
Христо Ботев- жизнен 

и творчески път 

/1847г.- 1876г./ 



I. Биографични данни 

                             1111111 1. Роден: 25. XII. 1847г. 

                                             гр. Калофер. 

                                            2. Семейство: 

                                            - баща: Ботьо Петков; 

                                            - майка: Иванка 

                                            Дренкова; 

                                            - братя: Стефан, Кирил  

                                            Боян; 



3.Образование:  

начално: в родния град, Карлово; 

1863г. заминава да учи в Одеса, във Втора 

гимназия, с помощта на руския консул в Пловдив- 

Найден Геров. През 1865г. е изключен. 

 



4.Странстване: 

1866г. учител в с. Задунаевка/Бесарабия/ 

нач.1867г. се връща в България, за да 
замести като учител болния си баща. 
Революционно слово по случай 24 
май.Принуден е да напусне България. 

1867г. Букурещ- Браила 

- 1867г. се записва в Медицинското училище 
в Букурещ, но скоро го напуска. 

- Попада в средите н хъшовете; познанство с 
Левски, Хаджи Димитър; 

 





1872г. затвор във Фокшан. 

Брак с Венета Рашкова- 1875г.  



1876г. корабът „Радецки“ 



5. Смъртта на Ботев. 

02 юни 1876г., в местността Милин 

камък, във Врачанския балкан. 



II. Творчество: 



1. Ботевият поетически модел. 

Напускането на дома и поемането по 

пътя на борбата за свобода, неминуемо 

води до смъртта. 

ДОМЪТ: място на хармония, съчтава 

целия космос на героя; сакрално място, 

но и робски дом; оставането в дома се 

възприема като примирение и 

подчинение, приемане на робството. 



ПЪТЯТ: синоним на борбата, знак за 
върховно себепостигане и 
себеутвърждаване; нов дом за юнака; 
място, където юнакът преосмисля 
ценности като любов, омраза, 
саможертва, смърт и открива своята 
житейска мисия. 

БОРБАТА: „път страшен, но славен“ 

СВОБОДАТА: свръхстойност, 
приемането й е критерии за добро, 
опозиция на робството във всичките му 
измерения. 



СМЪРТТА: мечтана награда. 

1-во стихотворение: „Майце си“ (1863г.), 

Одеса. 

2. Публицистика: 

- 1871г.в. „Дума на българските 

емигранти“; сътрудничи на в.“Свобода“ 

и в.„Независимост“ на Л.Каравелов. 

- 1873г. сатиричният вестник „Будилник“ 

- 1874г. в.“Знаме“ 

 



3. Литературна дейност 

1875г. единствена стихосбирка „Песни 

и стихотворения Ботьова и  

Стамболова“ 

 жанрова специфика: лирика, 

Публицистика, фейлетони: 

- „Политическа зима“ 

- „Смешен плач‘‘ 

 

 

 

 

 



Основни опозиции: 

- свое- чуждо              - любов- омраза 

- свобода- робство      - скотско- човешко 

Основни мотиви: 

- загубената младост;       - саможертвата 

- пътят;                             - робския страх 

- свободата и смъртта;      - самотата 

- песента и пеенето          - безсмъртието  

- свободата като свръхстойност 

 



 

 

 

 

 

 

 

Благодаря за вниманието! 

                     изготвил: Корнелия Василева  


