
Р оден е като Съби Стойков По-
пович във възрожденския град 

Котел. Учи в  местното килийно 
училище, а  по–късно в  училището 
в  Карлово. В  края на 1837 г., баща 
му го води в  Цариград, където Ге-
орги продължава образованието си 
в  елитното гръцко училище в  Ку-
ручушме. По време на престоя си 
в  Цариград той става съучредител 
на тайно македонско дружество, 
имащо за цел освобождението на 
българите от турска власт. Под вли-
яние на Неофит Бозвели се включва 
и в църковно-националната борба.

През лятото на 1841 година за-
минава за Браила, където се подгот-
вя въстание. Тук Раковски успява 
да си издейства гръцки паспорт. За 
участието му в Браилския бунт той 
е  осъден на смърт, но като гръц-
ки поданик е предаден на гръцките 
власти за изпълнение на присъдата. 
Раковски успява да избяга и се уста-
новява в Марсилия, където прекар-
ва година и половина.

Завръщайки се в Котел, Раковски 
участва в борбата на местните есна-
фи против чорбаджиите, за което 
е арестуван и осъден на 7 години за-
твор. Страданията по време на прес-
тоя си в  затвора (1845–1848 г.) той 
описва в  спомените си „Неповинен 
българин“.

След избухването на Кримската 
война (1853–1856), Раковски, заедно 
с  група българи, образува в  Цари-
град „Тайно общество“, което има за 
задача да събира сведения за осман-
ските войски и да ги предава на ру-
ското военно командване. Дейността 
им е  разкрита и  той отново е  арес-
туван, но успява да избяга. През 
юни 1854 г. организира чета, с която 
прехвърля Източна Стара планина 
и прави опит да се свърже с руските 
войски, но след като през есента ру-
ската армия се изтегля отвъд Дунава, 
Раковски разпуска четата си. Извест-

но време се укрива в  Котел, където 
написва първата редакция на поема-
та си „Горски пътник“.

В  края на 1855 г. се установя-
ва в  Букурещ, а  година по-късно 
в  Нови Сад. Там издава „Предве-
стник Горскаго пътника“ и  започва 
редактирането на вестник „Бъл-
гарска дневница“, поставящ нача-
лото на българската революционна 
журналистика. Поради настояване 
на османските власти, престоят му 
в Нови Сад става невъзможен и той 
заминава отново за Влашко, а  по-
късно за Одеса, където постъпва 
като възпитател в  Духовната семи-
нария.

В началото на 1860 г., Раковски се 
премества в Белград. Там продължа-
ва своите исторически изследвания 
и  издава вестник „Дунавски лебед“, 
засягащ теми от политическо, про-
светно и стопанско естество. О това 
време е неговият „План за освобож-
дението на България“ и  „Статут за 
едно Привременно българско начал-
ство в  Белград“. В  тези две съчине-
ния той за пръв път излиза с идеята 
за създаване на „ръководен център 
на борбата“, както и организирането 
на армия на територията на Сръб-
ското Княжество, която да премине 
в България и да вдигне на въстание 
българското население.

Напрегнатите отношения между 
Османската империя и  балкански-
те държави дават основание на Ра-
ковски да вярва, че е възможно из-
граждането на един балкански съюз, 
в който да бъде отредено място и на 
българския народ. Затова, през 1863 
г., той предприема разговори в тази 
насока с  видни обществени и  по-
литически дейци, но мисията му 
завършва с  неуспех. Установява се 
отново в Букурещ и през март 1864 
г. започва издаването на вестник 
„Будущност“. Окончателно убеден 
в невъзможността да получи външ-

на подкрепа за освобождението на 
България, Раковски насочва усилия-
та си към създаването на чети, като 
твърдо вярва, че при една добра ор-
ганизация с  тяхна помощ народът 
ще се вдигне на борба и ще се осво-
боди. През пролетта на 1867 година 
в  България са прехвърлени четите 
на Панайот Хитов и на Филип Тотю. 

На 9 октомври същата година Ра-
ковски умира от туберкулоза.

Като идеен вдъхновител на чет-
ническото движение, Георги Сава 
Раковски поставя началото на ор-
ганизираната национално-рево-
люционна борба и  я издига на нов, 
по-висок етап. Неговият опит и  те-
оретична дейност са използвани от 
следващото поколение български 
революционери в  лицето на Васил 
Левски и  водачите на Априлското 
въстание от 1876 година. Следи в ду-
ховния живот на българския народ 
оставя и  неговата писателска, жур-
налистическа и публицистична дей-
ност. Целият му живот е посветен на 
делото за освобождение на Бълга-
рия от османско иго. �

190 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ
ПИСАТЕЛ, ПУБЛИЦИСТ И ЕТНОГРАФ, ИДЕОЛОГ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО-ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ.
„ЛЮБОВТА КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО ПРЕВЪЗХОЖДА ВСИЧКИ СВЕТОВНИ ДОБРИНИ.“
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Георги Сава Раковски 
(1821–1867)
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Р оден е в село Видим при Дуба, 
Чехия. Учи в  Пражката ака-

демия за изобразителни изкуства 
и в Мюнхенската художествена ака-
демия. По покана на Правителство-
то на Източна Румелия през 1881 г. 
идва в  България. Назначен е  като 
учител в  Пловдив, в  гимназия „Св.
св.Кирил и  Методий“, а  по-късно 
в гимназия „Александър I“. Свързва 
се с  най-изявените културни дейци 
в  града – Иван Вазов, Константин 
Величков, Петко Каравелов, Петко 
Р. Славейков. Самият К. Величков 
взема уроци по живопис при него. 
Двамата обсъждат възможностите 
за откриване на Рисувално учили-
ще в Пловдив, което се осъществява 
едва през 1896 г., а Мърквичка е не-

гов първи директор. През 1889 г. се 
установява в София.

Най-значителни са художест-
вените му достижения в  битовия 
жанр: народни празненства, тради-
ции и обичаи. Образец в този жанр 
е прочутата му картина „Ръченица“. 
Работи и  в  областта на историче-
ската картина. С голяма правдивост 
и  с  дълбоко патриотично чувство 
пресъздава страници от историята 
на България. Оставил е  портрети 
с голяма художествена стойност.

От пловдивския период са част от 
най-известните му картини: „Пло-
вдивски пазар“ (1883 г.), „Сакаджии“ 
(1887г.), „Циганска веселба“ (1887 г.), 
„Птицепродавец“ (1887 г.) и др.

Заедно с  археолога и  нумизмат 

Вацлав Добруски са автори на тога-
вашния герб на България.

След повече от четири десетиле-
тия се завръща в Чехия, където уми-
ра на 16 май 1938 г. �

Р оден е  в  Долни Дъбник, Пле-
венско. Първо учи две години 

право в  Софийския университет, 
след което учителства една година 
в родния си град. През 1921 г. се за-
писва в  Художествената академия 
в София, където през 1926г. завърш-
ва живопис при проф. Никола Ма-
ринов.

Още като студент печата карика-
тури в  сп. „Маскарад“, „Див дядо“, 
„Българин“, „Стършел“, „Вик“. 
Илюстрира изданията на издател-
ствата „Т.Ф.Чипев“ и  „Хемус“. От 
1925 г. сътрудничи на в. „Пладне“, 
където по-късно влиза в редакцион-
ния екип и  до спирането му през 
1934 г. публикува едни от най-хуба-
вите си карикатури.

От 1945 г. преподава в Художест-
вената академия, от 1953 г. е редовен 
професор и  завежда катедра „Гра-
фика“. Лекциите му имат голям ус-

пех и привличат и студенти от дру-
ги специалности, които идват да го 
слушат. Бешков говори интересно 
и  увлекателно, въвежда студентите 
си в света на изкуството, като съще-
временно им помага да се развият 
като личности. Изгражда своя педа-
гогическа система. Ателието му по 
илюстрация е  истинска творческа 
лаборатория, от която тръгват едни 
от най-добрите български графици 
и илюстратори.

Емблематични за творчеството на 
големия български художник са се-
риите „Дон Кихот“, „Пижо и Пендо“, 
„Гражданската война в Испания“.

Илия Бешков е  изключителна 
личност, с която малко други могат 
да се сравнят. Свързан чрез баща си 
и  чрез обществената среда на Пле-
венския край с  борбата на БЗНС, 
той му остава верен като „замлъква“ 
след Девети септември 1944 – прес-

тава да публикува и упорито отказва 
на настояванията на приятели и за-
интересовани политици. На щед-
рите награди от комунистическите 
управници той реагира единствено 
с красноречиво мълчание.

Умира в правителствения санато-
риум във Владая на 23.1.1958 г. �

155 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ
ИЗТЪКНАТ ЖИВОПИСЕЦ, ПЕДАГОГ И ОБЩЕСТВЕН ДЕЕЦ, ЕДИН ОТ СЪЗДАТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО.

110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ
ЖИВОПИСЕЦ, ГРАФИК, КАРИКАТУРИСТ И ИЛЮСТРАТОР, ПИСАТЕЛ И ПЕДАГОГ
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Иван Мърквичка /Ян Вацлав/ 
(1856–1938)
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Илия Бешков (1901–1958)

Автопортрет
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