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Роден е в Копривщица в много-
детното семейство на заможен 
бегликчия (събирач на данък 

по добитъка). Посещава първото 
българско класно училище, откри-
то от Найден Геров в Копривщица 
през 1846 г., по-късно учи 2 години 
в гръцко училище, а през 1950 г. се 
премества в българското училище в 
Пловдив. От 1854 г. помага на баща 
си в търговията, обикаля с него из 
Османската империя и така се за-
познава с неволите на поробения 
български народ. Баща му го пра-
ща в Цариград да се усъвършенства 
като търговец, но вместо това Л. 
Каравелов се интересува от фолк-
лор и етнография, влечат го лите-
ратурата, историята, националния 
въпрос. През 1857 г. заминава за 
Москва, където се записва като 
слушател в Историко-филологи-
ческия факултет на Московския 
университет. Студентските го-
дини и контактуването с руската 
интелигенция оказват съществено 
влияние върху Каравелов. Заед-
но с други българи той участва в 
издаването на сп. „Братски труд”, 
в което печата първите си стихо-
творни опити. Симпатизира на ру-
ските революционни демократи и 
участва в техни изяви. Възприема 
идеята за обединението на южни-
те славяни като рещаващо условие 
за освобождаването на българите 
от османска власт. По това време 
пише повестите „Войвода“, „Неда“, 
„Българи от старо време” и др.

През 1867 г. национално-осво-
бодителните движения на поро-
бените от Турция народи се акти-

Любен Каравелов 
визират и Каравелов заминава за 
Белград като кореспондент на руски 
вестници. По-късно се установява в 
Нови Сад, а през 1869 г. – в Буку-
рещ. Там редактира в. „Свобода”, а 
по-нататък заедно с Христо Ботев 
в. „Независимост” (1872-1874). Ак-
тивно участва в дейността на Бъл-
гарския революционен централен 
комитет. Привърженик е на идеята, 
че революцията е единственият път 
за освобождението на България. В 
Букурещ творческото развитие на 
Каравелов е най-интензивно. Тук 
той издава повестите „Маминото 
детенце“, „Прогресист“ и „Извън-
реден родолюбец“, „Хаджи Ничо“, 
„Децата не приличат на бащите си“, 
трилогията „Отмъщение”, „После 
отмъщение” и „Тука му е краят”, 
стихотворения, литературно-кри-
тични статии. Стихотворното твор-
чество на Каравелове е изпълнено 
с революционни емоции и възве-
личаване на родната природа, то 
възпява борбата срещу вековния 
гнет, обичта и тъгата на емигранта 
по родния край. Някои от неговите 
стихотворения се приемат и пеят 
като народни песни – напр. „Хубава 
си моя горо”, „Пролет дойде”, „Ста-
ра планина” и др.

След смъртта на Васил Левски 
Каравелов преосмисля революцион-
ните си възгледи и се пренасочва 
главно към издаването на сп. „Зна-
ние”, научно-популярни книги и 
сборници. През 1878 г. се завръща в 
България и участва дейно в общест-
вения живот – отначало в Търново, 
по-късно в Русе, където през 1879 г. 
умира от туберкулоза.

Любен Каравелов има значителен 
принос и в областта на фолклористи-
ката – съставя сборници, събира ет-
нографски материали, пише статии 
и рецензии за фолклора, извършва 
обстойни изследвания. Освен това 
пише и по проблемите на възпита-
нието и училищното образование, 
автор е на библиографски трудове, 
проявява интерес към нумизматика-
та и лексикографията. ◆

180 години от рождението му.
Поет, писател, енциклопедист, 
етнограф, публицист, демократ, 
участник в революционното 
движение за освобождението на 
България от турско робство.

(1834 – 1879)

Рубрика на Николай Балчев
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