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200 Years since the Birth of G. S. Rakovski



Георги Стойков/Сава Раковски (1821–1867) е бележит български 
революционер, основоположник на организираната борба за нацио-
нално освобождение, писател, историк, публицист и полиглот. Енци-
клопедична възрожденска личност, той е също етнограф, журналист, 
издател, учител, търговец, адвокат и поет.

Роден е в Котел в семейството на търговец като Съби Стой-
ков Попович. Учи в родния си град, после в Карлово, а по-късно в 
престижното Гръцко училище в Цариград, където изучава филосо-
фия, риторика, математика, френски, латински, старо- и новогръц-
ки, персийски и арабски език. Става един от учредителите на 
„Македонското дружество“, целящо освобождението на България, а 
по-късно се присъединява и към борбата за църковна независимост. 

Осъден на смърт и многократно задържан за революционна 
дейност, бяга в чужбина: в Австрия публикува поемата си „Горски 
пътник“ и издава вестник „Българска дневница“; във Влашко помага 
на бесарабските българи да открият в Болград своя гимназия; в 
Русия се занимава с книжовна и изследователска дейност и пише 
исторически трудове, някои от които са издадени едва след 
смъртта му. Историк с международна известност, той издирва и 
публикува исторически извори с български произход. Списва и издава 
вестници и списание.

Разработва революционни планове; води кампания срещу 
преселването на българи в Южна Русия; ратува за съюз на христия-
ните в Османската империя; обмисля създаване на ръководен 
център и временно правителство; основава Първата българска 
легия и вярва, че със създаването на организирани чети ще вдигне 
народа на борба. Умира от туберкулоза на 46 години, само месеци, 
след като първите чети влизат в България.

След смъртта на Раковски останките му са пренесени в София. 
Благодарното потомство тачи неговата памет и името му носят 
град в Горнотракийската низина, Военната академия в София, учили-
ща, читалища, улици и площади.

Georgi Stoykov/Sava Rakovski (1821–1867) was an eminent Bulgarian 
revolutionary, writer, historian, publicist, polyglot, and a founder of 
organised struggle for Bulgarian Liberation. An important National Revival 
figure, he was a versatile personality: he was also an anthropologist, 
journalist, publisher, teacher, merchant, lawyer and poet.

Born as Sabi Stoykov Popovich in Kotel in a merchant's family, he 
attended school in his hometown and in Karlovo and later at the prestigious 
Greek Orthodox College in Constantinople to study philosophy, rhetoric, 
mathematics, French, Latin, Ancient and Modern Greek, Persian, and 
Arabic. Rakovski became one of the founders of the Macedonian Society, 
which aimed at liberating Bulgaria. Later, he joined the struggle for church 
independence.

Sentenced to death and repeatedly arrested for his revolutionary work, 
Rakovski escaped abroad: in Austria he published his poem ‘Gorski Patnik’ 
(‘Forest Wanderer’) and the ‘Bulgarska Dnevnica’ (‘Bulgarian Journal’) 
newspaper, in Wallachia he helped Bessarabian Bulgarians to open a 
Bulgarian high school in Bolgrad, in Russia he was engaged in literary and 
research activities and wrote historical works, some of which published only 
after his death. An internationally renowned historian, Rakovski sought out 
and published historical sources of Bulgarian origin. He wrote and 
published newspapers and a magazine.

Rakovski drafted revolutionary plans; he led a campaign against the 
resettlement of the Bulgarian population to Southern Russia; he pursued the 
idea of an alliance between all Christians within the Ottoman Empire; he 
considered the establishment of a decision-making centre and interim 
government; he set up the First Bulgarian Legion and believed that 
organised detachments would encourage people to fight. Rakovski died of 
tuberculosis at the age of 46, only months after the first detachments 
entered Bulgaria.

After Rakovski’s death, his remains were transferred to Sofia. The 
grateful offspring cherish his memory and a town in the Upper Thracian 
Valley, the Military Academy in Sofia, schools, community centres, streets 
and squares carry his name.




