дълбоките извори на сърцето. См

Словото (сърцето е интимна реч) трябва да разкаже за пътя на бунтовника, за духовните несре
лирически акцента “куршум пропей” и “с куршум пронизан” за песента и за смъртта по пътя на бе

Първото стихотворение на поета...
МАЙЦЕ СИ
Ти ли си, мале, тъй жално пела,
ти ли си мене три годин клела,
та скитник ходя злочестен ази
и срещам това, що душа мрази?
Бащино ли съм пропил имане,
тебе ли покрих с дълбоки рани,
та мойта младост, мале, зелена
съхне и вехне люто язвена?!
Весел ме гледат мили другари,
че с тях наедно и аз се смея,
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но те не знаят, че аз веч тлея,
че мойта младост слана попари!
Отде да знаят? Приятел нямам
да му разкрия що в душа тая;
кого аз любя и в какво вярвам мечти и мисли - от що страдая.
Освен теб, мале, никого нямам,
ти си за мене любов и вяра;
но тука вече не се надявам
тебе да любя: сърце догаря!
Много аз, мале, много мечтаях
щастие, слава да видим двама,
сила усещах - що не желаях?
Но за вси желби приготви яма!
Една сал клета, една остана:
в прегръдки твои мили да падна,
та туй сърце младо, таз душа страдна
да се оплачат тебе горкана...
Баща и сестра и братя мили
аз да прегърна искам без злоба,
пък тогаз нека измръзнат жили,
пък тогаз нека изгния в гроба!

Спиш ли, бе народе? Не е ли време най-сетне да се събудиш от този дълбок зимен сън, от своя

Жители на Калофер поискаха Васил Левски и Христо Ботев да бъдат обявени за светци. А

Хората са създали инициативен комитет, който ще връчи искането за канонизиране на новия па

„Това са герои, непокварени,хора, които освен че народни хора, но са герои и за освобожденито

„Подписка не сме събирали. Ако се наложи, ще съберем, но мисля, че на този етап няма нужда”,

Заедно с искането си калоферци ще изпратят на патриарх Неофит и непоказвана картина на Ле
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СЛОВА ЗАВЕТИ
"Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата"
в. "Знаме" бр. 23, 27 юли 1875 г.

"Както окото е потребно за светлината, ухото за звукът, а разумът за разбирането и на най-про
в. "Знаме" бр. 1, 8 декември 1874 г.
"Идеята за свободата е всесилна и любовта към нея сичко може да прави."
в. "Знаме" 22, 13 юли 1875 г.

ОЩЕ СПОРЯТ КЪДЕ Е РОДЕН И КЪДЕ Е ЗАГИНАЛ БОТЕВ

Руслан Йорданов
paper.standartnews.com/bg

Стиховете му са променяни, без да е нужно, казва правнукът Боян Ботйов На 7 май председател

Реликвата, която се съхранява в трезор на БНБ, е по-малко позната в обществото от бележника

- Инициативата е на директора на Българския културен институт в Париж Кирил Кадийски. Реа

Покрай откриването на паметника от председателя на парламента Георги Пирински имах възмо

Известно е пристрастието на Ботев към парижките комунари - фейлетонът "Смешен плач" и тел

Ще бъдат издадени няколко книги - публицистиката и епистоларното наследство, както и докум

Например в стихотворението "Дякон Левский" шестата строфа липсва в голяма част от научната
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Творчеството на Ботев е редактирано още от Петко Славейков, Любен Каравелов и Захарий Сто

Има историческа и литературна част. Там намираме непълен списък на четниците, които са се к

- Тефтерчето е било в ръцете на Ботев през последната година от живота му - от лятото на 187

По-късно е предадено от нейния съпруг Стоян Христов на сина на Венета Димитър. През 1948 г

Това по косвен начин показва силната връзка между двамата, породена и от общата им кауза - о

Родът на Ботев е сроден и със семействата на други известни българи - Иван Вазов, Иван Бого

През главата му минават множество идеи, които той анализира. Ботев достига до истините, че Б

Идеите на Христо Ботев преди 1875-1876 г. минават през утопията за Балканска федерация. Но

Но да се прехвърлят негативи от по-близкото минало към по-далечното е нелогично. Доста хора

Защото на Вола четници не е имало нито воеводата е бил там. На върха са били разположени ос

Родното му място със сигурност е Калофер и няма как да се промени. Това, че и село Осен, и Вр

А и не са полезни за националното ни самочувствие. Въпреки че неговият ореол няма да изчезн

АВТОБИОГРАФИЯ ПО ГОДИНИ

1847 г.,25 декември (6 януари 1848 н.с.) В будното балканско градче Калофер се ражда първият

1854 г. Ботьо Петков отива учител в Карлово, където остава четири години. Христо започва да у

1858 г. Семейството на даскал Ботьо се установява отново в Калофер. Христо продължава учен
1863 г.,юни

Завършва калоферското трикласно училище.
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1863 г., октомври

Заминава да продължи образованието си в Русия.

1863 г., 14 ноември

Пристига в гр. Одеса и се записва частен ученик във Втора Одеска гимназ

1864 г. Учи и се самообразова.Чете големите руски писатели реалисти: Пушкин, Лермонтов, Некр
1865 г., септември
1866 г.

Ботев е изключен от гимназията, след като е престанал да посещава учебн

Живее в Одеса при поляци революционери. Записва се студент в Одеския университе

1866 г., октомври - декември

Учителства в бесарабското село Задунаевка

1867 г. , януари Ботев е отново в Калофер. Замества болния си баща в училище. Проповядва б
1867 г., 15 април Във вестник "Гайда" (Цариград), редактиран от П. Р. Славейков, е обнародв
1867 г., 11 май

На празника на Кирил и Методий произнася слово, с което открито призовава к

1867 г., септември

Напуска Калофер завинаги.

Емигрантски години

1867 г., октомври
1867 г., ноември

Ботев пристига в Румъния.

Живее в Букурещ; изпраща писмо до "Добродетелната дружина" с молба за м

1867 г., декември

Установява се в Браила, работи като словослагател при Дим. Паничков, къд

1868 г., февруари

Публикува във в. "Дунавска зора" стихотворението "Към брата си".

1868 г., 8 април

Съобщава чрез същия вестник, че е приготвил за печат малка книжка "Първи
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1868 г., август

Ботев пристига в Букурещ с актьорската трупа на Добри Войников.

1868 г., септември

Постъпва в букурещкото медицинско училище, което скоро напуска.

1868 г., октомври

"Надеждата, която имах, за да свърша образованието си в някой университе

1868 г., декември - 1869 г., януари
1869 г., март
1869 г., юли

Живее с Васил Левски в една запустяла воденица край Бук

Постъпва учител в Александрия.
Напуска Александрия и отива в Букурещ.

1869 г., август Заминава учител в Измаил.Сътрудничи в революционния сатиричен вестник "Т
1870 г. Води незаседнал живот, занимава се с нелегална революционнадейност, подпомага пр
1870 г., 8 август

Публикува във в. "Свобода" стихотворението "Елегия".

1870 г., 23 август

Пак в същия вестник се появява стихотворението "Дялба", посветено на Люб

1870 г., октомври

Боледува в Измаил.

1871 г., март

Пристига в Галац, Поздравява с теле грама Парижката комуна.

1871 г., 22 април
1871 г., май

Пише "Символ-верую на българската комуна".

Установява се в Браила.

1871 г., 10 юни

Излиза бр. 1 на в. "Дума на българските емигранти".

1871 г., юли - август

След бр. 5 в. "Дума" спира. Ботев боледува тежко.
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1871 г., 29 септември
1871 г., октомври
1872 г.

Участва в годишното събрание на Българското книжовно дружество.

Живее в Браила и Галац, пътува. Поддържа връзки с руски революционери.

1872 г., 8 април
1872 г., април
1872 г., юни
1873 г.

Издава в отделен лист статията "Причините за неуспеха на Българското

Публикува във в. "Свобода" стихотворението "Странник".

Арестуван за конспиративна революционна дейност. Изпратен в затвора във Ф

Освободен от фокшанския затвор вследствие застъпничеството на Левски и Кара

Редактира дописки, пише в сатиричната рубрика на в. "Свобода".Издава превода си "У

1873 г., 1 май

Започва да излиза сатиричният вестник на Ботев "Будилник".

1873 г., 20 май

След бр. З вестникът спира по липса на средства.

1873 г., 11 август

Обнародва във в. "Независимост" стихотворението "Хаджи Димитър".

1873 г., септември - ноември
1874 г.

Публикува във в. "Независимост" стихотворенията "В механата",

Помага на Каравелов в списването на революционния орган.

1874 г., 20-21 август

Участва в общото събрание на БРЦК.

1874 г., август-октомври
1874 г., септември
1874 г., 12 октомври

Печата във в. "Независимост" фейлетоните "Послание от небето" и "Д

Постъпва учител в българското училище в Букурещ.
Спира в. "Независимост".
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1874 г., ноември

Ботев напуска учителството, за да се посвети изцяло на революционна работ

1874 г., 8 декември

Под редакцията на Хр. Ботев започва да излиза в. "Знаме" - новият орган

1874 г., 27 декември
1875 г., март

Между Ботев и Каравелов настъпва разрив.

1875 г., 2 март
1875 г., юли

Събранието на Централния революционен комитет натоварва Ботев с ор

Ботев печата във в. "Знаме" фейлетона "Политическа зима".Издава преводите
Сключва граждански брак с Венета Ст. Везирева.

1875 г., 12 август
1875 г., август

Общото събрание в Букурещ избира нов революционен комитет, в който вли

По решение на революционния комитет Ботев заминава за Одеса да покани Фи

1875 г., 14 септември

Излиза последният брой на в. "Знаме".

1875 г., 20 септември

Ботев се завръща в Одеса.

1875 г., 30 септември

Подава си оставката от БРЦК поради несъгласие с останалите членове

1876 г., февруари

"Аз ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпан и главата си на бо

1876 г., 13 април

Ражда се дъщерята на Ботев - Иванка.

1876 г., 20 април

Заминава за Русия да събере средства за организиране на чета.

1876 г., 1 май Завръща се от Русия.
Пътят към безсмъртието
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1876 г., 5 май

Издава бр. 1 на в. "Нова България" със съобщения за Априлското въстание.Бот

1876 г., 13 май

Сбогува се със семейството си, без да разкрие закъде тръгва, и се отправя къ

1876 г., 16 май

От Гюргево с част от четниците се качва на парахода "Радецки". От Гюргево се

Параходът "Радецки" е паметен за българската история, тъй като е използван за нелегално пре

На 16 май и 17 май "Радецки" извършва плаване към Виена и спира на редица румънски пристан
Параходът е използван до 1918 г., а през 1924 г. е бракуван и унищожен. В началото на 1960-те
1876 г., 17 май

Ботев изпраща последните писма до приятелите и до жена си Венета. "Радостт

1876 г., 18 май

Първата среща на четата с турски войски в местността Милин камък.

1876 г., 19 май

Четата е на Веслец, готви се за решително сражение. Войводата прави неуспе

1876 г., 20 май (1 юни нов стил)

Последният тежък бой. Привечер след сражението единичен
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