НЕЩО ЛЮБОПИТНО
И ИНТЕРЕСНО...
ЗА ХРИСТО БОТЕВ

Признателният български народ е издигнал много
паметници на Ботев ...
• Първият паметник е издигнат
на 27.05.1890 год. във Враца.
• Това е първият скулптурноархитектурен паметник в
Княжество България.
• Изобразява Ботев в цял ръст.
• Демонтиран е през 1955год.
• Днешният мемориален
паметник във Враца.

Първият паметник в Алеята на
Възраждането във Варна е на
Христо Ботев, изработен от
скулптора Жеко Спиридонов.
Осветен е на 27 юли 1911 год.

Изборът на дата не е случаен и
е в чест на Освобождението на
Варна.

Паметни плочи и паметници на Христо Ботев са издигнати
не само у нас, но и във Виена, Букурещ, Будапеща...
• На 20 ноември 2006 год. се
открива бюст-паметник в Пекин.
• Негов автор е проф. Юан Синкун.
• Преди това такъв е издигнат в
аржентинската провинция Чако, в
която живеят много българи.

СПОДВИЖНИЦИ НА БОТЕВ
ОТ ВАРНА
• “Предавам ти това знаме, целуни го и
дръж тъй, щото да умреш с него – и
непрител да не може да го вземе от
ръцете ти.”
• Тези думи изрича Ботев, когато
връчва на Никола Симов бойното
знаме, изработено от Тодор
Чунчулов, при превземането на
парахода “Радецки”.
• Тодор Чунчулов и жена му –
варненката Екатерина, снимка от
1883, Варна

Иваница Данчев – един от малцината оцелели от Ботевата
чета. След Освобождението е живял във Варна.

Участвал активно по
организирането и
снабдяването на
Ботевата чета с оръжие,
дрехи и продоволствие.

След Освобождението във Варна живеят и други близки
съратници на Ботев и участници в неговата чета.
Един от най-близките другари
на Ботев са Петър Енчев и Иван
Дарсов.
“ Брате Дарсов,
Потърпи и ти дотогава
...Пожертвай времето си, ако
то и да е твърде скъпо...” –
пише Ботев на Дарсов по
повод предстоящо събитие на
БРЦК.

От началото на българското издаване на пощенски марки
/през май 1879/ до сега у нас са отпечатани 25 марки с
изображения на Ботев.
• По случай 160 год. от рождението на
Христо Ботев Български пощи пуснаха
в употреба специална марка, дело на
художника Иван Богданов.
• Изработен е и плик с лика на
Ботевата майка.

Марка от 1926 г.
Марка по повод 150 г.
от рождението му.

Восъчна фигура на българския
поет-революционер
• Заедно с тази на Левски, восъчната фигура на
Ботев, е изработена за 14 месеца със собствени
средства на Николай Тодоров – представител за
България на Музея за восъчни фигури в Санкт
Петербург.
• Направена е изключително по описание на три
източника – на жена му, на Стоян Заимов и на
капитана на кораба “Радецки”.
• Косата е направена от истински човешки коси.
• Облеклото е ушито в Техникума по облекло в
Калофер.
• Сабята е от личната колекция на Николай
Тодоров. Оръжието е идентично с носеното от
поета–революционер.

По инициатива на БНТ бе извършено гласуване
в страната за десетте най-велики българи. Името на Ботев се
нареди на 5 място...
• 1. Васил Левски
• 2. Петър Дънов
• 3. Хан Аспарух
• 4. Цар Симеон I
• 5. Христо Ботев
• 6. Княз Борис I
• 7. Кирил и Методий
• 8. Стефан Стамболов
• 9. Иван Вазов
• 10. Паисий Хилендарски

Христо Ботев в българските народни песни
• Още в първите години след
смъртта на Ботев народният
творец е вплел името му в
народното песенно
творчество.
• Писмени доказателства за
това се появяват по-късно.
• През 1926 год. музикантът
Христо Илиев записва в с.
Долно Церовене, Ломско, от
свещеника Андрей Попов
песен за Ботьо войвода...

Израсло ми е дърво дафиново.
Върило върше до видрото небе,
Кършило клоне до черната земля,
на дърво стои пиле соколово.
- Кат стоиш,пиле,толкоз на високо,
Ти видиш, пиле, Каравлашка земля,
Каравлашка земля, земля Молдовия!
Там седи, пиле, Ботьо войвода.
Я хвъркни, пиле, през тих бел Дунав,
па иди, пиле, при Ботьо войвода,
Та кажи, пиле, на Ботьо войвода
да избави, пиле, наши мили братя,
наши мили братя, наши мили сестри.

Първите български карикатури
• С името на Ботев са свързани и
първите български карикатури.
• Те се появяват през 70-те год.
на XIX в. във вестниците,
редактирани от Хр. Ботев и
Иван Мънзов.
• Повечето гротескни
изображения са дело но
поляка Хенрих Дембицки,
приятел на Ботев.

И още нещо любопитно...
• Поради интерес към образованието
Ботев превежда и педагогическа
литература...
• Но един от преводите му,
“Органическо възпитание” на д-р
Шнел, веднага е иззет от
книжарниците и унищожен, за да
не доведе до арестуването му.

• Причината е, че Ботев вмъква в
превода с пропагандна цел
политически задачи.

• Ето и две от тях:

• “Султанът има 800 жени, които
всяка година се умножават със
75. Колко е достигнал харемът
на негово величество в
разстояние на 10 години?”
• “Асен и Петър освободиха
България от игото на гърците в
1190 г. След 216 г. България
падна под властта на турците.
В коя година отечеството ни
изгуби свободата си?”

Материалът е подготвен
от ученици от УУС
в ОУ „Добри Чинтулов“ –
гр. Варна със
съдействието на Стоян
Стоянов – педагогически
съветник и Юлия
Христова – училищен
психолог.

Варна – 2 юни 2020 г.

