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Времето е в нас и ний сме във времето, 
то нас обръща и ний него обръщаме ...
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Христо БОТЕВ

Живея на самия край в Букурещ в 
една вятърничева воденица – заедно 
с моя съотечественик Васил Дякона.

За препитанието ни не питай, за-
щото едвам на два или три деня на-
мираме хляб да си уталожим глада...

Приятелят ми Левски, с когото 
живеем, е нечут характер! Когато 
ние се намираме в най-критическо 
положение, то и тогава той си е такъв 
весел, както и когато се намираме в 
най-добро положение. Студ, дърво и 
камък се пука, гладни от два или три 
деня, а той пее и все весел! Вечер, 
дордето ще легнем – той пее; сутрин, 
щом си отвори очите, пак пее. Колко-
то и да се намираш в отчаяност, той 
ще те развесели и ще те накара да 
забравиш всички тъги и страдания. 
Приятно е човеку да живее с такива 
личности...

Из писмо до Киро Тулешков, 1868

българските университети.
От 2013 г. проф. Стоянов е пред-

седател на Фондация „Васил Левски”, 
където до последния си дъх работеше 
по програмата за честване на 180-та 
годишнина от рождението на Големия 
Карловец.

Автор е на повече от 150 научни 
публикации, от които 15 монографии 
и учебници за студенти в областта на 
политическата история на Българското 
възраждане и първите години на Кня-
жество България.

„Историята като наука има за цел 
да реконструира историческото мина-
ло такова, каквото е било, а не такова, 
каквото някому се иска да е било… Из-
мислената история е вредна”, повтаря 

той нееднократно. „Политизирането на 
миналото ни и съобразяването му с гос-

подстващата политическа конюнктура унищожава историята като наука. Това 
се отнася и за Васил Левски. Той е толкова голяма и значима личност от българ-
ското минало, че няма нужда да му приписваме свръхестествени качества, за 
да го уважаваме.”

„Разчупване на стереотипите”, „противопоставяне на митологемите” – така 
определят негови колеги значимите му исторически изследвания…

Ето част от книгите на проф. Стоянов: История на Българското възраждане 
(1999, 2010); Политически идеи на Тайния централен български комитет (2002); 
Възобновяване на българската държавност – идеи и проекти (2002); Любен Ка-
равелов – нови щрихи към живота и дейността му (2009); ...И някога, и днес, и 
завинаги... Памет за Апостола (2009); Таен централен български комитет. Идеи 
и проекти (2010); Европейските измерения на Васил Левски (2011); Нови щрихи 
върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски (2012); Васил Левски – 
Апостола на българската свобода (2012); Каравелов и Левски (2014); Първият 
биограф на Апостола (2013); Московският славянски комитет и Българското оп-
ълчение (2014); Уроците на Апостола (2015); „Млади” и „стари” за дуализъм в 
Османската империя (2016).

Воден от любовта си към децата и огромното му желание да предаде образа 
на Апостола на най-малките читатели, той написа последната си книга за тях – 
„Левски в детските очи”.

Проф. Иван Стоянов ни остави светъл пример за това как да бъдем 
отдадени на собствените си дела в името на другите, как да превръщаме 
делниците в празници на духа и да бъдем истински българи.

Поклон пред светлата му памет!

Започнахме заедно този вест-
ник. Както винаги той кипеше от 
енергия, критичен и безкомпро-
мисен до болка, търсеше нови 
съвременни проекции на Апостола 
и неговото несвършващо дело… 
Наложи се да го завършим сами, 
преживявайки заедно с многото му 
приятели и почитатели мъчителната 
раздяла…

Проф. Иван Стоянов се раздава-
ше, без да иска нещо в замяна на тази 
своя открита и безкористна обич към 
света. Беше се посветил на Историята 
и за него тя беше и особен вид духовна 
материя и енергия, която се предава 
генетично от поколение на поколе-
ние. Твърдо вярваше, че България и 
българската кауза ще пребъдат във ве-
ковете, пропити с жизнеността на нашия 
народ и покръстени в купела на Свободата, с вдъхновеното по божия промисъл 
дело на Апостола на българската революция Васил Иванов Кунчев – Левски. За 
неговото безсмъртие проф. Стоянов отдаде много години научна и просветител-
ска работа. Остават откритията му и модерните виждания и оценки за делото и 
личността на най-великия българин, без и против идеологеми, превратни тълку-
вания и шаблонни обобщения.

Той бе един от стожерите на Търновската историческа школа. Изключителен 
професионалист, наложил свой стил в изследването на Българското възражда-
не. Учен, чието име остава в списъка на талантливите изследователи, на хари-
зматичните оратори, за когото популяризирането на българщината по света бе 
не само научна, но и морална кауза.

Иван Стоянов e роден на 12.02.1949 г. в с. Бръшляница, Плевенско. Завърш-
ва руска гимназия в Плевен, а през 1971 г. специалност „История” във ВТУ „Ки-
рил и Методий”. Само четири години по-късно се завръща в университета, но 
вече като асистент в катедра „Нова и най-нова история на България”. Повече от 
40 години той посвещава на любимата си преподавателска работа – от 1975 г. до 
2017 г. Преподавател на хиляди студенти – за едни строгият асистент, за други 
любимият професор, ръководител на стотици дипломанти и докторанти. Доктор 
по история от 1983 г., доктор на историческите науки от 2002 г. и професор от 
2004 г. От 1995 г. до 1999 г. ректор на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – първият 
ректор, възпитаник на Университета.

Повече от две десетилетия работи и в Националната агенция за оценяване и 
акредитация – член на Акредитационния съвет, председател на постоянни коми-
сии, а целта му бе една – повишаване качеството на образованието, което дават 

БАЩАТА НА 
АПОСТОЛИТЕ

Проф. дин Иван Стоянов

2 ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Иван ВАЗОВ

Левски имаше ръст среден, тънък 
и строен; очи сиви, почти сини; муста-
ци червеникави, коса руса, лице бяло, 
околчесто и изпито от непрестанната 
мисъл и бдение, но което се оживя-
ваше от една постоянна и естествена 
веселост...

Седем години той обикаля Бълга-
рия, посети стотина села и градове, ус-
трои им комитети, учи, насърчава, пла-
ши богаташите, постоян до невъзмож-
ност, упорит до безумство; противостоя 
на препятствията, убеди неверующите, 
разпали заспалите...

Такъв беше човекът, познат под 
имената Дяконът, Васил Левски, Апос-
толът, който беше пратен от съдбата 
начело на цял рой проповедници и 
мъченици на свободата да разклати 
масите, да предизвика събитията, да 
създаде бъдещето! ...

Из „Немили-недраги”, 1883 г.

Захари СТОЯНОВ

Неустрашимият български бунтов-
ник, който носил на гърба си цяла Бъл-
гария, който с две неосторожни думи 
е можел да метне въжето на хиляди 
българи, от всякого се е вардил да го-
вори за своите велики планове и тайни 
намерения. А унизителното самохвал-
ство: “Аз направих, тъй и тъй мисля” – е 
било чуждо на нашия херой...

Големите смутове, на които беше 
свидетел България три години после 
смъртта на Левски, една голяма част 
се дължи на тоя последния. Ако не 
беше той да събуди най-рано заспали-
те духове, то ние не щяхме да имаме 
Априлско въстание. Участвах в под-
готовката на това последното и видях 
доколко народът беше подготвен от 
времето на покойния Дякон - от баща-
та на апостолите.

Из „Васил Левски (Дяконът)“ 
1883 г.

Васил Левски – знаменосец в четата на Панайот Хитов.  
Белград, август 1867 г.

Ако испечеля, печеля за 
цял народ, ако изгубя – 
губя само мене си...

I n  m e m o r i a m

Копривщица, 2014 г. В музея на Любен Каравелов



Проф. дин Иван СТОЯНОВ

Васил Левски е единствената лич-
ност в българската история, на която 
народът „присъжда” прозвището Апос-
тол на българската свобода. Причините 
за това трябва да се търсят в неговите 
действия и в неговите идейни вижда-
ния. Може би най-точно същността на 
неговата дейност е формулирана от са-
мия него в писмо до Анастас Попхинов 
по повод възникналите в организацията 
противоречия: „Аз съм посветил себе 
си на отечеството си от 61-во (лето) да 
му служа до смърт и да работя по на-
родната воля”. И го казва, и го прави, 
и го изпълнява до край – без остатък.

Създателят на Вътрешната револю-
ционна организация се изявява особе-
но ярко и като идеолог на изграждането 
на възстановената българска държава. 
Неговите идеи са отразени в редица 
документи, писма и дописки. В тях по 
неповторим начин изпъква широкият 
кръгозор на техния автор, познаването 
на българската политическа действи-
телност, на балканските политически 
нрави, на Османската империя и ней-
ната политика, на политиката на Вели-
ките сили в Югоизтока на континента.
Тук много ясно прозира влиянието на 
идеите на неговите „университетски 
преподаватели” Георги Раковски, Иван 
Касабов и Любен Каравелов.

Особено актуални са идеите на 
Левски, свързани с възстановяването 
и изграждането на освободената бъл-
гарска държава. В тях по неповторим за 
българския политически живот начин 
прозират заемките от европейската по-
литическа мисъл – като се започне от 
републиканизма на Мацини и Гарибал-
ди, на Кошут и Петьофи и се стигне до 
идеята за пълното равенство на всички, 
които ще живеят в пределите на бъде-
щата българска държава. Заимствани 
опосредствано от споменатите по-горе 
„университетски преподаватели”, те са 
доразвити по един впечатляващ начин 
и са съобразени с особеностите на бъл-
гарската политическа действителност 
през 60-те и 70-те години на ХIХ век.

Проектоуставът на организацията, 
озаглавен „Нареда на работниците за 
освобождението на българския народ” 
и завършен от Ангел Кънчев, Васил 
Левски, Любен Каравелов, Иван Каса-
бов, Теофан Райнов през август-септем-
ври 1871 г., дава основание за сериозен 
размисъл още от самото заглавие. Той 
не е наречен „Смъртна клетва”, „Устав 
на Революционната организация”, „Вое-
нен закон или устав”, „Привременен за-
кон за българското народно въстание...” 
или нещо от този род, а носи простичко-
то название „Нареда на работниците за 
освобождението на българския народ”. 
В това наименование авторите на този 
документ залагат дълбок смисъл както 
за съвременниците, така и за бъдните 
поколения. Всеки, който го прочете, би 
трябвало да възприеме документа като 
„нареда” – т.е. наредба или правила за 
хора, които са си поставили основна 
задача да работят за освобождението 
на Отечеството от чужда власт. Следо-
вателно, създателите на този документ 
възприемат участниците във Вътреш-
ната революционна организация като 
труженици на полето на националния 
стремеж към политическа самостоя-
телност, към отхвърляне на чуждата 
власт и възстановяване на българска-
та държавност. В това заглавие няма 
ни най-малък намек за проливане на 
кръв, за военни стълкновения. Няма я 

и героизираната патетика, характерна 
за много други документи от този пе-
риод. Това са правила, по които трябва 
да работят народните труженици, за да 
постигнат мечтаната цел – нищо повече 
и нищо по-малко.

Приблизително същият коментар 
може да се направи и за категорично 
обоснованите подбуда и цел на бъл-
гарите и създадената от тях револю-
ционна организация. Колкото и ясни 
да са посланията в тези две части на 
документа, те дават основание за отъж-
дествяване на революцията и послед-
валата я промяна с „коренно преобра-
зование на сегашната държавна дес-
потско-тиранска система” и замяната ѝ  
с „демократска република – народ-
но управление”. Отново се акцентира 
върху същностната страна на пробле-
ма, а не върху конкретните действия 
за неговото решаване. Отново няма и 
намек за насилие и проливане на кръв.

В тази първа част на „Наредата” се 
излагат по един убедителен начин ос-
новите на политическото верую на авто-
рите. Привърженици на идеята за пълно 
равенство между хората, те поставят 
в подбудите онези характеристики на 
османската феодална държава, които 
са точно противоположното на това ра-
венство и които я отличават от западно-
европейските държави – тиранството, 
безчовещината и самата система на 
турското правителство.

В следващата част на „Наредата” се 
обосновава пътя за възстановяване на 
българската държавност и основните 
моменти от нейното изграждане. Об-
щата революция има за цел коренното 
преобразуване на деспотската система 
и замяната ѝ  с демократска република. 
Тази идея на Левски, Касабов и Караве-
лов е обяснима единствено с влиянието 
на Мацини и Гарибалди. По това време 
в целия свят има само две истински ре-
публики – Швейцария и Съединените 
американски щати, но тяхното същест-
вуване заразява умовете на най-про-
гресивните политически мислители 
на „Стария” континент, между които и 
споменатите български дейци.

Републиканските си настроения 
Васил Левски защитава още по-ясно в 
писмото си до карловския чорбаджия 
Ганчо Мильов, в което се казва: „…В 
България не ще има цар а народно 
управление и всеки му своето… 
Свобода и чиста република”. Това 
е основният девиз, който прокламира 
Големият Карловец и в името на кой-
то извършва своята дейност. Защото 
да имаш „чиста република”, трябва да 
постигнеш задължително политиче-
ска свобода. Без нея няма как да се 
осъществи издигнатия идеал. Да се 
разсъждава по въпроса възможно ли 
е това в условията, в които живеят бъл- 
гарите, е напълно излишно. Без идеи-
те на Сен Симон, Шарл Фурие, Томас 
Мор, Томазо Кампанела и редица дру-
ги мислители, които никога няма да се 
реализират и поради това са наречени 
утопични, навярно светът би бил друг 
– без стремеж към съвършенство, без 
стремеж към човешко щастие и към 
по-добро бъдеще. Би бил свят без меч-
ти. При това е добре да се повтори, че 
идеята за равенството е издигната от 
раннохристиянската община. И тя, ма-
кар и с божествен ореол, ще си остане 
вечна мечта на човешкия род, но какво 
би бил този род без нея, към какво би 
се стремял? Републиканските идеи на 
Левски и неговите съидейници, които не 
са реализирани и до днес и най-вероят-

ХРАМ НА ИСТИННАТА 
И ПРАВАТА СВОБОДА

3180 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ

Снимка на Васил Левски в униформа на Първата българска 
легия, направена през 1868 г. с реквизит на фотографско  

ателие в Букурещ.

Аз съм посветил себе си на 
Отечеството си... да му 
служа до смърт и да рабо-
тя по народната воля. 

но няма да бъдат реализирани изобщо, 
си остават неоспоримо постижение на 
българската обществено-политическа 
мисъл през Възраждането. Мисъл, коя-
то по своята дълбочина, по своето про-
зрение, по своето съдържание корес-
пондира изцяло с идеите на модерния 
европейски свят, с идеите на най-на-
предничавите личности в европейското 
политическо пространство. Колкото и 
кратковременни да са успехите и ре-
ализацията на тези идеи в европейски 
и световен мащаб, те дават надежда 
и упование на угнетените народи, на 
народите въобще, за по-добър и спра-
ведлив обществен ред.

В писмото си до новоприети члено-
ве в революционната организация от 19 
февруари 1872 г. той заявява: „Братя, 
възобновяването на нашата славна 
държава, отърваването ни от прокле-
тите агаряне, за да си добие първата 
чест и слава нашето мило отечество 
България, най-после, да бъдем равни 
с другите европейски народи, зависи 
от нашите собствени задружни сили. 
Като е тъй, Вам принадлежи да се по-
кажете достойни, верни и неустрашими 
във всяко отношение. Дързост, братя, и 
напред. Вашето участие в народното ни 
дело ще остави имената Ви неизглади-
ми в народната ни история.”

Тази мисъл на Левски показва, че 
подетата борба се води с цел възста-
новяване на българската държавност. 
Това е първото условие, за да станем 
равни с другите европейски народи, тъй 
като единствено независимото същест-
вуване на народа е условие за неговия 
просперитет. Но той е категоричен, че 
всичко това зависи от българите, от 
техните задружни сили, което идва да 
подскаже, че те трябва да се надяват 
единствено на себе си, а не на външ-
на помощ и празни обещания. „...Да 
бъдем равни с другите европейски 
народи, зависи от нашите собствени 
задружни сили.” Това гениално про-
зрение на Карловеца тогава, в средата 
на втората половина на ХIХ век, пора-
зява със своята простота и със своята 
дълбока същност. Само човек, излязъл 
от недрата на обикновения народ и из-
дигнал се до висините на ръководител, 
може да прозре простичката истина, 
съдържаща се във фразата „помогни 
си сам и бог ще ти помогне”. Само кой-
то е слушал приказката за Неволята и 
който е изпитвал тази Неволя може да 
достигне до прозрението, че от бълга-
рите, от нас самите, зависи да бъдем 
равни с другите европейски народи, а 
не от тях. Това прозрение на Апостола 
– толкова простичко на пръв поглед, е 
неразбираемо дори днес, в началото 
на ХХI век. Както са неразбираеми 
и десетте божи заповеди, изказани с 
най-непретенциозен изказ, но съдър-
жащи огромния заряд за съхраняване 
на общочовешките ценности.

И още нещо има в тези мисли на 
Васил Левски – „Вашето участие в на-
родното ни дело ще остави имената Ви 
незагладими в народната ни история.” 
Чувството за историзъм е познато мно-
го преди Левски да произнесе тази фра-
за. Но тук, в това писмо, то има друго 
измерение. Като правило в историята 
остават царете, кралете, императорите, 
диктаторите на човешкия род. Остават 
и изявените политически дейци. За 
тези, които действително творят исто-
рията обаче, най-често в нея се изпол- 
зват обобщителни понятия като народ-
ни маси, народ, етнос, етнически групи, 
нация, граждани, трудови маси или об-

Идеите на Васил Левски 
– идеи на новото време

на българите – бъдещата българска 
република, е отъждествена с храм на 
истинната и правата свобода. И тук 
Апостола прави сравнение, което едва 
ли се среща толкова често и тогава, в 
ХIХ век, а в днешно време никой и не 
помисля да отъждествява държавата 
с божия храм. В писмо до богат бълга-
рин във Влашко от 6 октомври 1871 г. 
той отново повтаря своето виждане за 
държавата: „да повдигнем и изгра-
дим храма на правата свобода и да 
дадем всекиму своето”. Едва ли друг 
българин до него и още по-малко след 
него е мислил, че модерната държавна 
организация трябва да се съгражда в 
съответствие с истинната свобода –  
т.е. истината като такава в пълното 
си измерение – истината в изборите 
за държавни и общински институции, 
истината в конституирането на тези ин-
ституции, истината в тяхната работа, 
истината във всичко, що е свързано с 
държавата – истината като изповед в 
храма – така разбира Апостола този 
първи и най-важен принцип в изграж-
дането на държавната организация. 
Правата свобода е основополагащ 
принцип на държавното съжиздане. 
Свободата на личността, на изявата, 
на сдруженията, на правото на глас, 
на правото на контрол, свобода във 
всичко, което не засяга интересите на 
другите – свободата, която се подчи-
нява единствено на истината – така 
Левски разбира и вижда бъдеща Бъл-
гария – като ХРАМ НА ИСТИННАТА 
И ПРАВАТА СВОБОДА.

общително наименование по името на 
държавата – французи, поляци, руси, 
българи... Тук Апостола е категоричен, 
че заслугите за възстановяването на 
държавността няма да се приписват на 
други, а единствено на тези, които са 
участвали в делото, които са проливали 
кръвта си, които са жертвали най-свид-
ното, които са умирали за свободата. 
И отново трябва да се каже, че само 
човек, излязъл от недрата на народа 
и издигнал се до такава висота може 
да прозре колко важно е уважението 
на съвременниците и на бъдещите по-
коления към онези, които обикновено 
историята оставя безименни, но които 
движат историята много често, а защо 
не и най-често, с цената на своя живот. 
Колко ръководители днес, когато гово-
рят за творците на историята пишат „Ви” 
и „Вам”, когато не са в началото на из-
речението, с главна буква? А „неукият” 
Карловец го прави през 70-те години на 
ХIХ век. Прави го, защото осъзнава зна- 
чението и мястото на всички участници 
в революционната борба – и на онези, 
които ще проливат кръвта си, и на оне-
зи, които теоретизират зад Дунав.

Възстановената българска държа-
ва ще бъде „демократска република”. 
Такава е повелята на Васил Левски, та-
кава е повелята на българското време, 
в което живее и той, такова е желание-
то на всеки, който робува в държава 
на тиранство и безчовещина. Но и тук 
той отива далеч, далеч напред. Тази 
република ще бъде „храм на истин-
ната и правата свобода”. Държавата 



АПОСТОЛ А
4 ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Васил Левски, брат му Христо и Христо Иванов – Големия. Белград, 1867 г.

1837 г. – 6/18 юли – в семейството на Гина Караиванова и Иван Кунчев – майстор бояджия на гайтани 
в Карлово, се ражда второ дете – Васил.

1845 г. – 1851 г. – учи в килийното, а след това във взаимното училище; едновременно учи и занаят 
„кафтанджийство“.

1852 г. – 1854 г. – става послушник на вуйчо си Василий – таксидиот на Хилендарския манастир; по 
това време учи църковно пеене при Райно Попович и пее в църковния хор.

1855 г. – 1856 г.– ученик в Старозагорското класно училище.
1856 г. – 1857 г. – вуйчо му го записва в курс за свещеници с обещанието, че след завършването му 

ще бъде изпратен да продължи образованието си в Русия.
1858 г. – 7 декември – на 21-годишна възраст приема монашески сан в Сопотския манастир „Свети 

Спас“ и духовното име Игнатий.
1859 г. – ръкоположен е за йеродякон в Карловската църква „Света Богородица“.
1861 г. – до него достигат призивите на Г. С. Раковски за създаване на тайни общества в Българско 

и подготовка на въоръжен отряд в Белград
1861 г. –  1862 г. – в края на първата или началото на втората година напуска тайно Карлово с открад-

натия кон на вуйчо си и заминава за Белград.
1862 г. – април – включва се в състава на Първа българска легия, организирана от Г. С. Раковски 

в Белград.
1862 г. – есента-зимата – след разпускането на Първа българска легия пребивава в Белград, работи, 

учи нов занаят – абаджийство, а в края на зимата напуска Сърбия и се озовава във Влашко.
1863 г. – пролетта – завръща се в Карлово и поема службата си в църквата.
1863 г. – лятото-зимата – наклеветен е от вуйчо си за откраднатия кон и участието в легията. Аресту-

ван и хвърлен в затвора в Пловдив. След намесата на Н. Геров е освободен. Учи в училището на 
Йоаким Груев. През зимата се завръща в Карлово и служи отново в църквата „Св. Богородица“.

1864 г. – 19 април, Великден – в местността „Алтън Чаир“ край Карлово, в присъствието на другарите 
си Хаджи Георги поп Христов и Христо Пулев,се отказва от духовния сан и като символен жест 
сваля монашеското расо, отрязва косите си и ги предава на майка си.

1864 г. – 1866 г.– учител във с. Войнягово, недалеч от Карлово.
1866 г. – февруари – напуска Войнягово и заминава за Северна Добруджа. Учителства в с. Еникьой 

и може би в с. Конгас.
1867 г. – март – напуска Добруджа и заминава за Букурещ, за да вземе участие в подготвяната от 

войводата Панайот Хитов чета.
1867 г. – 28 април – 4 август 1867 г. – участва в четата на Панайот Хитов като знаменосец.
1867 г. – септември – 1868 г. – април-май – участник във Втората българска легия в Белград.
1868 г. – зимата – болен, опериран, с отворена коремна рана прекарва два месеца в болничното легло.
1868 г. – 1 февруари – писмо да Найден Геров , в което за пръв път се говори за предварителна 

подготовка на проектираното въстание.
1868 г. – март или април – писмо до Панайот Хитов с молба за помощ. Съобщава му, че е намислил 

нещо ново, от което „ако спечеля – печеля за цял народ, ако загубя – губя само мене си“.
1868 г. – май – след разпускане на легията от сръбското правителство се установява в Румъния.
1868 г. – ноември – началото на декември – подготвя се за първата обиколка в Българско с помощта 

на Иван Касабов и Димитър Ценович.
1868 г. – 11 декември – тръгва от Турну Мъгурели с параход по р. Дунав и Черно море към Цариград. 

След известен престой в столицата на империята предприема замислената обиколка.
1869 г. – януари – 24 февруари – посещава редица селища в Южна България, преминава Балкана 

и се прехвърля от Никопол в Турну Мъгурели.
1869 г. – април – като ръководител на „Млада България“ Иван Касабов подготвя и отпечатва „Про-

кламация“ и Пълномощно, предназначени за втората обиколка на Левски в Българско. Двата 
документа са подпечатани с печат на „Привременното правителство в Балкана“. Прокламацията 
е в два варианта – на български и турски език.

1869 г. – 6 май – 26 август – от Турну Мъгурели през Никопол започва втората си обиколка из Бъл-
гарско, която се явява начало на трайната му Апостолска дейност. Завръща се във Влашко 
през същия „мост“ Никопол – Турну Мъгурели.

1869 г. – 26 август – 27 май 1870 г. – пребивава в Румъния, среща се с емигранти, дейци и предста-
вители на различни групи и течения в българската емиграция.

1869 г. – 23 септември – пълномощно на Димитър Ценович и Любен Каравелов за представителство 
на учредителното събрание на БКД в Браила, подписано на събрание в читалище „Братска 
любов“ в Букурещ от 25 българи, между които и Васил Левски.

1869 г. – ноември-декември – в Букурещ е създаден Българският революционен централен комитет 
– БРЦК. Левски е един от учредителите.

1870 г. – 27 май – преминава в България и създава в десетки селища революционни ядра, които 
по-късно ще прераснат в комитети. Определя Ловеч за център на ВРО.

1871 г. – септември – завършен е проектоуставът, известен като „Нареда на работниците за освобож-
дението на българския народ“, разработен от Васил Левски, Ангел Кънчев, Любен Каравелов, 
Теофан Райнов и други революционни дейци.

1871 г. – януари-декември – осъществява апостолска дейност през цялата година – създава нови 
комитети, обсъжда се проектоуставът с комитетски дейци по места, изяснява се тактиката и 
стратегията на революционното движение.

1871 г. – юни – БРЦК в Букурещ му изпраща за помощник Димитър Общи, който пристига в Ловеч 
на 16 юни.

1871 г. – 29 септември – в Ловеч пристига Ангел Кънчев, избран от БРЦК в Букурещ за помощник 
на В. Левски.

1871 г. – ноември-декември – придружен от двамата си помощници прави организационна обиколка 
в Южна и Северна България.

1872 г. – 7 януари – посещава Троянския манастир и участва в създаването на революционния 
комитет в светата обител.

1872 г. – 23 февруари – от Троян, придружен от Дидьо Пеев и Стоян Пандур, Левски се отправя за 
Южна България.

1872 г. – 1 март – Никола Обретенов, Тома Кърджиев и Георги Икономов убиват в Русе младежа 
Стоян Пенев – първа жертва на революционния терор.

1872 г. – 5 март – Ангел Кънчев се самоубива на пристанището в Русе, за да не бъде заловен.
1872 г. – 11 април – Левски преминава Дунав и заминава за Букурещ, където предстои провеждането 

на Общото събрание.
1872 г. – 29 април – 4 май – участва в първото Общо събрание на БРЦК в Букурещ.
1872 г. – 29 април – избира се комисия в състав Л. Каравелов, К. Цанков, В. Левски и Т. Пеев да 

„напише програма и да прегледа Устава на БРЦК“.
1872 г. – 1 май – Комисията представя на делегатите написаните Програма и Устав.
1872 г. – 2-3 май – обсъждане на двата документа. На 3 май се решава да се пристъпи към отпечат-

ването им, което означава, че са приети на тази дата.
1872 г. – 4 май – Общото събрание приема оставката на стария БРЦК и избира за председател на 

новия Л. Каравелов, като му възлага, съобразно устава, да определи останалите членове.
1872 г. – 16 юни – „Упълномощение“ – пълномощно от БРЦК, предоставено на В. Левски, което му 

дава право да представлява целия комитет във вътрешността на страната – „Това лице, като 
има упълномощение от Ц.Р.Б.К. има и пълна власт да превежда в действие сичките ония 
длъжности, които се предписват от Уставът…“.

1872 г. – 1 юли – след тримесечно пребиваване в Румъния Левски преминава Дунав при Оряхово, 
отсяда в Ловеч и се заема с разпространяване на приетите документи на БРЦК.

1872 г. – 16 юли – убит е лясковският чорбаджия Васил Козлев – втора жертва на революционния 
терор.

1872 г. – 21 юли – по изричното нареждане на Левски Димитър Общи убива дякон Паисий в Орхание 
– трета жертва на революционния терор.

1872 г. – 29 юли – в писмо на Т. Пеев до Левски за пръв път се споменава идеята на Д. Общи и поп Г. 
Тутмаников за създаване на „местни средоточия“ – бъдещите окръжни комитети.

1872 г. – 14 август – извършва необмислена постъпка с фатални последствия. При акция в дома на 
ловешкия чорбаджия Денчо Халача, съвместно с Вутьо Ветьов от Видраре, убива слугата 
Стойчо Гергинов.

1872 г. – юли-август – противоречията между Левски и Димитър Общи се задълбочават. Иван Дра-
сов и Иванчо Колев напускат Централния комитет и заминават зад граница. БРЦК в Ловеч на 
практика престава да работи.

1872 г. – 25 август – писмо до Каравелов, в което описва подробно неуспешната акция в дома на 
Денчо Халача от 14 август.

1872 г. – 25 август – изчерпал възможностите си за разрешаване на възникналата ситуация, в писмо 
до БРЦК в Букурещ Левски настоява за отстраняването на Общи от заеманата длъжност.

1872 г. – края на август – първата половина на септември – начало на реорганизацията на ВРО – 
започва създаването на революционните окръзи. Първият окръг е с център с. Голям Извор, 
Ловешко, а по-късно такива се появяват в Сливен, Стара Загора, Пазарджик, Търново.

1872 г. – 22 септември – Димитър Общи извършва обира на турската поща в Арабаконак.
1872 г. – 7 октомври – председателят на комитета в Ловеч Марин Поплуканов настоява с писмо до 

Левски да не идва в града, тъй като може да бъде заловен.
1872 г. – 27 октомври – турските власти арестуват Д. Общи, следват арести и разкрития в Тетевенско, 

Орханийско, Софийско.
1872 г. – 21 ноември – в Стара Загора получава по куриера отец Матей Преображенски – Миткалото 

писмото от Букурещ на Л. Каравелов и Т. Пеев от 2 ноември 1872 г. Чак тогава научава за обира 
в Арабаконак и последвалия провал във ВРО.

1872 г. – 21 ноември – 1 декември – пътува по маршрут Ст. Загора – Чирпан – Пловдив – Пазарджик.
1872 г. – 29 ноември – Л. Каравелов напуска Букурещ и със сръбски дипломатически паспорт зами-

нава за Западна Европа.
1872 г. – 1-10 декември – пътуване от Пазарджик към Троян, придружаван от Никола Ръжанков.
1872 г. – 10-25 декември – пребивава в „тайната къща“ в района на Троян, която до днес не е уста-

новена със сигурност.
1872 г. – 12 декември – изпраща три писма от „тайната къща“ до: Окръжния център в Голям Извор, 

до Христо Иванов – Големия в Търново и до членовете на вътрешния ЦК в Ловеч. Въпреки 
предупрежденията да не преминава през последния град, Левски решава да отиде в бившия 
вече център на ВРО и да прибере архивата, след което да замине за Букурещ.

1872 г. – 25 декември – придружен от Спас Славчев пристига в Ловеч, който град не е посещавал от 
средата на август, и се установява в дома на Николчо и Марийка Сиркови.

1872 г. – 26 декември – след обяд напуска Ловеч. Скрил архивата в самара на коня, заедно с при-
дружителя си Никола Цветков – Бакарджията, отсяда в Къкринското ханче.

1872 – 27 декември – призори ханчето е обградено от потеря и Левски, след опит да избегне ареста, 
е ранен в главата и заловен.

1872 г. – 28 декември – през Ловеч е откаран в Търново, където е установена неговата самоличност.
1872 г. – 29 декември – окован във вериги, в конска талига и със силна охрана той и двамата му 

другари, Никола Цветков и Христо Цонев – Латинеца, са откарани в София.
1873 г. – 5 януари – първи разпит на Левски от специалната правителствена комисия с председател 

Али Саиб паша – министър на полицията, и членове – Шакир бей и българина Иванчо хаджи 
Пенчович.

1873 г. – 5-9 януари – седем отделни разпита на Васил Левски, придружени с очни ставки с Димитър 
Общи, Анастас Попхинов, Дидьо Пеев, хаджи Станьо, Вутьо Ветьов и др.

1873 г. – 14 януари – в заключителния протокол комисията предлага смъртна присъда за Васил 
Левски, който се изпраща до Високата порта и Султана за потвърждение.

1873 г. – 22 януари – Султанът потвърждава смъртната присъда.
1873 г. – 6/18 февруари – Васил Левски е обесен край София на 10-15 метра от мястото на сегашния 

му паметник.
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От години, изучавайки живота и 
делото на Васил Левски, търся отго-
ворите на няколко въпроса. Какви 
качества притежаваше синът на Иван 
и Гина Кунчеви, че в съзнанието на 
поколения българи той заслужи пра-
вото да заема и продължава да заема 
най-високото и най-почетното място в 
националния ни пантеон? Откъде полу-
чи той своето вдъхновение и как съумя 
да спечели доверието на цял един на-
род? Къде и как успя да изучи тайните 
на голямата политика, за да изработи 
гениалните си и радикални планове за 
отхвърляне на чуждото агарянско иго и 
защо толкова години след гибелта му 
не се намери равен нему в новата и 
най-новата ни история? Въпросите са 
трудни и веднага ще призная, че са- 
мият аз все още нямам еднозначни от-
говори, затова, проследявайки пътя на 
Апостола от Карлово до Къкрина, ще 
откроя няколко важни обстоятелства, 
които изиграват роля за формирането 
у Левски на онези качества и умения, 
които спомогнаха за израстването му 
като водач и идеолог на българската 
национална революция.

Ранните години от живота на Васил 
Иванов Кунчев не се отличават същест-
вено от съдбата на поколенията бъл-
гари, родени между Одринския мирен 
договор от 1829 г. и Кримската война от 
1853-1856 г. Това са години на осезаем 
стопански просперитет и на всеобща 
духовна пробуда на подвластното хрис-
тиянско население, години, в които на-
чеват и двете най-масови движения на 
българите през епохата на Възражда-
нето – за новобългарска просвета и за 
църковно-национална независимост. 
Да не забравяме, че тъкмо през 30-те 
и 40-те години на ХIХ в. се замислят 
и първите самостоятелни опити за 
отхвърляне на чуждото владичество. 
Споменатите събития не засягат пряко 
първородния син на семейство Кунче-
ви, но повече от ясно е, че духът на 
времето, в което Левски имаше шанса 
да се роди и да тръгне на училище, е 
първата отправна точка, трасираща 
житейския друм на Апостола.

Следващото знаково събитие в 
биографията на Левски е свързано, 
според мен, с преждевременната 
смърт на неговия баща. Всички из-
следователи отбелязват този траги-
чен за семейството момент, както и 
конкретните последици за 14-годиш-
ния Васил. Прочее, ако се вгледаме в 
имената на дейците, оставили трайна 
следа във възрожденската ни исто-
рия, изненадващо ще установим, че 
съдбата на мнозина от най-ярките ни 
будители и революционери е белязана 
от подобна загуба. Достатъчно е да 
си припомним Паисий Хилендарски, 
Софроний Врачански, Петър Берон, 
Иван Селимински, Георги Бенковски, 
Григор Пърличев – всички те в ранна 
възраст изгубват единия или и двама-
та си родители. Извън чисто битовите 
измерения на ситуацията, пред която 
се изправя всеки от споменатите въз-
рожденци, от полезрението на техните 
биографи, включително и на Левски, 
като че ли убягва нещо съвсем не-
маловажно. Нямам предвид само 
личната драма на всяко момче, което 
изгубва баща си в юношеска възраст, 
точно когато неговата социализация 
преминава в нова фаза и когато ба-
щината опора е от изключително зна-
чение за избора на професия и на бъ-
деще. По-важно е да се проследи, как 
неочакваното изпитание мобилизира 
или не вътрешните сили, как прежи-
вяното нещастие се превръща или не 
в подтик за възпитаване на издръж-
ливост, на устойчивост и борбеност, 
на самостоятелност и решителност, 
на последователност и смелост – все 

качества, присъщи на призваните да 
бъдат водачи.

В същата посока на изясняване 
на условията, в които се формира и 
изгражда личността на Апостола, би 
трябвало да се откроят и годините, 
в които той става послушник на вуй-
чо си, времето на неговото кратко 
монашество, двете легии в Белград, 
учителстването във Войнягово и в 
Ени кьой, четата на П. Хитов. Всеки от 
споменатите периоди оставя своя от-
печатък върху характера и светогледа 
на Левски, а всички те, разглеждани 
заедно и в тяхната хронологическа 
последователност, ще ни помогнат да 
извървим отново пътя на преображе-
нието на Дякона Игнатий в Апостола на 
свободата, ще ни улеснят да разкрием 
магията на неговото обаяние, както и 
да осмислим по-добре защо точно нему 
съдбата отреди да напише най-ярките 
страници от историята на политическо-
то ни Възраждане.

Пътуванията с вуйчото Василий 
например отвориха очите на Лев-
ски за света на българина – един 
действително специфичен и сложен 
калейдоскоп, в който доброто и ло-
шото, страхът и надеждите, успехите 
и провалите, старото и модерното си 
съжителстваха, свят, в който желание-
то за промяна беше много силно, но 
в същото време никой не предлагаше 
как това да стане бързо и успешно. 
Натрупаните покрай митарствата на 
хилендарския таксидиот Василий впе-
чатления за живота на обикновения 
българин, формираха твърде отрано 
у Левски способността да разбира 
еднакво добре и богатия и бедния, и 
търговеца и селянина, и учения и не-
грамотния – едно изключително ценно 
качество, позволило му по-късно да 
намери най-прекия и ефективен път за 
популяризиране на революционното 
дело сред народа.

Легиите от 1862 г. и 1867/1868 г. да-
доха пък шанс на Апостола да се срещ-
не и да опознае най-радикално настро-
ената част от тогавашната българска 
младеж. Месеците в Белград обогатиха 
неговите познания в областта на во-
енното дело. Тук той се докосна, но 
и се опари от харизмата на Раковски 
и на Панайот Хитов, тук се запозна с 
повечето от бъдещите си съмишлени-
ци и помощници, тук в крайна сметка 
той за първи път направи и заявка за 
бъдещите си идейни прозрения. Не без 
значение за изграждането на лидер-
ски качества у Левски е и тригодиш-
ното му учителстване в Карловско и в 
Добруджа. Даскалската професия се 
оказва истинска школа за усвояване 
на умението да работи с хора, да въз-
питава, да убеждава. Тъкмо работата 
с разноликите и будни български деца 
укрепват самочувствието на Апостола, 
дават му увереността, че нито дипло-
мата от чужбина, нито помощта отвън 
са способни да превърнат роба в борец 
за народна правда, ако липсват ясните 
и разбираеми послания за смисъла на 
свободата.

Едва ли е необходимо да си при-
помняме в детайли ролята и на послед-
валите събития в живота на Левски и 
по-специално тези, свързани с четата 
на Хитов, както и с първите две оби-
колки из българските земи. Повече от 
очевидно е, според мен, че откроените 
дотук факти от биографията на Дякона 
навеждат на един основен извод – 
през есента на 1869 г., когато той отно-
во се установява сред емиграцията във 
Влашко и когато заедно с Любен Ка-
равелов пристъпват към създаване на 
БРЦК, Васил Левски беше вече един 
завършен политически деец. Натрупал 
богат житейски опит, той беше усвоил 
най-доброто от знанията и уменията 
на старите легионери и четническите 
воеводи и притежаваше всички необ-

Пътят на Апостола от 
Карлово до Къкрина

ходими качества, за да поеме в свои 
ръце съдбините на българското осво-
бодително дело.

Сравнявайки Апостола на свобо-
дата не само с останалите ни възрож-
денски дейци, без никакво колебание 
можем да посочим поне четири аргу-
мента, които по безспорен начин го от-
крояват и го превръщат в действително 
най-популярната и най-обичана фигура 
измежду националните ни герои. На 
първо място ще отбележа, че идеалът 
на Левски за независима, целокупна и 
силна България изразяваше и продъл-
жава да изразява в синтезиран израз 
най-съкровените въжделения на бъл-
гарите през цялата ни 14-вековна исто-
рия. Апостола вярваше във възкресе-
нието на свободна България и посвети 
цялата си енергия на постигането на 
тази цел. Което е по-важно обаче, с 
конкретната си дейност по подготовка 
на националната революция, той пре-
даде своята вяра на последователите 
си, накара ги да осъзнаят, че съдбата 
им е в собствените им ръце.

На второ място ще откроя изграж-
дането на вътрешната комитетска ор-
ганизация. При изключително трудни 
условия, под ежедневната заплаха да 
бъде разкрит от тайната полиция на 
падишаха, само за две-три години Дя-
кона Левски съумя да направи нещо, 
което никой преди и след него не успя 
да постигне – да спечели сърцата и 
умовете на стотици съмишленици и по 
такъв начин да създаде една широка, 
стройна и конспиративна структура, 
разпростряла се из по-важните от 
стратегическа гледна точка селища на 
Мизия, Тракия, Македония и Добруджа. 
И тук не е толкова от голямо значение 
какъв точно е броят на сформираните 
до края на 1872 г. комитети. По-важно 
е да се отбележи, че Левски превър-
на революцията в общонародно дело 
и че той успя да постигне това в мо-
мент, когато вниманието на българите 
беше раздвоено между духовната и 
политическата свобода, когато една 
част от елита на нацията отхвърляше 
въоръжената борба и по примера на 
черковното движение обвързваше ре-
шаването на българския политически 
въпрос с мирните средства, с Танзимат-
ските реформи, а друга част – в лицето 
предимно на емиграцията, убедено за-
щитаваше необходимостта от външна 
подкрепа.

Третата причина за нетленната 
харизма на Апостола виждам в него-
вата необикновена личност. С цялата 
си революционна дейност той беше и 
продължава да бъде пример за това 
какви качества трябва да притежава 
големият политически лидер. Както 
вече беше споменато, Левски не при-
тежаваше университетски дипломи, 
но трудният му житейски път го беше 
научил, че за да поведеш цял един 
народ на заколение, по пътя на собст-
вената му Голгота, е нужно не само да 
имаш визия за това какво трябва и как 
трябва да се направи, но и с личния си 
пример да покажеш, че това, за което 
зовеш, е наистина постижимо, че са-
можертвата не е само думи, но и дела, 
че да ръководиш означава и да носиш 
отговорност.

На четвърто, но не и на последно 
място, ще отбележа идеите на Левски 
за бъдещия свят. Представите на Апос-
тола за бъдещето на свободна Бълга-
рия очертават един нов, непознат и 
бленуван от всички българи свят, свят 
на истинната демократска република, 
на справедливостта и на равенството 
пред закона, свят, в който няма да бъ-
деш преследван за политическите си 
идеи или за религиозните си вярвания, 
свят, в който независимо от етническия 
си произход всички ще имат равни 
права и задължения, равни шансове 
и възможности за изява.

Фотопортрет на Апостола от лятото на 1870 г. 

На такива хора дай работа, кои-
то са разсъдителни, постоянни, 
безстрашливи и великодушни..

         Девет годин той
скита се бездомен, без сън, без покой,
под вънкашност чужда и под име ново,
и с сърце порасло и за кръст готово
на робите слепи в робската страна
и носи съзнанье, крепост, светлина.
Думите му бяха и прости, и кратки,
пълни с упование и надежди сладки.
Говореше често за бунт, за борба,
кат за една ближна обща веселба,
часът на която беше неизвестен;
изпитваше кой е сърцат, сиреч честен,
участник да стане във подвига свят;
всек един слушател беше му и брат.
………………
Той се не боеше, под небето спеше,
ходеше замислен, самси, без другар.
Тая заран млад е, довечера стар,
одеве търговец, сега просяк дрипав.
Кога беше нужно - хром и сляп, и клипав;
днес в селото глухо, утре в някой град
говореше тайно за ближний преврат,
за бунт, за свобода, за смъртта, за гробът
и че време веч е да въстане робът;
че щастлив е оня, който дигне пръв
народното знаме и пролее кръв,
и че трябва твърдост, кураж, постоянство,
че страхът е подлост, гордостта - пиянство,
че равни сме всички в големия час - 
той внасяше бодрост в народната свяст.
И всякоя възраст, класа, пол, занятье
зимаше участие в това предприятье:
богатий с парите, сюрмахът с трудът,
момите с иглата, учений с умът,
а той, беден, гол, бос, лишен от имотът,
за да е полезен, дал си бе животът!

Иван ВАЗОВ
Из одата „Левски“



6 ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Васил Левски сред участници във Втората българска легия  
в Белград през 1867 г.

Възобновяването на нашата 
славна държава..., за да си до-
бие първата чест и слава на-
шето мило отечество Българ-
ско, най-после да бъдем равни 
с другите европейски народи, 
зависи от нашите собствени 
задружни сили.

Проф. дин Пламен ПАВЛОВ

Иван Унджиев, най-добрият би-
ограф на Апостола, отбелязва: „Лев-
ски получава историческото си име 
през Първата легия в Белград и негов 
кръстник ще е по всяка вероятност Ра-
ковски. До такова заключение идваме, 
имайки предвид първото, най-ранно 
писмо на Левски, което той пише през 
1866 г. и в което се подписва Д. И. Ле-
въскьй. Самият факт, че той се подпис-
ва с това име още през 1866 г. оборва 
твърдението, че името му е дадено 
през 1867 г. /…/ Колкото се отнася до 
това, кой пръв му дава това име, то със 
сигурност можем да заключим, че Ра-
ковски ще да е бил виновникът за проз-
вището на Левски, за да си позволява 
последният да се подпише в писмото 
си с него. Ако то беше име, изникнало 
от интимния кръг на другарската среда, 
той едва ли би се подписал с него в 
споменатото писмо до своя учител, ко-
гото уважава и пред когото благоговее. 
Очевидно той е горд с новото си име и 
го изтъква пред своя учител, за да му 
припомни по-сигурно за себе си, като 
загатва с това и за един общ спомен 
от недалечното минало. От самия пък 
подпис личи, че за Левски новото му 
име не е улегнало още, та то се отлича-
ва в своята ортография от оня подпис, 
който намираме в цялата по-сетнешна 
негова кореспонденция – Львскiй. При 
това прозвището следват инициалите 
на неговото духовно име Д./якон/ И./
гнатий/. Едва по-късно, след 1867 г., 
когато той става известен на емигра-
цията, това име се наложи и доби граж-
данственост.“

Според Христо Иванов – Големия, 
един от най-близките съратници на 
Левски, неговият приятел получава 
прозвището при смелата атака на 
Байраклъ джамия в Белград, когато 
заедно със Стефан Караджата първи 
влезли в джамията – „…тогава ги наре-
коха левове нашите хора…“ Още нещо, 
по същото време Левски носел елек, на 

който сам си бил извезал „… левове, 
със сърма, на двете страни…“

Най-популярно обаче е мнението, 
че името се „ражда“ като прозвище по 
време на военно упражнение. Цити-
раме отново Ив. Унджиев: „Един ден 
легионерите излизат на упражнения 
пред едно старо турско укрепление. 
Доброволците имат за задача да прес-
кочат широкия окоп на изоставената 
позиция. При това насипът е висок и 
задачата става още по-трудна. Мом-
четата се изпотрепват. Идва ред и на 
Левски. Той се отдръпва малко назад, 
засилва се и изведнъж прескача ши-
рокия окоп. Раковски е възхитен. „Това 
е левски скок!“ – извикал удивен той 
и поздравил бъдещия апостол за тази 
му ловкост. Не по-малко са удивени и 
неговите другари. Казаните от Раков-
ски думи се подемат от легионерите и 
името Левски става прозвище на мла-
дия дякон.“

Интересни мисли за прозвището 
„Левски“ през 1940 г. изказва Иван 
Стойчев, който задава въпроса: „Как 
този скромен човек е взел псевдони-
ма „Левски“? Няма ли противоречие 
в самата същина на неговия духовен 
образ?“ Доверявайки се на казаното 
от Хр. Иванов – Големия за извеза-
ните лъвове, Стойчев допуска, че „… 
ако Левски е извезал образа на лъв 
на своя елек в 1862 г., това е, защото 
е смятал, че си създава свещена бъл-
гарска одежда…“ А когато поради тази 
особеност на дрехата неговите друга-
ри от Легията започват да го наричат 
„Левски“, „… това ще го е накарало да 
се замисли да усвои ли този псевдо-
ним (в онази епоха прекръщаванията 
и условните имена бяха чест и дори не-
обходими сред революционерите) /…/ 
Като се вникне дълбоко в духа, който 
ръководеше Левски, той е понесъл 
това прозвище далеч от всяко чувство 
на самовеличие, а като израз на него-
вата всеотдайност на България, чийто 
символ, както се знае, беше лъвско-
то изображение…“ Основателно Ив. 

ЗА ИМЕТО „ЛЕВСКИ”

Морена в памет на Васил Левски и Г. С. Раковски в столицата на 
Сърбия – Белград. Скулптор Георги Чапкънов

Знаменосецът ми Левски на сън беше 
лек като заек, от най-малкия шум той 
рипваше и се улавяше за оръжието. По 
скалите и върховете планински той се 
катереше като дива коза, а пък дерета-
та като сърна прескачаше; куршумът 
му всякога на месо удряше. В боя той бе 
пъргав и решителен като лъв.

Из спомените  
на войводата Панайот Хитов

Стойчев прави паралел с приемането 
на ново име от монасите, още повече 
че Левски е бил именно монах. Въз-
приемайки името, с което ще остане в 
историята, „…той е постъпил като рево-
люционен монах, обречен на жертва на 
България. Той не е могъл да приеме и 
носи прозвището „Левски“, освен като 
едно алегорично подчертаване, че той 
е вече „Васил Български“, т.е. принад-
лежащ само на България, което се е 
прикривало, по тактически съображе-
ния, зад името на българския символ 
– лъва.“

Не трябва да пропускаме и каза-
ното от познавача на Възраждането, 
вкл. на делото на Левски, Стефан Ка-
ракостов – Левски „… сам се е нарекъл 
така /…/, като взел думата „Левски“ от 
поезията на Добри Чинтулов и по-спе-
циално от стихотворението „Българи 
юнаци“, където се срещат следните 
стихове:

О, лев! Събуди се
от дълбоки сън,
силно провикни се
от Балкана вън.
Левски глас вика нас,
турски глас бяга от нас…“

Разбира се, когато става дума за 
поезията на Чинтулов, в съзнанието 
на всеки българин напират стиховете:

Да стане левът наш балкански,
от него вятър да повей,
та полумесец отомански
под тъмен облак затъмней…
(„Стани, стани, юнак балкански“ , 
1846 – 1849 г.)

Стиховете на Чинтулов са били 
разпространявани най-често като ръ-
кописни текстове, приспособявани са 
към популярни мелодии, нерядко са 
били възприемани като народни песни. 
Атанас Иванов, учител на Левски в Ста-
ра Загора през 1855 – 1856 г., е сред 
почитателите на Чинтуловата поезия. 
Найден Геров, съученик на Чинтулов 
от Одеса, прочувствено разказва как 
е чел неговите стихове на хълма Тра-
пезица в Търново, вкл. „Възпоменание“ 
– стихотворението, преписано в извест-
ното тефтерче на Левски.

Тъй като появата на името „Левски“ 
става във времето на Първата българ-
ска легия, не бива да пропускаме об-
раза на лъва в „Горски пътник“ на Ра-
ковски – революционната „библия“ на 
поколението на Апостола. Само един 
пример, в който „народният войвода“ 
описва българското хайдушко знаме, 
наречено в неговия познат маниер „хо-
ръгва“/хоругва:

Златна, зелена, светла хоръгва
с една страна: „Свобода или смърт!“
страшни вид лъвов изобразява,
с друга страна „Бог с нами напред!“

Без да сме в състояние да дадем 
стопроцентов отговор на въпроса за 
появата на името „Левски“, ще обър-
нем внимание на някои обстоятелства. 
Въпреки че е най-разпространено, 
мнението за „левския скок“ е наивно. 
Вероятно то е по-късна интерпретация, 
подета в литературата, публицистиката 
и т.н., възприета като исторически факт. 
Разбира се, нищо не пречи Раковски да 
е оценил въпросния скок като „лъвски“. 
Казаното обаче може да се тълкува и 
по друг начин – не като акт на „кръща-

натизирани мюсюлмани на 8 октомври 
1814 г. в Цариград. Като избира името 
„Левски“ или пък възприема това про-
звище, дадено му от негови другари в 
Легията, той наистина постъпва така не 
от гордост – напротив, Дякона е приел 
новото име с чувство за дълг пред своя 
народ, пред България. Поради това е 
избрал нейния възможно най-горд сим-
вол – лъва, изобразяван в тогавашни-
те книги и школски учебници, като се 
започне още със „Стематографията“ 
на Христофор Жефарович, песните на 
Добри Чинтулов и „Горски пътник“ на 
Раковски.

Още нещо, ако при името „Левски“ 
става дума за обичаен прякор, даден 
от други, бихме имали формата „Лъ-
ва“/ “Лева“ или „Лъвът“/„Левът“. Така е 
при Стефан Караджата, Петър Стоянов 
Царят, Иван Тодоров Капитана, Никола 
Барбата, Стефан Грошът, Гани Краят и 
др., вкл. приятеля на Левски от Кар-
лово Иван Тюрюмето. В случая обаче 
имаме форма от рода на родовите и фа-
милните имена, която е на „-ски“. Ако 
се обърнем към именната практика, 
възприета от съвременници на Левски, 
вкл. участници в Легията или свързани 
с Раковски личности, имаме примери-
те със Стоил Балкански, Йордан Пла-
нински, Герго Капитански, Бранислав 
Велешки и т.н., естествено, и онова 
на самия Георги Раковски. Впрочем, 
най-логично е Левски да е възприел 
такъв вариант на име, следвайки при-
мера на своя учител в революцията 
Раковски. Това е още един, макар и 
косвен аргумент, че Васил Иванов 
Кунчев/дякон Игнатий сам е избрал 
новото си име – израз на обричането 
му „… на Отечеството в лето 61-во...“, 
„…да му служа до смърт и да работя по 
народната воля…“

ване“, а като одобрение за името, което 
младият карловец вече е носел.

Трябва да се признае, че мнението 
на Ст. Каракостов съвсем не е лишено 
от правдоподобност. Наистина, защо 
да не е възможно Левски сам да е 
избрал своето ново име? И то без ни 
най-малко да оспорваме присъщата на 
Апостола скромност, отказ от тщесла-
вие, суета и самолюбие. Става дума за 
нещо друго – за достойнство, както и 
за чувство за мисия. Не някой друг, а 
самият той ще напише няколко години 
по-късно:

Аз Васил Лъвский в Карлово роден,
от българска майка юнак аз роден,
не щях да съм турский и никакъв роб,
същото да гледам и на милият си род 
...

Васил Иванов Кунчев расте в сре-
да, в която чувството за християнска 
нравственост, чест и достойнство са 
основополагащи. Такива са нравите 
и разбиранията в неговото семейство, 
примерът на родители и близки хора, на 
възрожденски „даскали“ и ерудити като 
Райно Попович, Ботьо Петков и други 
авторитетни личности в родния му град 
и в тогавашното българско общество. 
Още от дете Левски е държал на свое-
то достойнство, както и на онова на 
другите. Неслучайно е реагирал на 
различни случаи на несправедливост, 
негодувал е срещу някои прояви от по-
ведението на своя вуйчо архимандрит 
Василий, въставал е срещу грубите 
нрави, насилието и т.н. През 1858 г. не 
е избрано случайно и монашеското му 
име „Игнатий“. Прав е Хр. Темелски, че 
съзнателно младият Васил се е спрял 
на името на българския новомъченик 
св. Игнатий Старозагорски, убит от фа-

Въпросът за появата на името „Левски“ винаги е будел интерес – още 
от времето, когато Васил Иванов Кунчев (дякон Игнатий) се превръща 
в революционер. В свидетелства на съвременници, както и в по-късни 
спомени, съществуват различни версии: че му е дадено в Първата бъл-
гарска легия през 1862 г., както и че това е станало по време на учи-
телстването му в с. Еникьой в Северна Добруджа през 1867-а или пък във 
Втората българска легия през 1868 г. Съществуват и „нестандартни“ 
версии, вкл. че е получил това име в Карлово още в детските си години.
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Васил Левски – фотография от 1872 г., направена след Общото 
събрание на БРЦК в Букурещ

Дора ЧАУШЕВА

Къщата, в която през 1837 г. в Кар-
лово се ражда Васил Иванов Кунчев, 
строена още през 18 век, изоставена 
по-късно от семейството, почти рухва в 
годините около Освобождението.

Родолюбивата идея на карловската 
общественост тя да бъде възстановена 
преодолява редица препятствия и про-
мени, за да намери своята реализация 
през 1933 г.

На 14 октомври 1933 г. в града се 
създава комитет, който за много кратко 
време успява да организира, проектира 
и събере средства и материали за ней-
ното възстановяване.

Изключителни заслуги за това дело 
имат Димитър Страшимиров – биограф 
на Левски, тогавашният кмет на Кар-
лово и председател на комитета Ари-
стотел Янакиев, Стефан Красев – зет 
на Яна, сестрата на Левски, архитект 
Димитър Иванов, Христо Фъргов и мно-
го други дейци на комитета.

Карловският комитет работи в тяс-
но сътрудничество с Народния комитет 
„Васил Левски“ и Карловската дружба 
в София. Активно участва и местният 
гарнизон начело с полк. Петър Димков.

Само след малко повече от един 
месец, на поредното заседание на 
комитета по възстановяването, на 23 
ноември 1933 г., кметът Аристотел Яна-
киев прави „... кратък временен отчет за 
всичко, извършено досега по възстано-
вяването на къщата на Васил Левски, 
която е вече напълно възстановена“.

Възстановяването е извършено 
върху разкритите оригинални основи 
по проект на арх. Димитър Иванов, на 
базата на макет на Васил Караиванов 
и Христо Фъргов, по спомените на Гина 

Загорска, София Зидарова и Елена 
Красева – племенници на Апостола, на 
други родственици, съседи, очевидци 
на къщата.

До 1937 г. тя окончателно е завър-
шена. Обзаведена е под ръководството 
на арх. Александър Рашенов и уредена 
като музей, за който ще се грижи об-
щественият комитет, който я възстано-
вява и читалището в града. По-късно 
за пръв уредник на музея е назначен 
Никола Славчев.

Родният дом на Апостола за Осво-
бождението на България Васил Левски 
е един от първите мемориални музеи 
у нас.

Обществената активност и дари-
телската инициатива са основни за 
обогатяване на фондовете на музея. 
Едни от най-ценните материали са по-
лучени безвъзмездно от наследници на 
сестрата на Васил Левски – Яна. Това 
са особено трогателни жестове на 
най-близки родственици на Апостола, 
които се разделят със скъпи семей-
ни реликви – Бочо Загорски, Христо 
Икономов, Екатерина Томева, Маргит 
Богданова, Христина Богданова, Божа-
на Василева, Стефана Ветренска, Ма-
рия Касабова. Те даряват през годините 
кичур от косите на Левски, оригинална 
снимка на Апостола заедно с брат му 
Христо и Христо Ив. Големия от втората 
легия в Белград, оригинална снимка на 
Левски от 1870 г., стар семеен албум 
с оригинални снимки на Яна, на нейни 
дъщери и внуци, на видни карловци, 
свидетелство за брак на Екатерина 
Красева (внучка на Яна), родословно 
дърво, юбилеен лист от 1923г., матери-
али за възстановяването на родната 
къща на Апостола, за гроба на Гина 
Кунчева и др.

80 години музей на Апостола
Аз, Васил Левски, в Карлово роден… 

За художествения фонд на музея 
произведения, посветени на Васил 
Левски, даряват карловският худож-
ник Дечко Тодоров, Фондация „Васил 
Левски”, Ангел Ангелов, семейството 
на скулптора проф. Йордан Гаврилов 
и др.

Дарената от Ванча Дойчева и Ру-
мен Дойчев библиотека на техния ба- 
ща, дългогодишния изследовател на 
делото на Апостола Любомир Дойчев, 
обогатява музея с повече от 250 книги.

Сред последните дарения за музея 
са направените от Светла Славчева 
(внучка на първия му уредник Никола 
Славчев) – фотографска изложба за 
старо Карлово, подготвена от баща ѝ 
Славчо Славчев; от проф. Иван Гаври-
лов – портрет на Левски от Цвятко До-
чев; от Маргарита Поплукова – книги за 
Васил Левски и Българското възраж-
дане. Дарител на музея е и Мерсия 
Макдермот.

По стародавна традиция - христи-
янска и българска - музеят има и много 
дарители, спомогнали за изграждане-
то и поддържането на всички сгради 
в музея. Сред тях са НДФ „13 века 
България“, Фондация „Васил Левски“, 
Агробизнесбанк, Райфайзенбанк, ВМЗ 
- Сопот, ВРЗ - Карлово, Агротехника 
- Карлово, Месокомбинат – Карлово, 
Мото-Пфое, ПФК „Левски“, много граж-
дани и гости на музея. Община Карлово 
и Министерството на културата са ин-
ституциите, които през годините ръко-
водят и финансират музея на Апостола 
в родния му град.

Днес, след 80 години, родният дом 
на Васил Левски е скъпо и свято място 
за всеки българин. Той вече е част от 
цял музеен комплекс, който включва 
експозиционните зали, Чардаклиева-
та къща с книгопродавница, Онбаши-
евата къща с музейна библиотека и 
детски център, мемориалния параклис 
с косите на Апостола. Възстановена 
е  архитектурата, показва се бита, ат-
мосферата на Карлово от средата на 
19 век, когато тук израства Апостола 
на свободата. През 2000 г. музейният 
комплекс е обявен за национален кул-
турен институт, през 2007 г. за групов 
паметник на културата – историческо 
място с национално значение. Полу-
чава и международно признание със 
„Знак за европейско наследство”.

През тези осем десетилетия поко-
ления наред, хиляди посетители годиш-
но, преминавайки през този дом, пона-
сят в себе си по-чист и свят образа на 
Апостола. Музеят се превръща в цен-
тър за съхраняване на културно-исто-
рическото наследство за Васил Левски, 
за научни и творчески изяви – в храм на 
българската национална памет.

Едва възправили се от погрома 
през 1877 г., останалите живи члено-
ве на Ученолюбивата дружинка в Кар-
лово, в която е участвал и Апостола, 
решават да възстановят дейността ѝ, 
а през 1893 г. на нейна основа учредя-
ват Ученолюбивото дружество с името 
на Васил Левски. То си поставя за цел 
издигане паметник на своя патрон и 
просвещаване на карловското насе-
ление.

Пръв председател на дружеството е 
Теофан Райнов, а от 1902 г. – д-р Васил 
Генков. Той прокарва идеята за издава-
не на дружествен вестник „Просвета“, 
с излизането на който в Карлово се 
устройва читалня с 30 български спи-
сания, 75 вестника, немското списание 
„Ди вохе“, френския вестник „Матин“, 
получавани на разменни начала.

На 25 март 1902 г. настоятелство-
то на дружеството поставя на дневен 
ред въпроса за издигане на паметни-
ка. Избран е комитет по изграждането 

му, в който влизат ръководителите на 
партиите, дружествата, стопанските 
обединения в града. За негов предсе-
дател е избран д-р Васил Генков, под- 
председател Стефан Мазаков, секре-
тар – Георги Петров, касиер – Христо х. 
Димитров. След широки дискусии като 
най-подходящо място за паметника се 
определя пл. „Св. Никола“. Комитетът 
решава „Левски да бъде излян в ста-
туя, която да бъде поставена в поза, 
от която пътникът веднага да може да 
схване идеите, за които се е борил този, 
който стои на пиедестала. Статуята да 
представлява Левски като апостол на 
свободата.“

Обявен е конкурс за изработва-
не на проекти за паметника. Усилено 
се събират средства. Представени са 
шест проекта, но журито не присъжда 
първа награда. Обявен е нов конкурс. 
Творбата на Марин Василев с мото „Нам 
свобода и човешки правдини трябват“ 
е приета за реализиране.

Паметник на 110 лета
На 15 май 1903 г. в присъствие на 

княз Фердинанд, премиера и министри-
те е положен основният камък. Започва 
още по-усилена работа за събиране на 
средства. Постъпват помощи от цялата 
страна и от българи извън нея. Народ-
ното събрание гласува 10 000 лв. Жури 
начело с д-р Генков приема в София 
главната фигура на паметника, отлята 
в Прага. В Карлово се зида каменната 
основа. В края на май 1907 г. паметни-
кът е окончателно завършен.

Масивни стъпала водят до чети-
риъгълния постамент, на три от сте-
ните на който са изписани имената на 
избитите през 1877 г. карловци и са 
монтирани релефите: „Създаване на 
революционен комитет“, „Залавянето 
на Левски“ и „Извеждане на карлов-
ските въстаници от конака“. Горната му 
част е обвита с гирлянди от гроздове 
и рози. На върха му се извисява фигу-
рата на Апостола с револвер в ръка, а 
до него – ревящ лъв.

ДАРЕНИЕ
От 1994 г. до 2011 г. се реализира мащабен проект на Национален ин-

ститут за паметниците на културата за възстановяване на околната среда 
на родната къща на Апостола, благодарение на който музеят има днешния 
си облик. Проектите за възстановяването на Чардаклиевата и Онбашиева-
та къща, както и за изграждането на мемориалния параклис са дарени от 
арх. Мария Каразлатева. Те са изработени след дългогодишно проучване 
на унищожените сгради, на базата на запазени снимки, по спомените на 
наследници на стопаните им и възстановяват в максимално автентичен 
вид възрожденските къщи в съседство с родния дом на Васил Левски.

Комитет „Васил Левски“ – Карлово пред новоизградения 
паметник на Апостола, 1907 г.

Родната къща на Васил Левски след възстановяването

Аз Васил Левский в Карлово роден
от българска майка юнак аз роден,
не щех да съм турский и никакъв роб
същото да гледам и на милият си род
станах и отидох в Стара планина
с вярна дружина... техен аз байрактар.

Из Автобиографията
на Васил Левски



Карлово – паметникът на Васил Левски; родната къща със скулптурната фигура на майка му, параклисът 
„Всех святих болгарских” с косите на Апостола в националния музей „Васил Левски”.



Васил Левски
(18 юли 1837 г. – 18 февруари 1873 г.)

Художник Руска Маринова



БРЦК И НЕГОВИТЕ СЪЗДАТЕЛИТЕ
10 ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Любен Каравелов и Васил Лев-
ски са безспорните ръководители на 
Българския революционен централен 
комитет. Но сред създателите и члено-
вете на БРЦК са ново поколение дей-
ци, излезли на политическата сцена 
– повечето от тях високо образовани, 
завършили реномирани европейски 
училища и университети, познаващи 
най-модерните демократични идеи на 
Новото време. Те ще определят в го-
ляма степен бъдещето на българското 
освободително движение и ще влияят 
върху политическите съдбини на Бъл-
гария. 

Кои са те?

Димитър Ценович – роден в Сви-
щов, търговец и комисионер, член на 
Добродетелната дружина и Българското 
общество в Букурещ, касиер на БРЦК, 
подпомага материално революционни-
те дейци и издаването на в. „Свобода“ 
и в. „Тъпан“, осъществява две мисии в 
Сърбия за преговори с правителството, 
участва в подготовката и на Априлското 
въстание, след Освобождението е тър-
говец и сараф.

Киряк Цанков – роден в Свищов, 
публицист, учи във Виена и Париж, 
от 1866 г. живее и развива общест-
вено-политическа дейност в Букурещ 
– член на ТЦБК, БРЦК и ЦК, запазва 

онаж с тайната цел да следи действи-
ята му спрямо българската емиграция, 
участва в мисия в Европа през 1869 
г. и се среща с Херцен, Бакунин, Ма-
цини, като чиновник в железниците в 
Пловдив сътрудничи на ВРО и БРЦК, 
след Освобождението заема различни 
административни длъжности. Работи за 
изграждането на паметника на Апосто-
ла в Карлово.

Георги Живков – роден в Търно-
во, учител в Ески Джумая, Варна и 
Русе, участва в Априлското въстание 
и Сръбско-турската война през 1876 г. 
След Освобождението е кмет на Тър-
ново, окръжен управител на София, 

печата и архива на БРЦК, след Осво-
бождението работи на дипломатическа 
служба.

Иван Кършовски – роден в гр. Еле-
на, публицист, участва във въстанието 
на дядо Никола, в четата на Панайот 
Хитов, в двете легии в Белград, учител 
в Гюргево и Плоещ, подпомага образу-
ването на Ботевата чета, сътрудничи 
на вестниците „Дунавска зора“ и „Сво-
бода“.

Теофан Райнов – роден в Карло-
во, учи в Цариград и Виена, където 
се занимава с търговия, съдейства на 
Раковски по време на Първата легия, 
приема да сътрудничи на турския шпи-

министър на народното просвещение, 
председател на IV и VII ОНС и III ВНС, 
регент, заедно със Стефан Стамболов 
и Сава Муткуров, за кратко през 1890 г. 
министър на финансите.

Иван Касабов – роден в Лясковец, 
политик и журналист, учи право в Бел-
град, защитава докторат във Виена, 
учител в Русе, Гюргево и Плоещ, съ-
трудник на Раковски в издаването на 
в. „Дунавски лебед“ и създаването на 
легията, един от създателите и ръково-
дителите на ТЦБК , „Българско обще-
ство“, „Млада България“, редактор на 
в. „Народност“, след Освобождението 
работи в съдебното ведомство и БКД.

Киряк Цанков Иван Кършовски Георги Живков Иван КасабовДимитър Ценович

Проф. Николай ГЕНЧЕВ

Васил Левски е блестящ идеолог, 
политик, теоретик и стратег на бъл-
гарската национална революция, но 
той има огромен принос и в теорията 
и практиката на националноосвобо-
дителните движения на европейските 
народи през ХIХ век... 

Изключително значение има и она- 
зи връзка, която той вижда между по-
литическата структура на обществото 
и правата на човека. Всичко това го 
прави един от най-последователните 
демократи и хуманисти в българската 
история и в Европа от ХIХ век...

Тъжна и противна е съдбата на 
идеалите на Васил Левски за бъде-
щия свят. Много от водачите се ока-
заха духовно неспособни да прозрат 
голямото в неговите начертания и в 
последна сметка нацията ни изпадна 
в трагична участ, с неясно и смътно 
бъдеще.

Така Левски достигна до наша-
та съвременност като най-великата 
личност на българската история, като 
герой и мъченик на нашето истори-
ческо минало, идеите на когото бяха 
компрометирани от историческата не-
способност на неговите сънародници 
и от мрачния и суров ход на историята, 
начертан на Изток от политиката на Ве-
ликите сили. И затова сега за съвре-
менните поколения образът и идеите 
на Васил Левски имат толкова голяма 
сила на внушение. И в същото време 
сме свидетели на един съзнателен и 
организиран поход срещу величието и 
безсмъртието на Апостола.

И това е така, защото Левски със 
своя ръст смущава амбициите на 
мижитурската българска политика в 
последно време, която се старае да 
срути българската държавност и да 
анулира националната културна иден-
тичност на българина. И не случайно 
напоследък се появиха писания на 
умствено недорасли хора, които се 
опитват да анулират политическите 
усилия на българското националноос-
вободително дело и да изхвърлят Ва-

Георги Яковлев Кирков е първи-
ят биограф на Васил Иванов Кунчев 
– Левски (1882). Той е чичо на Георги 
Кирков – Майстора, известния тео-
ретик, идеолог, ръководител на со-
циалистите в България. Този факт е 
известен на историческата наука и на 
читателите, проявяващи интерес към 
българското националноосвободител-
но движение през третата четвърт на 
ХIХ век и по-специално към личността 
и делото на Големия Карловец. Но в 
българското масово съзнание в по-
вечето случаи първите биографии за 
Апостола се асоциират с имената на 
Захари Стоянов, Стоян Заимов, Филип 
Симидов, Иван Вазов... А името на пър-
вия биограф, поради неговата посло-
вична безкористност, се знае главно 
от изследователите и от почитатели на 
историческата наука.

Двете ранни биографии на Левски 
– от З. Стоянов и Ст. Заимов, са много 
популярни за времето си и са изиграли 
важна роля за пробуждане на родо-
любието и интереса на българите след 
Освобождението към Апостола, както 
и за първоначалното изграждане на 
представата за неговата личност.

Революционерът Захарий Стоя-
нов, апостол и участник в Априлското 
въстание, „летописец“ на най-вълну-
ващото четиво за Априлското въста-
ние от 1876 г., написва „Васил Левски – 
(Дяконът). Чърти из животът му (1883). 
Той е последван от Стоян Заимов и 
особено от д-р Димитър Страшимиров 
– европейски възпитаник, който прави 
първите разчитания на документално-

сил Левски и Христо Ботев от родната 
ни история.

Но най-опасното в операцията, 
осъществявана срещу Васил Левски 
напоследък, са наглите опити неговите 
идеи и неговия образ да бъдат натика-
ни под миндера и оттам да се изваждат 
само отломъци, които са нужни на една 
или друга политическа групировка. По 
този начин Левски отново се използва 
за дребни конюнктурни сметки, реша-
ването на които трябва да стане в него-
вата велика сянка на герой и мислител.

Напоследък в разрез с идеите на 
Апостола започва да се прекроява 
историческата карта на България, да 
се допуща отказ от историческото и 
културно наследство, да се заселват 
монархически тежнения, и то в полза 
на една династия, която пропиля но-
вата българска история. Напоследък 
станахме свидетели също и на насто-
яването да се пише нова история на 
Балканите в полза на една или друга 
европейска сила, след като за всеки 
мислещ човек е ясно, че историята се 
пише само веднъж

Така и в края на ХХ в. Васил Лев-
ски е толкова нужен на българското 
общество, колкото на времето беше 
потребен на българската история.

то наследство на Левски и ги издава в 
специален труд (1929), а ученикът му – 
проф. Иван Унджиев, написва първата 
научна биография (1945) на Апостола.

Досега има десетки изследвания, 
популярни и художествени биографии 
в българската литература, които пре-
разказват и отчасти допълват вече 
известното за Васил Левски. Към би-
ографиите, макар и с известни нюан-
си, може да се прибавят трудовете на 
Александър Бурмов, Христо Гандев, 
Никола Кондарев и двете книги на 
проф. Николай Генчев „Левски, револю-
цията и бъдещият свят“ (1973 ) и „Васил 
Левски“ (1986; 2011), а с някой приноси 
– и Никола Станев, Любомир Дойчев, 
Стефан Каракостов, Иван Кепов и др. 
Изключителен интерес предизвикват и 
издания от по-ново време за Левски, 
някои от които полемични, писани от 
Никола Гайдаров, проф. Дойно Дой-
нов, проф. Цветана Павловска, проф. 
Крумка Шарова, проф. Иван Стоянов, 
проф. Пламен Митев и други българ-
ски историци. По-съществени приноси 
бяха направени за издаване на доку-
менталното наследство от и за Левски.

Биографични очерци и романи-
зирани биографии се появяват и в 
чужбина – пръв чешкият публицист 
Карел Тума ще напише биографичен 
очерк за Левски под заглавие „Апос-
толът“, публикуван във в. „Възраж-
дане“, 1876 г., последван от подобни 

Историята се пише 
само веднъж

Биографите
очерци в руската, германската и пр. 
литература, за да достигне своя апо-
гей в труда на английската писателка 
и общественичка Мерсия Макдермот 
в документално-художествената книга 
„Васил Левски. Апостолът на свобода-
та“ (1970; 2008).

В последните десетилетия на ХХ 
век бяха публикувани ред книги и 
сценарии за филми на писатели и пуб-
лицисти, като Радой Ралин, Серафим 
Северняк, Константин Дуфев, на исто-
риците Христо Йонков, Марин Калон-
кин и пр.

Националната библиотека „Св. 
Св. Кирил и Методий“, направление 
„Ръкописно-документално и книжов-
но наследство“, не само отговорно 
съхранява документите, личното бо-
гатство на Левски, но е и основната 
научна институция за публикуване и 
популяризация на автентичното му 
документално наследство. След труда 
„Документално наследство на Левски“, 
С., 1973 г. (редактори Николай Генчев и 
Кирила Възвъзова – Каратеодорова), 
много заслужилият документалист 
Възвъзова, пръв архивист на България 
през 70-те години на ХХ в., пое инициа-
тивата и направи проект за издаването 
на корпуса „Васил Левски. Документи“ 
в два тома – автентично и разчетено 
издание, осъществено за печат от 
Общобългарския комитет и Фондация 
„Васил Левски“ през 2000-2009 г.

Книгата „Васил Левски – 
Апостола на българската сво-
бода”, издадена през 2011-2012 г. 
на английски, френски, немски, 
испански, италиански, унгарски, 
норвежки и руски език, е по идея 
на Национален музей „Васил 
Левски“ – Карлово. Автори са 
проф. Дойно Дойнов, проф. Иван 
Стоянов и Дора Чаушева. Досега 
няма реализиран подобен маща-
бен проект за популяризиране ли-
чността и делото на българския 
национален герой сред европей-
ската публика. Изданията вече са 
библиографска рядкост, но инте-
ресът към тях продължава.
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Дора Чаушева
През есента на 1869 г. в Букурещ 

Любен Каравелов започва да издава 
политическия вестник „Свобода”, пе-
чели симпатиите на революционната 
емиграция, а около редакцията се обо-
собява идейна група, дала началото на 
Българския революционен централен 
комитет (БРЦК). В този кръг са членове 
на разпадналия се вече ТЦБК, участни-
ци в двете легии в Белград, дейци на 
читалище „Братска любов”. Редом с 
Каравелов в създаването на тази нова 
организация застават Васил Левски, 
Димитър Ценович, Кириак Цанков, 
Теофан Райнов, Иван Касабов, Иван 
Кършовски, Георги Живков.

В столицата на Влашко в късната 
есен на 1869 г. е създадена българ-
ска политическа организация с нова 
идея – подготовка на масово народно 
въстание, осъществено главно чрез 
силите на българския народ, като ос-
новно средство за освобождението на 
България. Най-деен и последователен 
в това отношение е Васил Левски. Той 
твърдо отстоява и необходимостта от 
преместване на комитетската актив-
ност вътре в страната, за което влиза в 
остри спорове с дейците, защитаващи 
идеите на реформизма и политическия 
дуализъм. Най-влиятелната личност 
в комитета, която се откроява още 
от началните месеци на неговото съ-
ществуване, е Любен Каравелов. Той 
е избран за председател на БРЦК, а 
вестник „Свобода”“ се превръща в не-
гов печатен орган.

Ако за Каравелов и Левски като 
ръководители на новата организация 
историческата наука е дала своите 
отговори, пред изследователите про-
дължава да стои задачата да се даде 
вярна оценка и на дейността, ролята и 
приносите на другите „млади” българи, 
участвали в БРЦК и възприели идеите 
на Новото време.

Един от тях е карловецът Теофан  
Райнов. Той също се озовава във 
Влашко през есента на 1868 г., както 
и Левски след разпускането на втора-
та Белградска легия, но във връзка 
със създадената от турското прави-
телство шпионска мрежа. Двамата 
съграждани са достатъчно познати 
един за друг – връстници, заедно още 
от училищните години и читалищната 
дейност в родното Карлово. Бащата на 
Теофан – Райно Попович, пък е учител 
на младия Васил в църковното пеене, 
но сам споделя „Намерили човекъ да 
го покалугерят…”

Когато в Букурещ през 1869 г. 
пристига и Любен Каравелов, Теофан 
Райнов е вече достатъчно известен в 
средите на българската емиграция. Той 
е попаднал в полезрението на редица 
европейски дипломатически представи-
тели. Влизайки в сложните лабиринти 
на шпионската работа, и то двойствена, 
той печели силната неприязън на „ста-
рите” и квалификацията „главен шпио-
нин”. Христо Георгиев пише до Найден 
Геров: „Главатарят на шпионите тука 
е нашият Райнов, а главният помощ-
ник негов е Касабов и компанията. 
Тия дни тази тайфа типари прокла-
мации на турски язик от страна уж 
на българите из Балканат” и още „ 
... нашия Теофан Райнов, който от 
тази есен се намерва тука със мисия 
главен шпион турски казувам главен 
защото има и други по малки, които 
нямат пари в разположението си, но 
Теофан има...” Тези редове показват 
мястото на Райнов в шпионската мре-
жа и свидетелстват за оформения вече 
кръг, включващ Теофан Райнов, Иван 
Касабов, Васил Левски.

Апостола на свободата,  
„известният български агитатор“ и  

„най-ревнустният наш републиканец“

Името на Райнов често се среща в 
дипломатическите преписки. Замесено 
е и в опитите на „старите” да дискреди-
тират пред руския посланик в Цариград 
революционно настроените „млади”, 
засилващи по това време своите пози-
ции сред българската емиграция. Той 
вероятно е човекът, изпратен при граф 
Игнатиев, за да му изясни въпроса за 
поведението на Офенберг и „съюза” му 
със „старите” срещу тях, един от най-по-
пулярните и влиятелните им представи-
тели – заедно с Иван Касабов и Левски, 
основният реализатор на мисията на 
„младите” в Европа, за осъществяване 
на контакти с европейски революцион-
ни дейци, най-вече с Джузепе Мацини. 
Във връзка с това негово пътуване се 
активизират и контактите му с Любен 
Каравелов. В единомислие е и с Ва-
сил Левски по отношение на работата, 
предприета от него във вътрешността, 
подпомагайки го по време на първата 
и втората му обиколки в Българско и 
със средства, и с прокламации, както 
и по-късно като управител на желез-
ницата в Пловдив.

Свидетелство за това едино-
действие е писмото, което Теофан из-
праща през юли 1869 г. от Букурещ до 
Григор Начович във Виена, след като 
се завръща от Европа. В него Райнов 
потвърждава, че във Влашко имат по-
лучено писмо от Левски и че работата 
му в Българско върви добре: „... преди 
неделя има писмо от Дяконът. Кой-
то ся хвали че има ат за гр. 4000 и 

Тяхната дейност не остава скрита и 
за чуждите представители в Букурещ, 
в Цариград, а и в Русия – за генерал-
ния консул на Русия в Букурещ барон 
Офенберг, за директора на Азиатския 
департамент Пьотр Стремоухов, за 
Новорусийския и Бесарабски генерал 
губернатор Павел Коцебу, за посла-
ника на Русия в Цариград граф Игна-
тиев. Техните писма и доклади свиде-
телстват, че още от пролетта на 1869 г. 
Теофан Райнов е твърде известен за 
тях, подозиран и във връзки с руски и 
европейски революционни дейци. Той 
е определен в една служебна справка 
за Каравелов така: „По задгранични 
сведения Любим Каравелов е един 
от приближените на известния бъл-
гарски агитатор Райнов. А младата 
българска партия на която стои наче-
ло Каравелов, се намира в отношения 
с Бакунин и Мадзини.” През първата 
половина на 1869 г., когато Любен Ка-
равелов все още не е този утвърден 
ръководител на „младите” и на БРЦК, 
барон Офенберг пише за двамата в 
доклад: „... един от приближените на 
Рейнов – някой си Любим Каравелов, 
сръбски поданик, се е отправил неот-
давна за Одеса...”

че всичко – добре отива.” Той дава и 
една изключително висока оценка за 
Любен Каравелов: „Каравелов и той 
са развали с Нотабилите… той бил 
шпионин подкупен от мене и полоучен, 
така го оценили тий, това вярно бъл-
гарско чадо и най ревнустният наш 
републиканец.”

В писмото се съдържат и някои 
принципи, които според Райнов трябва 
да бъдат в основата на отношенията 
между дейците за освобождение и въ-
обще между хората. Той пише: „Една 
пословица казва всичко, что свети не 
е злато, но аз Ви казвам че и всичко 
что е ръждясало не са хвърля на боклу-
кът. Всеки си има слабостити си от 
които трябва да гледаме да са пол-
зуваме но и всяко нечто трябва да 
си има границити…. За сега доста е 
това но моля Ви да ся не сърдите зач-
тото аз говоря всегда пред приятели 
истината, и обичам ги и почитам и 
кога са и тий такива срещо мене.”

Не са ли това принципите и на Ва-
сил Левски? Принципи за човешкото 
общуване, за искреността, за откри-
тото посочване на грешките на всеки. 
Принципи, които и Апостола сам зая-
вява и провежда като свое поведение. 

на едната или другата страна. Следват 
месеци на остри конфликти между Бу-
курещ, където е Каравелов, и Плоещ, 
където са се установили Живков и 
Райнов с поддръжниците си. Апосто-
ла не прибързва с крайна позиция до 
януари 1871 г., когато и той сваля дове-
рието си от „дуалистите” и най-вече от 
Живков, който до този момент е бил и 
свързващото звено в кореспонденция-
та между Левски и представителите на 
революционната емиграция. Когато се 
говори за този конфликт, трябва да се 
има предвид, че концепцията за „дуали-
зъм” в българската политическа мисъл 
по това време (1870-1871 г.) има своите 
сериозни и немалко поддръжници, а ра-
дикалните революционни идеи нямат 
все още толкова широка популярност. 
В крайна сметка противопоставянето 
стига до изолирането на групата около 
Райнов, Живков и Кършовски, което 
в голяма степен е резултат и на не-
преклонността и самочувствието, с 
което вече действа Апостола.

Две писма от края на 1871 г., в които 
като адресати и адресанти стоят име-
ната на Каравелов, Райнов и Левски, 
показват, че вече е намерен път към 
преосмисляне на принципи и позиции, 

ска алтернатива участието на българи-
те в дуалистична държавност на турци 
и българи. „ ... братовството с тур-
ците е невъзможно защото турците 
като дошли у нас, не се отнасят като 
приятели но като Господари в нашите 
къщи и аз всегда в убеждение че ние 
сме готови да си дадем къщите на 
чужди да ни ги управляват а ние да 
стоим в собствените си къщи като 
кираджии”

Тези мисли, макар и твърде песте-
ливо изразени, би следвало да поставят 
отново пред изследователите въпроса 
за категоричната и може би едностран-
чива политическата характеристика, 
давана за Райнов, като „дуалист”, про-
тивник на Левски и Каравелов. Трябва 
да се има предвид и писмото, изпратено 
от Букурещ до Мацини през юли 1869 г., 
след завръщането на Райнов от мисия-
та в Европа, в чиито текст той има без-
спорно важна роля: „Заели сме се да 
преминем тесните граници, които ни 
поставя Мемоарът от 1867 и да раз-
пространяваме републиканизма, дока-
то нашите братя отвъд Дунава ос-
тавяме да действат за Мемоара, тъй 
като трябва да се знае, че не могат 
другояче, освен под този претекст.” 
То показва, че „младите” от една страна 
възприемат революционните идеи, но 
съобразявайки се с реалностите отта-
тък Дунав (в територията на Османска-
та империя), предвиждат там да остане 
водеща идеята за „дуализъм”. Това съв-
пада и с преобладаващите настроения 
на българите във вътрешността, където 
очакванията за политически реформи 
се засилват особено след признаването 
на църковната независимост, и с външ-
нополитическата обстановка по това 
време, когато всички Велики сили са 
за запазване на статуквото. В същото 
време много сериозно започва и пропа-
гандата на радикалните революционни 
действия за извоюване на политическа 
независимост, свидетелство за което са 
думите на Каравелов от страниците на 
в. „Свобода” и разразилата се борба 
между доскорошни съмишленици.

Дълго време историческата наука 
представя сериозните противоречия 
и сблъсъци в средите на емиграцията 
единствено като борба между револю-
ционерите и другите, от които само ре-
волюционерите и само ръководителите 
в лицето на Любен Каравелов и Васил 
Левски вървят по правилния път. А тези 
процеси, които протичат сред емигрант-
ските дейци във Влашко, общо в нацио-
налното ни освободително движение и 
вътре в революционно-демократично 
течение, са твърде сложни.

Обнадеждаващо е появяването в 
последно време на изследвания и мне-
ния като тези на проф. Пламен Митев, 
проф. Иван Стоянов, проф. Илия Тодев, 
доц. Пламен Божинов, Кета Мирчева, 
които обективно търсят реалното място 
на дейци и събития, без да се водят от 
емоционални настроения и остарели 
стереотипи.

Приведените тук немного известни 
писма показват, че един от другите – 
Теофан Райнов, този, когото сам Апос-
тола нарича „Бай Т. Райнов”, със своите 
политически виждания има сериозни 
позиции и авторитет не само сред свои-
те сънародници, но и пред европей-
ските дипломати, определящи го като 
„известния български агитатор”. 
Той има достойнството да признае и 
качествата на бързо утвърждаващия 
се ръководител на „младите” в лицето 
на Любен Каравелов през лятото на 
1869 г. – „най ревнустният наш ре-
публиканец”, и бездействието на еми-
грацията във Влашко в края на 1871 г. 
– „Вършите ли вие нещо? Ние нищо! 
Тежко ни!”

Любен Каравелов Васил Левски Теофан Райнов

към преодоляване на противопоставя-
нето и възстановяване на доверието и 
съвместните действия. На 25 ноември 
1871 г. Апостола изпраща във Влашко 
своя помощник Ангел Кънчев с препо-
ръчително писмо не до някой друг от 
емигрантските дейци, а до Теофан Рай-
нов в Гюргево. Левски му пише:

„Бай Т. Райновъ,
Наместо писмо ето Ви А. К. нашь 

Братъ и работникъ, с упълномощно 
писмо иди тамь за работа, каквато 
сме, ще Ви каже, дайте му и Вашите 
бележки, какво мислите, и какво ра-
ботите.

Така поздравлявамъ всички наши 
тамь, така ще пишити и на другите 
дето са намиратъ...”

Тези думи са показателни, че по 
това време Апостола има достатъчно 
доверие на Райнов, за да му изпрати 
най-добрия си помощник и да го пре-
поръча на емигрантските дейци да 
споделят с него какво е състоянието 
на работите отвъд Дунав.

Почти по същото време Райнов е 
потърсен и от Любен Каравелов. Това 
се разбира от едно малко известно пис-
мо на Теофан от 16 декември 1871 г.от 
Гюргево до Каравелов в Букурещ. В 
него той прави много вярна преценка 
за положението на българското насе-
ление в Османската империя, за него-
вата зависимост и дискриминация, за 
неговата безправност и невъзможност 
да се защити дори и пред съда. Според 
Райнов не е възможно като политиче-

Той пише до войводата Филип Тотю: „И 
на често трябва да са съветваме ний 
дейците, щом спазим един другиму 
погрешките си, защого секи бърка па 
нимой да са съвземи. На драго сърце 
трябва да обичаме оногова, който ни 
покаже погрешката: и нека той ни е 
наш приятел.”, а до Иван Кършовски: 
„…За Отечеството работим Байо! 
Кажи ти моити и аз твоити кривици, 
па да са поправиме и се да си вървим 
наедно, ако ще бъдем хора.”

Удивителна е приликата в думите на 
двамата – на Васил Левски и на Теофан 
Райнов. И двамата желаят откритост в 
отношенията, издигат в свой принцип 
добронамерената критика като необхо-
дим коректив за развитието на органи-
зацията напред.

Въпреки че са определяни с об-
щия термин „млади”, те, включително 
Каравелов, Левски и Райнов, през този 
период нямат едни и същи политически 
виждания. Сред тях протичат сложни 
процеси на еволюция, разграничава-
не, прегрупиране, противопоставяне. 
Един от най-разделителните за „мла-
дите” моменти е кризата, избухнала 
към края на лятото и началото на ес-
ента на 1870 г. Започнала с откритото 
противопоставяне на Каравелов срещу 
идеята на дуалистите, задълбочила се 
с игнорирането на мнението на хората 
около Теофан Райнов, Георги Живков 
и Иван Кършовски, продължила с вза-
имни обвинения и компрометиране и 
опити да бъде привлечен Васил Левски 
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Много са моментите, които опреде-
лят значимото място на нашия град в 
националната ни история, но един от 
тях се откроява ярко. Ловеч и ловчанци 
имат значим принос в дейността на съз-
дадената от Васил Левски през 1870-
1872 г. комитетска мрежа в страната, 
известна в историята като Вътрешна 
революционна организация (ВРО). В 
Ловеч Левски се среща и запознава с 
хора, които го впечатляват със своето 
желание и готовност да се посветят на 
идеята за освобождение на България 
от турско владичество.Това е водещото 
съображение, поради което в хода на 
изграждането на комитетската мрежа 
Апостола на българската свобода из-
бира Ловеч за неин център – „револю-
ционна столица“. Организиран в нача-
лото на 1871 г., от есента на с. г. Ловчан-
ският комитет официално е натоварен с 
ролята на Централен за вътрешността 
на страната. Той е познат под назва-
нията „Привременното правителство 
в България I отд. от БРЦК“ или „ЦБРК 
в Българско“. Над тридесетина мъже 
и две жени от Ловеч имат в различна 
степен и форма отношение към делото 
на Левски и работата на Ловчанския 
комитет. Ловчанци, начело с Марин 
Поплуканов и Иван Драсов, подпома-
гат Апостола в неговата съзидателна 
работа. Домовете им се превръщат 
в конспиративни клубове, в които се 
провеждат събрания, вземат се важни 
организационни решения, посрещат и 
се препращат комитетски хора, пари, 
оръжие, документация и книжнина. 
В махала „Дръстене“ е домът на Ма-
рия и Никола Сиркови, който служи 
на Левски за тайна къща. Наблизо е 
единствената до днес запазена малка 
къщичка на Христо Цонев – Латинеца, 
която също дава подслон на Апостола. 
В къщата на Величка Поплуканова – 
Хашнова по инициатива на Христо Ива-
нов – Големия е изградено специално 
скривалище за хора, оръжие, вещи и 
документи. На Софийския процес (края 
на 1872 – началото на 1873) двамата 
ловчански комитетски активисти Марин 
Поплуканов и Димитър Пъшков са осъ-
дени на вечно заточение в Мала Азия 
– гр. Диарбекир.

Посетите от Апостола семена да-
ват плодове. Ловчанци се включват и в 
следващите националноосвободителни 
прояви – Априлското въстание и него-
вия епилог – бойния път на Ботевата 
чета (1876), доброволческите чети и 
руско-българската бригада по време 
на Сръбско-турската война (1876) и 
българското опълчение през Руско-тур-
ската Освободителна война (1877-1878).

За тези и други величави мигове 
– Новоселското въстание (май 1876), 
Първото (5 юли 1877) и Второто (22 ав-
густ 1877) освобождение на Ловеч от 
руската императорска армия – разказ-
ва експозицията на музей „Васил Лев-
ски“, който на 19 февруари тази година 
навърши 63 лета. За това време музе-
ят сменя две сгради, а експозицията е 
преработвана четири пъти.

Уреждането в Ловеч на музей, пос-
ветен на делото на Левски и неговите 
съратници, е дълг на ловчанци, които 
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чувствително закъсняват с неговото из-
пълнение. Тази негативна констатация 
се компенсира от усилията на създаде-
ния на 5 юни 1924 г. Граждански коми-
тет „Васил Левски“, с председател д-р 
Никола Сяров, за възстановяване на 
Къкринското ханче. То е възстановено 
през 1926 г., а в него е уредена музейна 
експозиция, официално открита на 10 
май 1931 г. Къкринското ханче има чест-
та да бъде първият музей в България, 
посветен на Левски.

В началото на 1953 г. Комитетът 
за наука и култура взема решение за 
изграждане музей на Апостола в Ло-
веч. С помощта на сформирания екип 
от „стари музейни сътрудници“ уред-
никът Константин Драгнев изработва 
тематико-експозиционен план. Научен 
ръководител и консултант е известни-
ят левскивед от института „Ботев-Лев-
ски“ проф. Иван Унджиев – автор на 
най-обемистата научна биография на 
Апостола. Художникът Борис Китанов 
осъществява художественото оформле-
ние на експозицията. Тя се помещава 
в три малки стаички на втория етаж на 
къщата на Иван Крачула (бащата на 
Христо Иванов – Големия) в квартал 
„Дръстене“, ул. „Васил Левски“ № 151. 
На 19 февруари 1954 г. след тържест-
вената церемония музей „Васил Лев-
ски“ отваря врати. Пръв негов уредник 
е Слава Банбалска. Малката експо-
зиция ежегодно е посещавана от 20-
25 хил. човека. Това е времето, когато с 
вдъхновение и ентусиазъм като уредни-
ци работят Геновева Банкова, Трифон 
Цонев и Вяра Кирова.

През 1958 г. окончателно се опре-
деля статутът на музея. Той е част от 
Околийския народен общ музей, кой-
то от 1959 г. става окръжен. Налице е 
тенденция на постоянно нарастване на 
броя на експонатите във фонда на му-
зей „В. Левски“ чрез откупки и дарения.

В началото на 1959 г. Ловеч става 
окръжен град. През 60-те години на 
ХХ век в отговор на нарасналите му-
зейни критерии и обществени потреб-
ности възниква необходимостта от 
по-пространствен и по-модерен начин 
за представяне на темата за национал-
ноосвободителните борби с акцент на 
делото и подвига на Левски. По идея на 
учителя по история и музеен сътрудник 
Гено Иванов на мястото, където се е на-
мирала къщата на възрожденския учи-
тел, книжовник и борец за независима 
българска църква поп Лукан Лилов, в 
която окончателно е учреден Ловчан-
ският комитет, а неговите ръководители 
и членове полагат клетва, е построена 
нова музейна сграда. Проектант е арх. 
Иван Николов, а конструктор – инж. Пе-
тър Вълчев. Новият тематико-експози-
ционен план е дело на уредника Вяра 
Кирова. Научен консултант е проф. Дой-
но Дойнов, а художествен изпълнител 
– художникът Злати Чалъков.

На 17 юли 1967 г. в присъствието 
на официални лица и множество граж-
дани новият музей е открит. Статисти-
ката отчита, че в периода 1970 – 1975 г. 
посетителите достигат рекорден брой – 
100-150 хиляди човека на година. Осо-
бен интерес за тях са личните вещи на 
Апостола и снабдената със светлинен 
механизъм карта на неговите обиколки 

ности активно участват отговорникът 
по поддръжката Николай Иванов и 
уредниците Пламен Мяшков, Христо 
Генов, Ганчо Ганев и Венцислав Цачев 
от РИМ – Ловеч.

На 18 февруари 2008 г. обновена-
та експозиция е официално открита от 
Минчо Казанджиев – кмет на Община 
Ловеч.

От 2013 г. директор на РИМ – Ло-
веч е Капка Кузманова, която заедно с 
колегите си, успешно развиват тради-
циите на своите предходници.

Всяка история си има предистория. 
Тя започва от началото на 1873 г., кога-
то Мария и Никола Сиркови прибират, 
укриват и съхраняват като по чудо 
неразкрития в Къкринското ханче от 

инициатива дава обнадеждаващи ре-
зултати. За тях най-значителна заслуга 
имат сътрудникът на Ловчанския коми-
тет, очевидец на Къкринската Голгота 
и другар на Левски в последния му път 
от Къкрина до София Никола Цвятков и 
неговата съпруга Мария (бивша Сирко-
ва). Те, след като веднъж са предали 
на Захари Стоянов по-голямата част 
от съхранявания архив, отново се от-
зовават. Никола предоставя редица 
останали на съхранение документи: 
образци от печатното подканително 
писмо от 10 март 1871 г. и Окръжното 
писмо от 14 юни 1872 г., Устав на БРЦК 
от 1872 г. – 2 бр., множество бланки 
за кочанни квитанции, заедно с един 
револвер и три съоръжения (калъпи) 
за отливане на куршуми. Освен тях 
той предава и шест фалшиви турски 
печата (впоследствие се появява още 
един) от червен френски восък и една 
примитивна портативна печатничка 
(печатна форма) – лични вещи на Апос-
тола. „Това – отбелязва д-р Стоянов – 
произлизаше от спасеното от самара 
на коня на Левски и скътано досега в 
скривалището им“.

През 1923 г. Димитър Пъшков даря-
ва на музея оригинално фотопортретче 
на Левски от 1870 г. с негов автограф. 
В музея се намира личното оръжие на 
Апостола – кама и сабя. Камата, според 
обясненията на д-р Стоянов, е съхра-
нена от наследниците на Васил Йонков 
– Гложенеца, а според други източници 
– от Мария, вдовицата на Христо Цонев 
– Латинеца. Сабята е запазена в Тро-
янския манастир, от където през 1967 г. 
след административни разпореждания 
е предадена на музей „В. Левски“ в Ло-
веч. През 1950 г. фотопортретът, кама-
та, печатничката и три фалшиви турски 
печата са предадени на Музея на ре-
волюционното движение в България. 
Девет години по-късно те са върнати 
там, където им е място – музей „В. Лев-
ски“. Запазените по неизвестни причи-
ни през 1901 г.от Мария и Никола 49 
броя кочанни квитанции са предадени 
през 1955 г. на музея от тяхната дъщеря 
Боцка Николчева. Освен нея ценни да-
рения на музея правят и наследниците 
на Ив. Драсов, М. Поплуканов, Христо 
Иванов – Големия, Ив. Колев, Ф. Тотю, 
Хр. Лазаров, както други родолюбиви 
наши съграждани, като Кино Коприн-
ски от с. Орешака. През 2009 г. Вла-
димир Зиновиев Бубняк дари восъчна 
статуя (фигура) на Васил Левски, изра-
ботена от екип на Музея на восъчните 
фигури в Санкт Петербург.

Трудно е да се предположи каква 
стойност и визия би имал музеят на 
Апостола без колекцията от неговите 
личните вещи, която е най-голяма в 
България. Те са основен акцент – цен-
тър на експозицията. Националната 
важност на нейната тема и съдържа-
ние, както и наличието на ценни експо-
нати във фонда на музея му отреждат 
важната мисия на духовен мост между 
миналото, настоящето и бъдещето. При-
тежаващ национална известност, музей 
„Васил Левски“ е част от визитната кар-
тичка на Ловеч.

из България, възстановката на скрива-
лището в къщата на Величка Поплука-
нова – Хашнова. По това време в музея 
последователно работят уредниците 
Вяра Кирова, Гено Василев, Надежда 
Кунчева и Геновева Шейтанова.

През 1976 г. музеят затваря врати 
за основно преработване на експози-
цията. Автори на третия поред тема-
тико-експозиционен план са Надежда 
Кунчева и Геновева Шейтанова. Научен 
ръководител е проф. Николай Генчев, а 
художествен изпълнител – художникът 
Асен Стойчев. В експозиционната зала 
е изградено второ ниво – пантеон на 
признателност към дейците на създа-
дената от Левски комитетска мрежа в 
страната. Връзката между двете нива 
е чудесното пано, дело на художника 
Цвятко Дочев. Открита през 1982 г., екс-
позицията е най-дълго правената – 6 
години, и най-продължително същест-
вувалата – 25 години. От същата година 
като уредник в музей „В. Левски“ работи 
Иван Лалев, който от 1991 до 2013 г. е 
директор на Исторически, впослед-
ствие Регионален исторически музей 
(РИМ) – Ловеч. Екскурзовод до 1986 г. 
е Снежана Йочева, после за известно 
време Мира Кунева, след нея Веска 
Петрова, а от 2003 г. до днес – Боряна 
Боева. На 15 февруари 1985 г. музеят 
посреща двумилионния си посетител.

След началото на демократичните 
промени в резултат на създадените 
неблагоприятни социално-икономиче-
ски условия посещаемостта в музея 
рязко спада – не в проценти, а в пъти. 
Тази негативна тенденция започна по-
степенно да се преодолява от края на 
90-те години. Днес музей „В. Левски“ е 
един от най-посещаваните обекти на 
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Експозицията на музея със стенописа на художника Цвятко Дочев

Личното оръжие на Левски

турските полицаи архив на Апостола, 
зашит в самара на коня на Никола 
Цвятков. От изключителна важност е 
оня момент, когато в нея се намесва 
дошлият да практикува в Ловеч лекар 
– д-р Параскев Ив. Стоянов. Изпратен 
сякаш от провидението, той разбира за 
важното място и значение на Ловеч и 
ловчанци в освободителната организа-
ция и в частност в живота на Апостола, 
както и за подвига на Тодор Кирков – 
Войводата, ботевите четници и опъл-
ченците. И докторът се заема да освет-
ли това минало. Той става председател 
на комитета за въздигане паметник на 
ловчанските въстаници и председател 
на Ловчанското читалище „Наука“. 
През 1901 г. д-р Стоянов осъществява 
рядка по рода си анкета с оцелелите 
съратници на Левски, с приятели на 
Кирков и други свидетели на събитията 
от това време, и написва монография, 
която и до днес има научна стойност. 
Д-р Стоянов отчита необходимостта от 
събирането на всички ценни свидетел-
ства – вещи, документи и снимки, които 
представляват важно градиво за исто-
рическото познание и са ценни истори-
чески реликви за бъдните поколения. 
През 1901 г. той изготвя дълъг списък 
– „За музеят на читалището предмети, 
обещани за прибиране или подарени“, 
който съдържа 23 точки. Благородната 

РИМ – Ловеч. Поради навършване на 
пенсионна възраст Надежда Кунчева 
се оттегля в края на 1996 г., а на нейно 
място за уредник в музей „Васил Лев-
ски“ и в отдел „История на България ХV 
– ХIХ век“ при РИМ – Ловеч бе назначен 
Теодор Тончев.

В първите години на новото хиля-
долетие музеят се радва на посещения 
от наши и чужди държавници. Прага на 
музея прекрачват известни и забеле-
жителни българи, представители на 
различни сфери на науката, културата 
и изкуството.

През есента на 1999 г. с отпуснатите 
от Община Ловеч средства е направе-
на красива веранда. На следващата 
пролет по програма „Красив Ловеч“, 
финансирана от испанското правител-
ство, се осъществи основен ремонт на 
покривната конструкция. Със средства 
от общинския бюджет през лятото на 
2001 г. бе подменена старата таванна 
конструкция на експозиционната зала 
с окачен таван.

В навечерието на Коледните праз-
ници на 2007 г. се пристъпи към пълно 
обновяване на експозицията. Под ръко-
водството на тогавашният директор на 
РИМ – Ловеч Иван Лалев бе създаден 
екип от уредника Теодор Тончев, ди-
зайнера Георги Николов и художника 
Тошко Тодоров. В техническите дей-



Проф. Дойно ДОЙНОВ

Още навремето един мой учител, 
ревностен почитател на Левски, ми каз-
ваше: „Всеки българин си има и носи в 
себе си своя Левски.“ За този на пръв 
поглед най-обикновен герой в нашата 
история и заедно с това най-необикно-
вения българин, революционер и човек, 
се пише трудно, адски трудно! Апосто-
ла, по сполучливото определение на 
мъдреца Илия Бешков, е „най-ясната 
загадка“ сред своите исторически 
събратя – духовници и просветители, 
хайдути и бунтовници, поборници и ре-
волюционери. И ако въпреки дългого-
дишните ми проучвания и аз, като много 
други, не успях да разкрия „загадката“, 
то поне се убедих в една безспорна ис-
тина – той, Васил Иванов Кунчев, Дяко-
на, Апостола, бе и си остава най-значи-
мата, ярка и общопризната национална 
историческа личност. Човекът, избуял в 
силната и най-плодотворна българска 
епоха – Възраждането, но и деецът, 
който и днес е жив пример с делата си 

Проф. Марко СЕМОВ

Обикновено след като мине един 
празник или събитие, вестниците ряд-
ко се връщат към него. Освен, ако е 
станал някакъв скандал, който да вди-
гне тиража им. Не бих казал, че около 
125-годишнината от обесването на Лев-
ски имаше скандал.

Същия този ден, на стотина метра 
от мястото, където е обесен най-достой-
ният мъж на България, бях на работа. 
От прозореца на стаята виждах добре 
паметника на Васил Левски и всичко, 
което ставаше около него. Така видях 
двама патриарси, които по различно 
време, в скромно обкръжение, заста-
наха пред паметника, сложиха китка, 
казаха своето, сподирени от любопит-
ните погледи на рехавата публика, след 
което се върнаха в синодите си. Вечер-
та на цяла България стана ясно, че този 
ден те не бяха поканени да присъстват 
на тържеството. И такова нещо не е 
бивало, Апостоле, през тия 125 години, 

Проф. Иван СТОЯНОВ

Навярно мнозинството от българите 
биха отговорили в хор – най-великият 
българин. И биха имали право, и биха 
били разбрани дори от онези, които 
не са и чували името ти, които не са 
и сънували, че си съществувал някога, 
които и не подозират, че на такива като 
теб днес дължим, че ни има на този свят 
като отделна нация (все още), че, макар 
и да не знаят къде точно се намираме, 
днешните ни „съюзници“ от „съюза“ 
(разбирай Европейския) произнасят 
името България.

Ще те определят като стратег и 
идеолог на Вътрешната революцион-
на организация, на идеята за чиста и 
свята република, на такава форма на 
държавно управление, в която българи, 
турци, евреи ще живеят като равни, а 
законите ще важат в еднаква степен 
за всички… (Ако знаеш, Апостоле, как 
превратно се използва тази ти мисъл 
днес…)

Ще изнасят речи за теб – “онзи там”, 
застанал “отзад” на постамента и зам-
ръзнал според вижданията на скулпту-
ра в причудлива поза… Ще те поставят 
на стената в кабинетите си в изящни 
рамки с европейско облекло (защото 
българското… така де…), с присъщите 
аксесоари и модната прическа с кичури 
– “досущ” като запазените ти коси…, но 
винаги отзад, защото отпред би гледал 
в очите, макар и от портрета, а отзад 
– гледай си, кой ти пречи! Ще те пред-
ставят като “демон въздесъщ” – “озове 
се в сянка, мерне се в седянка”… Ще 
търсиш “най-чистия път”…

А ти беше Просто Човек! Живеещ 
във времето си и разбиращ времето – 
“времето е в нас и ние сме във време-
то…”

Ти беше просто Българин – живе-
ещ с българите в България и разбиращ 
българщината! Ти беше син на своите 
родители – обичащ Родината и нена-
виждащ Държавата!

……………….
Ти беше Душата на възкръсващия 

за нов живот! Ти беше Адът за пороби-
теля! Ти беше Чудото, което роди една 
Подбалканска долина в деветнайсети 
век, долина, дала живот на много още 
апостоли, за да се появи на бял свят и 
Българският въпрос. Без теб и твоите 
съратници навярно днес светът не би 

и посланията си на всички поколения 
– от Освобождението 1878 г., та до ден 
днешен. Животът и подвигът на Левски 
се вписват основателно в българската 
история, но по значимостта на делото 
– и в биографичната цялостност на чо-
вечеството. Името му – многозначител-
ното лъвско име, ще стои достойно, ако 
не днес, то в идващите години и десе-
тилетия и на фасадата на символичния 
общочовешки пантеон. Едно, може би 
самотно, но наше, българско!

……………….
Всеки, който се е докосвал до Лев-

ски, е подчертавал наред с изключи-
телния му характер, сила и мъжество 
и неговата нравствена чистота, прин-
ципност и идейна зрялост.

Повече от 20 пъти той сменя име-
то си, променя явки и тайни къщи, 
предрешава се, но стъпка по стъпка 
осъществява предначертаната си цел. 
Изумителни са неговото хладнокръвие 
и себеотрицание в последните месеци 
и дни на живота и революционната му 

във февруарския ден, когато си увиснал 
на бесилото. Ти ще кажеш редно или 
нередно беше това – човек си на църк-
вата, оттам, от нейното лоно тръгна да 
даваш сърце и съвест за България. И 
по-добре знаеш тя – която трябва да ни 
превръща от население в народ – добре 
ли прави, като дели мирянството си на 
две и по този начин отваря колкото щеш 
място за чужди сметки, за нехристиян-
ски дела и помисли. И за разлика от 
тогавашната твоя църква, трудно и е да 
направи жертва в името поне на собст-
веното си спасение.

На тазгодишния деветнадесети 
февруари, за разлика от тогавашния, 
излизат и вестници. Поразгърне ли ги 
човек, ще види каква е станала Бъл-
гария 125 години след смъртта ти. О, 
Дяконе, в едни от тях никак нямаше 
място за тебе. Вестници с претенции 
за свободни и независими дори не на-
мериха за нужно да сложат на първа 
страница снимката ти. Нито даже ред 
от тебе или за тебе. Все едно, че не те 
е имало… Ще те заболи, зная, ако ти 
кажа, че на мястото, където беше редно 
да стои снимката ти – или поне една от 
твоите мисли, – същият този българин, 
заради когото ти беше обесен, можеше 
да прочете надълго и нашироко истори-
ята с Мултигруп и Хардланд. Не знаеш 
ти нито какво е Мулти, нито Хардланд. 
Не ти и трябва! И аз не зная, и 99% от 
живите българи не знаят.

Имаше и други, къде по-важни от 
годишнината на твоята смърт, имена 
и далавери, турени с цвят и снимка 
най-първи в тези броеве… Просто така 
си пишат днешните вестници…

Зная, че ако ти подам един от тях и 
има как да го разгърнеш с каменните си 
ръце, половината от написаното няма 
да разбереш – защото е написано или с 

познавал понятия като „българско“, 
„българщина“, „България“…, макар този 
свят да свързва и днес тези понятия с 
Букурещ, Атина, Русия и не знам още 
с какво си… Та да си знаеш – така е в 
„образована“ Европа и в „цивилизова-
ния“ свят.

А ти, роденият в Карлово, прозря 
света, прозря истината, прозря мисълта 
на човешкия разум – „помогни си сам и 
бог ще ти помогне“. Прозря простички-
те истини, които светът лелееше и пре-
възнасяше като открития на мъдреци, 
философи, евангелисти…

Че робът се стреми към свобода и 
независимост. Че тези състояния на 
духа трябва да са вътре в теб, за да ги 
пожелаеш и за другите, за онези, които 
мечтаят за тях, за онези, които искат 
свободата, но чакат да им се поднесе в 
къщите на тепсия. На онези, които каз-
ваха в смутните времена – „нашето вре-
ме ще дойде утре“. И тези, последните, 
бяха прави – тяхното „утре“ идваше 
неизменно, а твоето не дойде – Никога!

Ти се изправи пред Бесилката – 
спокоен от стореното и омерзен от 
действителността. „Аз съм посветил 

Левски – най-ясната загадка

Питанките на Дякона

Кой си ти, Апостоле?

Заедно с въпросителните на Апостола
13180 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ

дейност - преследван от шпиони, поте-
ри, от предателства и засади, той не 
пренебрегва своя дълг, не унива, не се 
предава.

Изправен пред извънредния съд в 
София в началото на 1873 г., той е под-
ложен на най-голямото си личностно и 
човешко изпитание.

……………….
Преди години най-заслужилият из-

следовател на Левски Димитър Стра-
шимиров на въпроса, защо не написа 
биографията му, след като познава 
всичко от и за него, скромно, но тъжно, 
отговорил: „защото е толкова светъл, 
но и толкова сложен, че е неуловим…“

Изследователите, от която и нация, 
и школа да са, основателно търсят в 
националната, пък и в общочовешката 
история осъществената историческа 
личност, обикновено Героя, но трудно 
се добират до Човека! А още древните 
са смятали, че за да откриеш зад героя 
великото и божествено природно тайн-
ство – Човека, е нужно и добродетел 
– „Арете“, и изкуство – „Арте“…

Във времето и годините, по архиви 
и библиотеки, лист по лист, документ 
по документ и аз преоткривах Левски 
– оказа се, че само се доближавах до 
историческия, да не кажа книжния Лев-
ски. Не можах да открия истинския, За-
гадката Левски!

Сега, от върха на библейските ми го-
дини, погледът ми е отправен към твор- 
ците – книжовници, писатели, художни-
ци – редът е Ваш, последвайте Ботев, 
Каравелов, Вазов… На вас принадлежи 
мисията, пък и времето: Бог ви е дарил 
и с таланта, но и с проникновението да 
разкривате стърчащите в историята и в 
живота личности…

Ето към тях – настоящите, но и бъ-
дещите български творци, към младите 
и модерните историци ми е и заръката, 
и надеждата!

английски букви, или с английски думи. 
Ще преглътнеш и това. И ние, днешните 
българи, го преглъщаме. Ще преглът-
неш и това, че на мястото на твоите 
вечни истини четем с едри букви името 
Номура. Това е японска банка, която ще 
купува Българска пощенска банка…

Ако разгърнем вътрешните страни-
ци на вестниците – все с надеждата да 
те зърнем от някое кьоше, – ще видим 
и други днескашни работи, за които и 
през ум не ти е минавало.

Помниш ли онова тефтерче, в което 
пишеш до грош колко си дал за прено-
щуване, за илач, на коя вдовица сиро-
та с колко си помогнал? Като наближи 
твой празник, ние много обичаме да 
го разгръщаме. На негово място днес 
четем къде колко пара е потънала в 
частни джобове. И виновни, то се знае, 
няма и няма да има… Стане ли дума за 
държавна пара, днес в България никой 
не цепи дотам косъма.

Ако пък по-нататък прелистиш 
вестниците, не се плаши от това, което 
ще прочетеш. И аз няма да ти го разказ-
вам, защото не ми се приказва за дру-
гото, което става в твоето Отечество: 
баща убил сина си, майка утрепала или 
хвърлила детето си, мутри се стреляли 
в центъра на някой град – кръв тече от 
вестниците ни, глави хвърчат … Пове-
че, отколкото по твое време, Дяконе!

……………….
Не си забравен обаче, Апостоле! 

Още му стоиш на сърцето на българ-
ския народ. Цял ден дечица идеха – де 
сами, де с майките и с учителките си, 
заставаха отпреде ти, слагаха цветя в 
краката ти.

Затова ти ще си решиш: ако слезеш 
от камъка, ако побараш молив и ти пад-
не тефтерче – онова „Народе“ с колко 
въпросителни сега ще го напишеш?!

себе си на отечеството си…“ От 61-во 
лято до края на 72-ро! „Ни сън, ни по-
кой…“ „Под вънкашност чужда и под 
име ново…“ „Да му служа до смърт и 
да работя по народната воля“. Ако това 
беше казано на партийно събрание, 
Апостоле, – овациите нямаше да спрат 
дълго време, но ти не знаеш какво е 
това и е добре, че не знаеш.

……………….
Иначе тя, българската, днес се е 

видяла, но смайва с това, че въпреки 
всичко я е имало някога – и в по-да-
лечно, и в по-близко минало. За да ни 
напомня и да ни стряска в днешния 
„демократичен“ свят и в днешната още 
„по-демократична“ България.

Ако можеше днес да ни зърнеш 
отнякъде, Апостоле! Сигурно щеше да 
поставиш не четири въпросителни след 
„народе“, а милиони – стига да имаше 
време и място. Днес и време, и място 
– колкото искаш.. Само дето въпроси-
телните попадат в графата „препинател-
ни знаци“ и нямат нищо общо с твоите 
„питанки“.

……………….
Апостоле????

Из джобното тефтерче на Васил Левски



Доц. Огняна МАЖДРАКОВА 
– ЧАВДАРОВА

След завръщането си в България 
на 1 юли 1872 г. Васил Левски продъл-
жава обиколките си „изпод байонетите 
неприятелеви“. Всецяло отдаден на де-
лото, пренебрегнал личните си несгоди, 
той обмисля как да се преодолеят труд-
ностите и опасностите, които спъват и 
застрашават функционирането на из-
гражданата с толкова труд комитетска 
мрежа. Териториалното и численото й 
нарастване явно налагали създаването 
на нова междинна форма в структурата 
на Вътрешната революционна органи-
зация (ВРО) – окръзите. Идеята не била 
нова, но едва сега почвата била подгот-
вена. Преценил момента за подходящ, 
Левски си поставя за задача да реор-
ганизира комитетската мрежа и още 
през лятото избистря концепцията си. 
Опрян на постигнатото, съобразявай-
ки се със сложните условия, Левски 
се залавя да обособи от приобщените 
територии няколко „окръжия“. Замисъ-
лът целял да се ограничи, доколкото е 
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Ловеч – седалището на I отд. на БРЦК, 
по-отдалечено, но също достъпно по 
преки и обиколни пътища.

Географско-топографските предим-
ства на Голям извор са били също от 
първостепенно значение. Разположе-
нието му встрани от големите пътища 
в гориста околност позволявало оттук 
да потеглят конници или пеши куриери, 
които да поддържат комуникациите с 
близки и по-далечни градове и села, 
без това да бие на очи, като се избягват 
турските караули и постове, поставени 
на много места поради въведения в им-
перията строг контрол над пътниците и 
движението между селищата.

Друго важно практическо преиму-
щество на Голям извор като оформящо 
се конспиративно средище било свър-
зано с административните функции на 
Димитър Стамболията, привлечения в 
комитета мухтар (кмет). Благодарение 
на него тук е осигурена възможност ко-
митетски дейци преди път да се сдобият 
с необходимото удостоверение, даващо 
им право да поискат от казалийското 
управление да им издаде редовен 

болията, а и станало ясно, че случаят 
съвсем не е изключение.

Какви други обстоятелства и съо-
бражения натежават при решението на 
първостроителя на ВРО да преустрои 
Частния революционен комитет (ЧРК) 
в Голям извор в първи окръжен център?

Изборът, допринесъл за превръ-
щането на ЧРК в окръжен, както до-
казват документите, не е случайно или 
еднолично решение. Предложението на 
Левски се предхожда от организацион-
ното укрепване на ЧРК, увеличаване на 
числения състав и наблюдения на него-
вата дееспособност и инициативност.

Силните страни на местните коми-
тетски работници, както видяхме, на-
мират израз в: грижи по финансовото 
осигуряване и отчетност; поддържане 
на експедитивно куриерско звено; на-
предък във военнотехническата подго-
товка; организиране акция за набира-
не абонати за в. „Свобода“; оживена 
кореспондентска връзка с Левски, с 
ЦК в Ловеч и с ЧРК в околните села; 
улесняване на Д. Общи в агитационна-
та му работа; и не на последно място 
– усилия да се подпомогне Апоктола в 
разясняване на основните положения в 
Устава на БРЦК и за съблюдаването им.

Създателят на ВРО имал възмож-
ност да наблюдава дейността на „Сю-
лейманоглу Дауд“ и да сравни неговите 
прояви и потенциал с онези на околните 
частни революционни комитети. При 
тези предпоставки признанието на 
успехите на комитета в Голям извор от 
врачанските сподвижници е само един 
допълнителен подтик Левски да прис-
тъпи към обявяването му за окръжен.

Създаването на първото окръжие 
тъкмо в този район е несъмнено и опит 
на Апостола да предпази комитетските 
звена в Тетевенско и Орханийско от 
евентуални рискови инициативи под 
влияние на Д. Общи. Този мотив е ус-
корил решението на Левски за рефор-
мата, още повече като вижда налице 
признаци, че работата в района на 
Общи „се е компрометирала“. Замисъ-
лът за реорганизирането поначало бил 
породен от обективната необходимост 
и предвиждал всяко от окръжията да е 
в състояние да работи самостоятелно, 
като същевременно действа в синхрон 
с останалите структури на ВРО. Левски 
искал да насърчи израстването на ко-
митетските кадри, а се надявал с про-
мяната да намалее рискът от провали.

Полезните нововъведения, целящи 
усъвършенстване на цялата комитетска 
мрежа, проличават от следващите не-
гови стъпки. Веднъж заел се с рефор-
мата, Левски не спира преустройството 
на организацията. В надпревара с вре-
мето той успява, преодолявайки много 
трудности, да създаде през октомври 
втория окръг с център Пазарджик, а 
през ноември – окръжията в Стара За-
гора, Сливен и Търново. Същевременно 
той подготвя почвата за формирането 
и на други окръзи; съставя писма с ин-
струкции – своего рода нормативни до-
кументи за правилното функциониране 
на новите структурни единици. Преус-
тройството обаче остава незавършено, 
прекъснато от залавянето и смъртта на 
смелия инициатор на замисъла.

Къщата-музей на Георги Стойков в с. Голям Извор –една от све-
тините, напомнящи за апостолската дейност на Левски.

инж. Иржи (Георги) Прошек

за въздигането на държавата ни. Не 
се полъгвайте, че тези които държат 
парите държат и бъдещето ви, защо-
то тези пари те са ги взели от вас, 
а вие им се кланяте и ги въздигате, 
като слънце пред очите си. Те няма 
да се поколебаят да посегнат към 
властта, а вие ще трябва да ги въз-
прете и да им поискате сметка, кой с 
какво е помогнал за освобождението 
ни, и давал ли е пари или казвал нека 
да стане па тогава. На такива аз съм 
им писал и преди „Днес е момента да 
си купите живот, който сега се про-
дава, утре не, и милиони да давате“. 
Та тези, които покажат разписките 
с печата на Централния комитет, те 
нека живеят свободно в отечеството 

паспорт или пътно тескере. Като чор-
баджия Стамболията се ползвал с до-
верието на турските големци в района 
и до арестуването си в края на 1872 г. 
като селски мухтар помагал неведнъж 
в тази насока на комитетски хора. До-
казано е, че именно в Голям извор са 
оформени удостоверенията, въз основа 
на които са извадени както тескерето 
за обиколката на Апостола в Тракия 
през 1872 г., така и тескерето, с което 
той се отправя за Общото събрание в 
Букурещ. Вторият документът всъщност 
бил издаден на името на приличащия 
по лице на Левски Дидьо Пеев. По-къс-
но извънредната съдебно-следствена 
комисия в София живо се интересува 
от случая. След като изтръгва сведе-
ния от арестувания куриер, тя притиска 
мухтаря Димитър и той е принуден да 
признае, че сам е съдействал за изда-
ване на въпросния документ. Фактът, че 
е улеснил Дякон Левски по този начин 
безпрепятствено да прехвърли грани-
цата, утежнил наказанието на Стам-
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започва. Нашето драгоценно оте-
чество ще се нуждае от достойни 
хора, които да го водят по пътя на 
благоденствието, така щото да 
бъдем равни на другите европейски 
народи. Ако допуснете утре, когато 
сте вече свободни да ви управляват 
днешните турски мекерета и разни-
те му лихвари и чорбаджии, които и 
днес ви грабят най-безжалостно, то 
по-добре да си останем под сянката 
на султана. Вярно е, че ние нямаме 
хора подготвени, но поне имаме хора 
честни и родолюбиви, които няма да 
се поколебаят да положат живота си 

възможно, рискът в комитетските дела 
и да се улесни работата на апостолите, 
на привлечените сътрудници и куриери 
с перспектива съгражданата тайна ор-
ганизация по-скоро да се разпростре и 
обхване „четирите краища Българско“. 
Един от комитетите, в чиято дейност 
Апостола отдавна се вглеждал със за-
доволство и на който възлагал надежди 
при предстоящата реформа, бил коми-
тетът в Голям извор, наречен конспира-
тивно „Сюлейманоглу Дауд“.

Поради какви предимства това 
село с разпръснати махали, прикътани 
в северните склонове на Стара пла-
нина, е предпочетено от Левски като 
средоточно място за координиране на 
революционната дейност в района? В 
мислите му натежавал фактът, че село-
то има чисто българско население и за-
ема средищно място сред създадената 
мрежа от частни комитети в околните 
села. Повлияла е сигурно и близостта 
на Етрополе и Тетевен, отстоящи на 15-
20 км, както и установените връзки с 

Георги ВЛАДИМИРОВ,
доктор по история

Позволих си да напиша тези редове 
не от позицията на специалист по до-
кументалното наследство на Апостола 
на свободата, а с ясната отговорност 
на професионален историк-скептик, 
за когото сензацията в историческото 
знание/познание е по-скоро похват в 
холивудски сценарий на приключенски 
екшън с измислен герой. Убеден съм, 
че честите манипулативни изблици по 
невралгичната тема за „историческа-
та памет и идентичност“ са пагубни за 
общественото съзнание също толкова, 
колкото чалгата, ментетата, сапунените 
сериали. 

Ето на какво се натъкнах в „необят-
ното пространство на виртуалния свят“, 

Надежда ПЕТРОВА

Не е широко известен фактът, че 
сред комитетските дейци, прегърнали 
делото на Васил Левски, са чехите Иржи 
Прошек, Антонин Пелц, Антон Свобода, 
полякът Станислав Домбровски.

Иржи (Георги) Прошек е роден на 
25.12.1847 г. в градчето Бероун, недале-
че от Прага. Учи в Кралевската чешка 
политехника специалност землемерно 
инженерство и строителство. След пър- 
вата година на следването баща му 
умира и Иржи сам се издържа. Добре 
овладява немски, френски, английски, 
италиански и руски език. Сприятелява 
се с български студенти, сред които са 
Иван Драсов и Петър Берковски, от ко-
гото учи български език. През 1869 г. 
се дипломира и постъпва на работа в 
Централното бюро на компанията на 
барон Морис фон Хирш в Цариград като 
инженер асистент по проектирането и 
трасирането на железопътната линия 
Одрин – Саранбей (сега Септември).

Групата инженери се установява в 
село Алмалии (дн. с. Ябълково), Хас-
ковско. Сближава се с дейците на мест-
ния революционен комитет. През лятото 
на 1871 г. поп Калин построява Славян-
ски дом, наречен така от Прошек. Той 
успява да превърне селското училище 
в образцово. Събира, записва и нотира 
песни, изпраща дописки със снимки и 
описания на местните обичаи до чеш-
ки списания, помага за издръжката на 
библиотеката и читалището. Това е офи-
циалната дейност на Славянския дом.

Още през 1869 г. Васил Левски съз-
дава в селото революционен комитет. 
В Славянския дом се провеждат засе-
данията му. Прошек осигурява тайната 
поща, взема под своя защита преслед-
ваните куриери и често ги укрива меж-
ду работниците, доставя оръжие за Въ-
трешната революционна организация 
под претекст, че му трябва за охрана на 
железопътната линия. Среща се някол-
ко пъти с Левски, с Ангел Кънчев, който 
с удоволствие си спомня за Табор. 

Прошек дава информация и ценни 
съвети за организиране на освобож-
даването на В. Левски, в случай че го 
превозят по железницата.

По-късно инженерите се устано-
вяват в Ихтиман, където от години 
вилнеят черкезки орди. Прошек пише 
за безчинствата над българското на-
селение във в. „Народни листи“ и че-
хите в родината му научават за тях. 
През 1876 г. напуска компанията на 
барон Хирш. Описва подробно изде-
вателствата над българите и изпраща 
материалите на брат си Богдан, който 
ги превежда и отпечатва в парижки 
и лондонски вестници. Османските 
власти най-строго цензурират цялата 
кореспонденция към Франция и Англия, 
без да подозират за пътя през Прага.

По време на Руско-турската война 
чехът научава за плановете на турското 
командване да подсили войските около 
Шипка с нови части от тежка артиле-
рия. Той заминава за Одрин, където 

„ПРЕДСМЪРТНОТО ПИСМО“
Манипулации на историческата памет с методите на съвременния виртуален непукизъм

170 години от рождението на инж. Иржи Прошек

Чех в революционната 
организация

в което, ще се съгласите, прекарват го-
ляма част от ежедневието си нашите 
(уж) постмодерни български събратя. 
И най-вече – младите. Става дума за 
текст, озаглавен „Предсмъртното писмо 
на Васил Левски“. Ето какво гласи той:

„Байовци,
Ето, че паднах в ръцете на враго-

вете и ще напусна пътя на борбата 
преди да сме видели края на нашите 
въжделения. Но с моята кончина не 
свършва пътят, който трябва да 
извървите, така щото да не изгубят 
смисъл усилията ни. Моята смърт не 
ще да спре бъдещето ни освобожде-

със свои съмишленици извършва т. нар. 
„лудо предприятие“ – демонтирането на 
200 метра ж.п. релси, с което забавя 
турските ешелони с около 30 часа. 
Акцията е разкрита и Иржи Прошек е 
осъден на смърт. Успява да избяга в Бу-
курещ, където работи като преводач на 
руска служба. Получава високите во-
енни отличия – орден „Св. Александър 
Невски“ I степен и златна сабя.

След Освобождението Иржи Про-
шек се установява в София. Сътрудничи 
на губернатора П. Вл. Алабин и е сред 
инициаторите за построяване на памет-
ника на Васил Левски. Той е първият 
стенограф на Народното събрание. Ос-
новател и член е на „Славянска беседа 
– 1880“ и на дружество „Чех“, известно 
време ръководи списание „Чешки со-
кол“. Съосновател е на Българското 
инженерно-архитектурно дружество.

През 1878 г. в София сключва брак с 
Анна Роубалова. Тук пристига и брат му 
Теодор, химик. Подтикнати от любовта  
си към България – тяхната втора ро-
дина, те сменят имената си. Иржи 
се прекръщава на Георги, а Теодор 
– на Богдан. Построяват през 1884 г. 
най-модерната на Балканите пивова-
рна, известна като „Прошеково пиво“. 
Тя е първата в страната сграда, елек-
трифицирана със собствен генератор. 
От него прекарват електричество в 
двореца по време на балове. Двамата 
братя са създатели и на „Придворната 
печатница“, отпечатвала всички вестни-
ци, списанието на Книжовното друже-
ство (сега БАН), „Държавен вестник“, 
бланки и формуляри за държавни уч-
реждения. Тяхно дело са Лъвов и Орлов 
мост. Георги Прошек проучва находища 
на мрамор и съставя карта, организи-
ра производството на тухли в с. Долни 
Богров. Заема се със строежа на прис-
танището във Варна. Поради свлачища, 
то се срутва и той получава инфаркт.

Умира в София на 16/29 септември 
1905 г. на 58 години. Предсмъртното му 
желание е да бъде погребан в полите 
на Витоша. Сега Иржи (Георги) Прошек 
почива в католическата част на Цен-
тралните софийски гробища.

ние, нито трябва да скове сърцата 
и душите ви. Знайте, че борбата 
за освобождението ни ще погълне в 
жертвения си олтар много от вас, но 
още повече ще погълне борбата след 
освобождението ни. Аз не веднъж 
съм ви казвал: „Тоз който ни освободи 
той ще да ни и пороби“. Внимавай-
те, в народната работа няма шега, 
освобождението ни трябва да бъде 
плод на нашите задружни усилия. 
Вие, които ви грабят, безчестят и 
лъжат днешните ни управници, не 
мислете, че работата ни свършва с 
едното освобождение. Не тя с това 
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Дори и във великолепния, изчерпателен 
компендиум „Васил Левски. Документи“, 
издаден през 2000 г. от Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и 
Общобългарския комитет „Васил Лев-
ски“. Какво прави впечатление? 

На първо място – обръщението 
„Байовци“, с което започва цитирания 
текст, е употребено само в едно-един-
ствено писмо до БРЦК от 25 юли 1872 
г., приписвано на Левски. Утвърдено об-
ръщение в цялостното му епистоларно 
наследство е „Братя“. С „Байо“ Левски 
започва писмата си само до Любен Ка-
равелов и Кирияк Цанков. 

Изразите „освобождението ни тряб-
ва да бъде плод на нашите задружни 
усилия“ и „щото да бъдем равни на дру-
гите европейски народи“ са извадени от 
писмо на Апостола до новопосветените 
в революционното дело (19 февруари 
1872 г.), а „днес е момента да си купи-
те живойт, който сега се продава, утре 
не, и милиони да давате“ – от запла-
шително писмо от името на БРЦК до 
Ганчо Мильов в Карлово (10 май 1872 
г.). Пасажът за смъртните наказания 
в художествена форма прави опит да 
пресъздаде внушенията на глава IX от 
„Устав на БРЦК“. И накрая – прочутият 

България отново на крак да вдигне. И 
жените, и децата, и мъжете! Българи-
те! Но те, майко, не го чуха... глухи са, 
не го видяха – слепи са! Аз го чух, аз 
го видях! 142 години по-късно, ЧУХ ГО, 
ВИДЯХ ГО! А ти, Българийо????...

Виктория Смилянова, X „А” клас,
СУ „Васил Левски“, 2015 г., Карлово

Българино?!
„Дела трябват, а не думи!“
Пак е февруари, месецът на виното 

и любовта, нали? Но февруари далеч 
не е само червени сърчица. През фев-
руари всички ставаме патриоти, всички 
си спомняме за Апостола, почитаме го, 
трескаво организираме мероприятия в 
негова чест, пишем и изричаме силни 
думи, говорим за цели и идеали, горде-
ем се с него. Всичко това е прекрасно, 
ако го гледаш отстрани.

Но, ти, българино, който седиш на 
дивана пред телевизора или на удоб-
ния кожен стол в лъскавия си кабинет, 
или си се излегнал 
на банките в Парла-
мента, или сочиш с 
пръст от някоя три-
буна, какво правиш 
ти? Ти ще отидеш на 
някое събитие, ще 
кажеш някоя и дру-
га дума, написана 
за повода от някой 
друг, ще наведеш 
смирено глава и 
ще бъдеш патриот, 
нали? Или пък даже 
няма да излезеш от 
дома си, защото е 
студено и вали, или 
просто не ти се ходи 
на глупави съби-
рания, и ще видиш 
какво е станало в 
новините. Но и ти ще бъдеш патриот, 
сигурна съм. Ще се сетиш за Левски 
и ще си кажеш колко много е напра-
вил той и как искаш да си като него. И 
после ще започнат спортните новини 
и ще превключиш на футболна тема, 
понеже събитията около ПФК „Левски“ 
са по-интересни. През това време го-
лемците ще се приберат по домовете 
си, след като са произнесли разтърс-
ващите си речи, и ще бъдат големи па-
триоти, последователи на Левски, поне 
докато не прекрачат входната врата. 
После ще го забравят.

И веднага след това всички вие 
ще започнете да съдите. Първо съсе-

чеш думите ми и да кажеш как не съм 
права и ти си истински патриот. Колко 
обичаш родината си и как Левски е 
твоята пътеводна светлина. Добре, на-
дявам се да си прав. Аз ще изчакам, 
докато спреш да ме нападаш и започ-
неш да действаш. И през това време, 
можеш да се замислиш над думите ми. 
Ако не припознаеш себе си дори час-
тично, то със сигурност ще се сетиш за 
поне един свой познат.

П. П.: Дяконе, не се обърнах към 
теб, защото ме е срам. Срам ме е, че 
страната, която виждаш от горе, не се 
доближава дори до твоя идеал за чис-
та и свята република, а хората, които 
живеят в нея, не можеш да наречеш 
свои братя.

Екатерина Стоянова, X „А” клас,
СУ „Васил Левски“, 2015 г., Карлово

Слово за Него
На едно бесило свято и един Бал- 

кански връх се крепи небето над земя-
та, наречена Бълга-
рия. Земята, която  
роди и откърми два-
ма титани: един дя-
кон, орисан от Бог 
за Апостол на сво-
бодата, и един велик 
поет, благословен 
да я възпее в огнени 
стихове.

Двама безсмърт- 
ници – Левски и Бо-
тев, с незнайни гро- 
бове.

България, 19 век.  
Последните робски 
години за българи-
те, години на тур-
ския гнет – време на 
безправие, сълзи и 
смърт. Мрачна епо-

ха, озарена от мъдрите слова на Апос-
тола: „Времето е в нас и ние сме във 
времето, то нас обръща и ние него об-
ръщаме“. А това ще рече, че свободата 
няма да ни бъде дадена даром, нейно-
то отвоюване е единствено в ръцете на 
всички българи.

Апостолът е достоен син на свое-
то време. А това е време на рево-
люционен кипеж, който отключва в 
съзнанието му решението да поведе 
народа си на организирана борба за 
национална свобода и независимост. 
Той живее и се бори за една „свята и 
чиста република“. И към нея Левски 
върви през революцията и към героич-

ното бесило, както Христос върви към 
своята Голгота! Колко „патриоти“ днес 
могат да повторят, без да излъжат, 
думите на Апостола“ „Каквото съм пра-
вил, в полза народу е!“

Много са въпросите, които като 
живи въглени парят в българската па-
мет. Защо Левски, изправяйки се пред 
съда, поема цялата вина? Защо никой 
не се опитва да го освободи след за-
лавянето му, въпреки че той е откаран 
в Ловеч, от там в Търново и след това 
в София? Как днес се отнасяме към 
Апостола?

Моят отговор е следния: НИЕ пре-
дадохме Левски! И продължаваме 
да го предаваме. Предаваме с пълна 
сила идеала, за който той пожертва 
живота си. А предавайки него – преда-
ваме себе си. Защото сме затънали в 
пошлост и злоба. Не се вижда нищо, 
около което можем да се обединим. 
Ценностите ни са така размити, че не 
правим разлика между добро и лошо. 
И именно в това безпътно време из-
пъква образът на Левски и особено 
актуално звучат думите му: “Цели сме 
изгорели от парене и пак не знаем да 
духаме“.

Трябва ли да търсим гроба му? Или 
това ще е едно търсене на изгубеното 
ни достойнство и морал? А може би ще 
е опит да докажем, че можем да въз-
върнем доверието на Левски към нас 
след загадъчния вопъл “Народе????“.

И днес, може би, времето на 
робството е оставило отпечатък и 
робската психика не ни е напуснала. 
Но нали Той ни е дал велик пример 
как трябва да се работи за народното 
дело. Вярата в доброто и смелостта, 
завещани ни от Апостола, не трябва 
да остават потънали в праха на за-
бравата. Колко съвременно звучат 
думите му: „Да бъдем равни с другите 
европейски народи, зависи от задруж-
ната ни сила.“ Тези слова и всички пос-
лания, оставени ни като наследство 
от Апостола, трябва да проникнат в 
съзнанието ни, за да можем с гордост 
да твърдим, че България е земята на 
Васил Левски, а ние – българите, сме 
достойни негови наследници.

За него поетът-бунтовник Христо 
Ботев изплака най-горестната си пе-
сен: “И твой един син, Българийо…“, 
със страхопочитание и величие, поста-
вяйки този несломим дух на пиедеста-
ла на безсмъртието.

Надежда Миленкова, X „А” клас,
СУ „Васил Левски“, 2015 г., Карлово

взето, твърде обширна като дискусион-
ност тема, която, както изглежда, скоро 
няма да намери еднозначно разреше-
ние. Налице е и тревожна тенденция, 
защото младото поколение често става 
невинна жертва-потребител на подоб-
ни мистифициращи „ГМО-продукти на 
историческата памет“. Призовавам 
колегите от историческата гилдия да 
вземат отношение по тези теми, а да 
не абдикират от тях с аргумента за тях-
ната „несериозност“. А изкушените от 
историческото ни минало сънародници 
съветвам да четат внимателно, критич-
но, съпоставяйки логиката на фактите и 
свидетелствата на авторитетите.

Като историк (с неохота) започнах 
да свиквам с „модерни четива“ и про-
чие художествени текстове, убежда-
ващи ни, че сме по-древни от Потопа, 
по-цивилизовани от всички народи, 
най-мъдрите, най-добрите, най-силни-
те... Ала моля ви, господа „алтернатив-
ни историци“, не посягайте на паметта 
на Левски, не „доукрасявайте“ негова-
та достатъчно впечатляваща личност с 
емоционално-патриотарските продукти 
на собствената ви фантазия.

Истинска История се прави с дейст-
вия, а не със сценарни похвати!

такова е положението, наказанието 
е конфискуване на имуществото и из-
гнание извън пределите на Отечест-
вото ни. За тези, които под булото на 
родолюбието, градят закони, а сами-
те те не ги спазват или пък ги използ-
ват с цел своето облагодетелства-
не, наказанието е Смърт, смърт и 
пак смърт. Това е което исках да ви 
кажа, надявайки се, че ще доведете 
борбата до край. Бъдете силни братя 
и не щадете силите, нито кръвта си, 
защото Отечеството ни няма да при-
пише заслугите ви други му, нито пък 
ще позволи да потънат в забвение. И 
не забравяйте – Времето е в нас и ние 
сме във времето, то нас обръща и ние 
него обръщаме“.

Този текст от няколко години при-
съства в интернет-форумите, а вече е 
популярен и цитиран често дори извън 
света на виртуалното. Може би защото 
звучи автентично, напълно в „стила на 
Левски“. Но до момента още никой не 
е показал оригинала му, писмото-завет 
не е публикувано в нито едно научно 
изследване или документален сборник. 

Сън сънувах…
Имах сън, майко. Сънувах го. Онзи 

русия, със сините очи и огнения плам, 
изписан по лицето му. Сънувах го из-
правен пред мен, горд българин! А по-
сле двама го отведоха... ония, майко, 
ония страшните, дето тебе напоиха с 
кръвта на синовете и дъщерите ти…

Снощи ми се яви насън, ала преди 
да успеем да разменим и дума, черни-
те аскери го оковаха... изтикаха го към 
софийския площад и... въже, майко, на 
шията му окачиха... Той не се възпро-
тиви, остана там. Да го бе видяла само, 
толкова мъжествен, толкова горд – 
българин! А погледът му, майко... онзи 
поглед, дори не трепна, сякаш не бе-
сило, а забава с другарите го чака. 
Онези го питаха ли, питаха, последен 
шанс да му дадат, живота си да запази, 
но цената бе висока... брат брата си да 
предаде... той не промълви и дума. Та 
какво е един живот – глътка въздух и 
до там! След това, майко, се подготви 
да понесе свирепата присъда, досто-
ен! Един мъж, на прага на смъртта, 
а такова уважение у хората събуди... 
дори заптиетата сведоха глави, сякаш 
почит, майко, да отдадат. После увисна 
на онова прокълнато въже, дето сякаш 
душата му погълна за миг, ала погле-
дът... погледът, майко, остана. Остана 
като белег върху българите.

Някой заплака, не бях аз. Аз нямах 
сила, опитах само да извикам: „Спре-
те!“, но дъхът ми се смрази от силата на 
онзи – Дяконът! Дяконът, майко, пом-
ниш ли го – твоят син! Защо?! Защо го 
остави така, Българийо???! Първата 
сълза се стече по скулата на лицето 
ми, после се отрони и капна там, от-
ляво... като нажежен кинжал прониза 
сърцето ми. Моето сърце, на карловка-
та, на българката, вътре в него белег 
остави! Изтрих бързо сълзата да не 
личи. Не защото не тъжах, а защото 
плачеш ли – забравяш, олеква ти, аз 
не исках да забравям! Отвътре горях! 
Онзи поглед се бе запечатал в съзна-
нието ми и исках да го предам. Да го 
усетят и българите, да го запомнят!

Тогава, майко, ме осени. Това е 
да си българин! Гордо главата си да 
вдигаш и само с поглед да можеш да 
го изкрещиш, а писъкът да се разнесе 
без страх! А те, онези, братята му, бъл-
гарите дето го предадоха – плакаха ли, 
плакаха... те не го чуха, майко, не чуха 
писъка от кристалния поглед на карло-
веца, а той бе толкова силен, изпълнен 
с надежда и борба, имаше силата цяла 

да, защото тропа по никое си време, 
после управниците, защото пак не са 
си свършили работата. Ще осъдите 
Асан, защото е черен, Мехмед, защото 
не вярва във вашия бог, Иван, защото 
е глупав или прекалено умен, бизнес-
мена от съседния апартамент, защото 
има много пари и всеки друг, различен 
от вас. Всички те са идиоти.

Но да се върнем на Левски. И той, 
като Ботев, е идиот.

Не ме нападай все още, българи-
но! Това го показваш ти, аз само го 
констатирам. Идиот е, защото е разли-
чен от теб. Защото живя за каузата си, 
имаше идеали и принципи и ги следва-
ше. Защото, колкото и да казваш, че  
Апостола е твой идол, не го показваш. 
Сещаш се за него два-три пъти в го-
дината, когато го почиташ. Браво! Не 
си го забравил съвсем. Портретът му 
може да виси на стената ти, но това 
не те прави достоен българин. Ликът, 
татуиран на ръката ти, също. И био-

графията му в библиотеката ти, и три-
багреника, който се вее от балкона 
ти, и всичките неща, които знаеш за 
него, не те правят достоен българин 
и достоен човек. Всички тези неща са 
безсмислени, защото ти ги караш да 
изгубят смисъла си. Ти сам постоянно 
повтаряш: „Дела трябват, а не думи!“ А 
какви са твоите дела? Обиждаш, кра-
деш, и мамиш, убиваш… или просто 
бездействаш, сочиш с пръст и съдиш. 
И си мислиш, че си последовател на 
Левски?! Нека ти кажа – не си. Дори на-
против, караш го да се срамува от теб!

Е, сега вече можеш да ме напад-
неш и да ме осъдиш. Можеш да отре-

израз „Времето е в нас и ний сме във 
времето; то нас обръща и ний него об-
ръщаме“ е взет от писмо на Апостола 
до Панайот Хитов в Букурещ, писано 
в „Българско 1871. 10 Мая“, страница 
първа. Контекстът обаче е различен, 
посланието – също. 

Днес във форуми и други виртуални 
изповедални людете продължават да 
спорят за автентичността на писмото. 
Привържениците на тезата за неговата 
оригиналност твърдят, че то е цензури-
рано от комунистическите власти. Но 
къде е оригиналът? Защо той не бъде 
обнародван?

Изглежда става дума за класически 
пример на (на)писан текст в традици-
ите на „фолк-историята“, чийто автор 
несъмнено добре познава епистолар-
ното наследство на Апостола, негова-
та лексика и изказ, и притежава умело 
компилативно перо. Крайният резултат 
е една интелектуално-безотговорна ма-
нипулация. Което на свой ред поставя 
въпроса за стойността на публикувани-
те текстове и за отговорността на (често 
анонимно) пишещите във виртуалното 
пространство, възможността за доверя-
ване, позоваване и цитиране на подоб-
ни повествования и т.н. – една, общо 

Продължава от стр. 14

ни, а другите презрете и отсечете 
алчните им ръце желаещи властта 
само за да ви грабят. За такива зло-
употребяващи с народни пари, нака-
занието е само едно Смърт, смърт и 
пак смърт, както гласи и уставът ни. 
За тези, които петнят името на оте-
чеството ни наказанието е Смърт, 
смърт и пак смърт. За тези, които 
се възползват от непросветеност-
та на народа ни и го грабят, уж били 
по-умни и учени, а всъщност лукави и 
хитри наказанието е Смърт, смърт 
и пак смърт. За тези, които насаж-
дат омраза между хората живеещи 
в нашето мило Отечество, било на 
етническа или верска основа, с цел 
докато се избивате по-между си, те 
да трупат богатства, наказанието е 
Смърт, смърт и пак смърт. За тези, 
които обещават много, само и само 
да ги изберете да ви управляват, а 
после се отметнат от думите си, 
като кажат, че времената били труд-
ни и те видите ли не предполагали че 
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