
ХРИСТО БОТЕВ 
ПОЕТЪТ РЕВОЛЮЦИОНЕР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ 
С. ОСТРОВ



НЕ МИ ДОСТИГА ГЛАС ДА ТЕ ВЪЗПЯВАМ,

ПРЕД ТВОЙТО  ИМЕ  СПИРА  МОЯТ ДЪХ.

ЧРЕЗ СЛОВОТО СИ , ТИ СЕ ИЗВИСЯВАШ

И СЕ ПРЕВРЪЩАШ В ИСПОЛИНСКИ ВРЪХ.

И ГОРЕ - В НЕОБЯТНИТЕ ПРОСТОРИ,

АЗ ВИЖДАМ ТВОЙТЕ ОГНЕНИ ОЧИ.

И С ТВОЯ ГЛАС ВСЕЛЕНАТА ГОВОРИ,

И ВОЛА ОЩЕ С ТВОЯ ПУЛС ЕЧИ.





Ботев – революционерът ..
Христо Ботев е една от именитите фигури в

българската революционна дейност. Бунтовник,

ревностен пазител на националните идеи, той оставя

трайна следа в предосвобожденската история на

България. Роден е на 6 януари 1848г. в Калофер. Като

много негови съвременници загърбва науката, за да се

отдаде на една по-възвишена мисия – родното благо.

След обучението си в Русия и кратко завръщане в

България, Ботев избира съдбата на румънски

емигрант. Пребивава последователно в Букурещ,

Браила, Галац. От тези години е бележитото му

стихотворение „На прощаване” (1868). През същата

година се запознава и с Апостола на свободата – Васил

Левски, с когото заедно преживяват много лишения.



Делото на Ботев 

През 1875 г. Гюргевският революционен комитет взима решение за

въоръжено въстание в България. Закупено е оръжие от Румъния, но се

оказва невъзможно то да бъде внесено в България. Апостолите Никола

Обретенов и Георги Апостолов решават да съберат чета, която да достави

това оръжие. Посещават Христо Ботев в Букурещ и му споделят

плановете си. Преминаването на р. Дунав е определено за 5 май. В

началото на месеца Ботев успява да получи от Българското човеколюбиво

настоятелство 5000 франка, с които да организира четниците по групи в

различни пристанища по румънския бряг. В процеса на подготовката

постепенно се изяснява, че никой от старите войводи не се наема да

оглави четата. Въпреки това, Ботев не се отказва и с големи усилия

успява да облече и въоръжи към 205 четници.



Път на Ботевата чета 

Ботевата чета, последователно от няколко пристанища в   
Румъния се качва на австрийския параход „Радецки“.

Четниците превземат парахода. Същия ден слизат на 
българския бряг на село Козлодуй и целуват родната земя.

16 
май 

1876 г.

17 май 
1876 г.

Първи боеве на четниците близо до Враца. Сражения при 
с. Мраморен и с. Баница. Загиват около 30 души.

18 
май 

1876 г.



Път на Ботевата чета 

Четниците продължават движението съм към Балкана. 
Въстанието във Враца е потушено преди да започне.

Боеве при върховете Купена и Околчица. Вечерта на 20 май
1875 г. пада убит Христо Ботев.

19 
май 

1876 г.

20 
май 

1876 г.

Знамето на Ботевата чета



Христо Ботев

Поета ….



Тоз, който падне в бой за свобода,
той не умира: него жалеят

земя и небе, звяр и природа
и певци песни за него пеят...



В края на май 1871 година Христо Ботев се

премества в Браила. Със съдействието на Димитър

Паничков, той започва да издава вестник „Дума на

българските емигранти“. Вестникът излиза в само пет броя, като

основната част от съдържанието им е писана от самия Ботев. В тях

излизат някои от основните му публицистични работи: „Наместо

програма“, „Примери от турското правосъдие“, „Народът - вчера,

днес и утре“, „Смешен плач“, „Петрошан“, „Решен ли е

черковният въпрос?“.

Ключови понятия в творчеството на Христо Ботев са робството

и свободата.



През втората половина на 1873 година Христо Ботев

публикува в „Независимост“ някои от най-известните си

стихотворения: „Хаджи Димитър“ (на 11 август, по повод петата

годишнина от смъртта на Хаджи Димитър), „В механата“,

„Моята молитва“ и „Зададе се облак тъмен“. След ноември 1873

година Ботев не публикува нова поезия в продължение на близо

две години.

През 1875 година Ботев издава стихосбирката „Песни и

стихотворения от Ботьова и Стамболова“, а през октомври

същата година излиза стихотворението „Обесването на Васил

Левски“.



Ботевите стихове .. 

Майце си                                         Обесването на Васил Левски

Към брата си Елегия

Делба До моето първо либе

На прощаване в 1868 г. Хайдути (Баща и син)

Пристанала Борба

Странник                                        Ней

Гергьовден Патриот

Защо не съм...? Послание (на св. Търновски)

Хаджи Димитър В механата

Моята молитва Зададе се облак темен
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