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• Христо Ботев е роден на 6 януари 1848 година
в Калофер, в семейството на даскал Ботьо
Петков и Иванка Ботева.



• Първоначално Ботев учи в калоферското училище, а по-
късно продължава образованието си в Одеса. Младежа обаче не успява да свикне със строгите 
правила и бива изключен.



• През лятото на 1867 година той се връща в Калофер за 
да замести болния си баща в училището и да поеме грижи 
за семеиството си. Бащата му дава известна сума и го 
изпраща отново за Цариград и Одеса, но без да извести 
семейството си Христо Ботев се отклонява от пътя и през 
септември пристига в Румъния. В началото на 1868 година 
в Браила се намират много хъшове, готвещи се да 
преминат през лятото в България в няколко чети. Самият 
Христо Ботев се записва в четата на Желю войвода, на 
която е определен за писар, като тогава пише 
стихотворението „На прощаване“.



• Края на май 1871 година Христо Ботев се премества в Браила. Тук, със съдействието 
на Димитър Паничков, той започва да издава вестникът „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?“. В „Дума“ 
за пръв път са публикувани и няколко негови стихотворения – „До моето първо либе“, 
посветеното на Мария Горанова „Пристанала“.



• През лятото на 1874 година Христо Ботев се включва в работата на Българския революционен
централен комитет (БРЦК), но скоро напуска поради неразбирателства в Комитета. След
напускането Христо Ботев продължава да поддържа контакти с някои революционни дейци, като
Стефан Стамболов и Стоян Заимов. Междувременно БРЦК не успява да осъществи плановете си за
прехвърляне на чети в България и през есента на 1875 година дейността му замира. Към края на
годината в Гюргево е създадена нова група, Гюргевски революционен комитет, включваща
Стамболов и Заимов, която се заема с подготовката на бъдещото Априлско въстание.



• През май 1876 година Ботев организира своя чета с 
идеята да се включи в Априлското въстание. Четниците се 
качват на кораб „Радецки“. По обяд на същия ден той 
принуждава капитана да спре на десния бряг на реката 
край село Козлодуй, където четниците слизат от кораба. 
Към Милин камък са изпратени части на османската 
армия и около 30 от четниците са убити или ранени.

Корабът „Радецки“



• Към полунощ срещу 20 май четата 
достига местността Вола, където се 
установява, за да пренощува, но скоро 
е открита от черкези и започва 
сражение, към което по-късно се 
присъединява и редовна османска 
войска с две оръдия. То продължава 
през целия ден, като четата 
претърпява тежки загуби и остава 
почти без муниции.



• Вечерта на 20 май (1876г.) след като сражението е 
затихнало, куршум пронизва Ботев и той умира на 
място.


