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180 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà Âàñèë Ëåâñêè è 80 ãîäèíè îò ñúçäàâàíåòî íà ìóçåÿ íà Àïîñòîëà

Проф.  Пламен Митев

В националния ни исторически календар съществуват 
различни дати, имащи символно значение за всяко поколение 
българи. Някои от тези дати ни връщат към събития и личности, 
белязали повратни моменти в съдбата на българския народ. Други 
са свързани с църковно-религиозните ни традиции, трети пък 
подсказват за цивилизационния избор на България да бъде част от 
модерния европейски свят. Сред всички тези паметни за нас дати 
обаче, повечето от които, за съжаление, са обагрени от 
политическо злободневие и страсти, има само няколко, които ни 
обединяват и които ни подтикват, вглеждайки се в миналото си, да 
осмислим извървения досега път и да потърсим ориентир за онова, 
което ни предстои. Към тези именно, безспорно паметни 
български дати, принадлежи и 18 юли – денят, в който се ражда 
геният на националната ни революция Васил Иванов Кунчев. В 
този именно смисъл, предстоящото само след дни тържествено 
отбелязване на 180 годишнината от рождението на Васил Левски е 
основателен повод отново да откроим неговите конкретни заслуги 
в българската история, както и да очертаем неговото реално място 
в нашето настояще.

ËÅÂÑÊÈ È ÍÀØÅÒÎ ÂÐÅÌÅ

През 2017 г. се навършват 80 години 
от времето, когато е отворена за своите 
първи посетители като музей възстано-
вената родна къща на Апостола на свобо-
дата Васил Левски. Тя е един от първите 
мемориални музеи у нас. Както за много 
български музеи, така и неговото основа-
ване и първите му стъпки на развитие 
трябва да се търсят в родолюбивата и пат-
риотична инициатива на обществените 
организации, каквато се създава и в Кар-
лово през 1933 г.

Днес, 80 години след неговото начало, 
мемориалният музеен комплекс за Апос-
тола в родния му град дава възможност на 
всеки да се докосне до оскъдното, което 
времето скъпернически е оставило като 
спомен и реликва, до духовния мир и ве-
ликото дело на Васил Левски, да се опита 
да проникне в необикновената загадка: 
как на българска земя, от българска майка 
се роди един великан на българското ос-
вобождение и по какви странни пътеки 
съдбата го изведе до най-високите върхове 
на човешката история.

Родната къща на Васил Левски

Продължава на стр. 2...

Продължава на стр. 10...

На 22 и 23 юни 2017 г. в  Карлово се проведе Национална 
научна конференция „Васил Левски и Вътрешната 
революционна организа-ция в борбата за национално 
освобождение“, посветена на 180-годи-шнината от 
рождението на Апостола на свободата.

Изключително активно беше участието на музейни специ-
алисти от различни краища на България,  научни работници от 
Института за исторически изследвания към БАН, академични 
преподаватели. Интересно участие отбелязаха и специалисти 
от библиотеки и архиви за епистоларното наследство на Апос-
тола, включително дигитализирането на джобния му бележник, 
фотографското наследство както за Левски, така и за негови 
сподвижници, за експозициите в музеите за Васил Левски и добри 
практики на сътрудничество между различни институции с цел 
популяризиране личността на Апостола.

Конференцията показа, че интересът към проучване на различ-
ни въпроси от революционната дейност на Васил Левски, изграж-
дането на ВРО, нейните дейци, революционен център, апостоли, 
устройствени документи и функционирането ú, връзките между 
вътрешните комитети и емигрантския център в Букурещ и цен-
тралния комитет там, съдбата и дейността на сподвижниците 
на Апостола след Освобождението продължава и привлича нови 
млади научни специалисти към тази проблематика. Научната 
конференция е една от най-значимите прояви, включени в 
Националната програма и подкрепена е от Министерството на 
културата.

Изложба "Старо Карлово през обектива на
Славчо Славчев", дарение от Светла Славчева Походници пред къщата на Апостола - 18.07.2015 г.

Награждаване на участници в похода"По стъпките 
на Апостола" - 18.07.2015 г.

80 ÃÎÄÈÍÈ ÌÓÇÅÉ ÍÀ ÀÏÎÑÒÎËÀ 

Детска работилница "Реликвите
говорят - 2016 г.

Среща на родственици на Левски - 24.06.2017 г.

Участници в конференцията - 23.06.2017 г.

Нови издания на Музей "Васил Левски"
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Годините се нижат една след друга, 
поколение след поколение българи 
четем оскъдни спомени за нея – 
Майката. Опитваме се, доколкото ни 
стигат силите и от разстоянието на 
времето, да минем по пътя ú. Вглеж-
даме се ту в една, ту в друга житейска 
случка и без да насилваме събитията, 
тя се изправя до своя син. Не, не е пре-
силено, защото, решим ли да сложим 
някакво определение подир всичко, 
което сме събрали за нея, след равенс-
твото естествено и логично се появява 
„революционер”.

Гина Кунчева е революционер по 
вродената си нагласа да живее с но-
вото, с делото на своя син. Иначе как 
би понесла така борбено тежкия 
кръст да бъде майка на най-големия 
враг на падишаха? Дали, ако е нямало 
гордост от този факт, би могла да се 
държи по този достоен начин?

Тя е революционер по способност-
та си при всякакви обстоятелства да 
се владее, да се разпорежда  със себе 
си. „Вие го гоните, вие го знаете къде 
е!” – ще твърди пред каймакамина 
при разпит за сина си.

Гина Кунчева е революционер и по 
усета си за историчност – тя поглежда 
далече във времето и отсява важното 
от маловажното. Иначе как би откъс-
нала онези цветя при вестта, че Лев-
ски е заловен в Къкрина, с каква ръка 
би се закичила, какво би я крепило да 
мине бавно и достолепно по чаршия-
та и в дома на Яна да каже на внучките 
си: „Елате, деца, да ви накича. Днес е 
голям празник!”?

Ако покрай тези качества наредим 

другите: работоспособност, смелост 
(ятаганът ще отреже въжето, жената е 
потопена до кръст във водата на кла-
денеца, но мълчи, когато я разпитват 
за сина ú), духовна и физическа чис-
тота, човечност, образът ú ще защити 
званието „революционер”. Тя дори 
само морална опора да беше за Апос-
тола, пак е помощ за делото.

Левски е обесен на 6/18 февруари 
1873 г. край София, но никой не смее 
да каже на Гина Кунчева. Надява се, 
че той още е в зандана. Иска да се 
надява, но майчиният инстинкт я 
човърка, затова тя непрекъснато 
пита, разпитва – няма мира ни деня, 
ни нощя. Надеждата и съмнението я 
отвеждат при верния приятел на 
Васил – Константин Попов, чийто 

ÌÀÉÊÀ (ÍÀ)  ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÅÐ

  Надежда Петрова духовен сан, тя е сигурна, няма да му 
позволи да я залъже. Ето го моментът, 
в който Гина Кунчева се възправя в 
целия си ръст. Узнала за смъртта на 
сина си, тя вече бърза да изпълни 
неговото желание – да опее дякон-
ската му коса вместо него. Това е май-
ката на Левски. Болката и скръбта при 
нея са повод за действие – това е начи-
нът да преодолее страданието, да за-
души мъката си.

Тя от българи чува, че е отгледала 
син чапкънин. А своите раняват по-
люто от враговете. Сега българи-вра-
гове отново я разпъват на кръст, като 
ú приписват самоубийство. 

И сякаш бремето ú е било малко, та 
преди кончината ú – пак тревоги. 
Живее при дъщеря си и зетя Андрей. 
Война е. Вече месеци наред в Карлово 
вилнее турска войска и башибозук. 
Коли, беси, безчинства. Страшното. 
За своите внучки Гина, Мария и Со-
фия, побягнали оттатък Балкана да 
спасят честта и живота си, Гина без-
мерно се тревожи. Все няма писмо с 
три колелца. От сина ú Петър ни вест, 
ни кост. И издъхва с думите „Децата 
ми, децата ми!”.

Недалече от гроба ú в черковния 
двор се намира знакът, че тук е сре-
дата на България. Ето че и в смъртта 
си Апостоловата майка не отстъпва от 
централното място в земята на оте-
чеството. Така идват, напират съвсем 
човешки въпроси: дали в трудния си, 
изпълнен  с тегоби, но целеустремен 
живот, тази жена си е представяла 
колко много ще значат за народа ни 
името на сина ú, нейното име? Дали 
от това ú е било по-леко?! 

ÄÅÒÑÊÈ ÌÓÇÅÉÍÎ-ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÅÍ ÖÅÍÒÚÐ

На 17 септември 2015 г.  в Нацио-
нален музей „Васил Левски” беше 
официално открит нов детски образо-
вателен център. Проектът „Апостола 
в детските очи” се осъществи със 
средства, събрани по време на кампа-
нията на Райфайзенбанк „Избери, за 
да помогнеш”. Центърът е разполо-
жен в Онбашиевата къща като обза-
веждането и оборудването е съобразе-
но с нуждите на най – малките посе-
тители на музея. Сцени от любимите 
на малки и големи български народ-
ни приказки „Златното момиче” и 
„Тримата братя и златната ябълка”, 
изрисувани на стените, пренасят де-
цата във вълшебния свят на приказ-
ките. Техен автор е Лилия Тренева, 
възпитаничка на Националната худо-
жествена академия, с научен ръково-
дител Боян Добрев. Отделна стая пре-
нася най-малките в света на някогаш-
ната уредба на обикновена българска 
къща от 19 век с трикраките столчета 
и сафрата покрай огнището. Посред-
ством специални занимания, разра-
ботени за деца от детски градини и 
ученици от начален курс, се предствя 
животът и делото на Апостола на сво-
бодата. 

Най - малките посетители посре-
ща Педя човек - лакът брада, който им 
разказва приказка за Васил Левски, 
адаптирана за тяхната възраст. Така, 
по забавен и увлекателен начин мал-
чуганите придобиват първите си поз-
нания за Апостола. След края на заня-
тието децата оцветяват тематични 
картинки, редят пъзели и изработват 
картички с лика на Васил Левски. Ин-
терес към занятията в центъра проя-
вяват всички детски градини от Кар-
лово, близки села и градове.

С учениците от начален курс се 
провеждат уроци, свързани с делото 
на Васил Левски. Те протичат под 
формата на разговор, а неформалната 
обстановка предразполага малките 
посетители на музея да покажат 
свободно и без притеснения знанията 
си и да споделят мислите си за Апос-
тола. В заниманията са включени и 
игрови образователни елементи, 
които дават възможност на децата да 

проявят своята индивидуалност. Те 
решават кръстословици, а отговорите 
се коментират съвместно с екскур-
зовода, като по този начин се над-
граждат знанията им. Учениците ре-
дят тематични пъзели и обясняват 
какво е изобразено на тях, оцветяват 
рисунки и изработват картички с ли-
ка на наши възрожденци - Васил Лев-
ски, Христо Ботев, Любен Каравелов 
и Георги Раковски. Печатите, които се 
използват за изработването им, са 
лесни за поставяне дори и от най-
малките посетители на музея. За из-
миналите две години детския център 
посетиха неколкократно учениците 
от всички карловски училища.     

Съвместно със СУ „Васил Левски”- 
гр. Карлово е разработена програма 
„Аз уча в Музей „Васил Левски” за 
учениците от първи клас. Тя включва 
четири посещения на първоклас-
ниците, като всяко занятие е свързано 
с важна дата или събитие от нашата 
история. Първото се проведе по слу-
чай Деня на народните будители. 
Децата изгледаха презентация за раз-
витието на просветното дело в Бълга-
рия и имаха възможност да пишат с 
пера така както са писали техните 
връстници преди много години. Нау-
чиха интересни факти за учителства-
нето на Васил Левски в с. Войнягово. 
Второто занятие по повод 144 – годи-
шнина от обесването на Апостола, бе-
ше посветено на делото на Васил 
Левски. Програмата включва още два 
урока - първия, свързан с пролетните 
празници и с производството на гай-
тани - един от занаятите на Иван Кун-
чев, а другият е посветен на Деня на 
българската просвета и култура и на 
славянската писменост. След края на 
всяко занятие децата получават и 
тематична домашна задача. 

През изтеклите две години, в кои-
то Детският образователен център 
функционира, се проведоха занятия и 
в други градове на България. С изне-
сени уроци и занимания посетихме 
училища и библиотеки в Асеновград, 
Правец и София, където се проведоха 
срещи с ученици и възпитаници на 
детски градини. 

През лятото в Музей „Васил Лев-
ски” функционира Възрожденска 
детска работилница, разположена 
пред експозиционната зала. В нея, 
след като разгледат музея, малките 
посетители имат възможност да се за-
нимават - да оцветяват рисунки и да 
си направят интересни картички с 
изображения на паметниците на 
Васил Левски в Карлово и София, 
родната къща на Апостола или с не-
говия и на други възрожденци образ. 

Гина Иванова Кунчева - майката на
Левски с внука си Начо А. Начев

Пламена Москова

Разбира се, да се напише или да се 
каже нещо ново и различно за 
Апостола на свободата е трудно. 
Според някои, днес това дори е невъз-
можно и причината за подобен скеп-
сис не трябва да се търси нито в пре-
калено високото самочувствие на из-
следователите на политическото ни 
Възраждане или в разбирането, че 
всичко за живота и делото на Васил 
Левски вече е казано и написано, ни-
то пък в твърдението, че ако все още 
има нещо недоуточнено и спорно, то 
се отнася само до дребните детайли 
или пък до събитията и фактите, за 
които все още липсват автентични 
документални свидетелства. Дейс-

твително, научната и популярната 
книжнина, посветена на Дякона, е 
огромна по обем и което е особено 
любопитно, колкото повече се отда-
лечаваме от времето на Апостола, 
толкова повече хора се хващат да 
пишат за него. Убеден съм, че понас-
тоящем едва ли има историк, който да 
е прочел всичко появило се за Васил 
Левски през последните 130-140 го-
дини и който да успява редовно да 
следи онова, което днес се изговаря, 
пише и публикува за Левски. Потокът 
от публикации и обществени изяви на 
национално и регионално ниво е тол-
кова голям, че в определени моменти 
(особено около поредния юбилей, 
свързан с името на Апостола) той не 

може да се обхване, дори и с помощта 
на средствата за модерна библио-
графска обработка.

Разбира се, количеството книж-
нина не е и не може да бъде критерий 
за това доколко сме опознали Левски, 
доколко сме разбрали неговите дела и 
послания, доколко сме се доближили 
до неговото истинско “Аз”, до негови-
те неволи и душевни терзания, разо-
чарования, надежди и мечти. Вероят-
но, тъкмо затова новоизлюпените 
познавачи на родното минало, в 
търсенето на оригиналност или сен-
зация, поради незнание или по ня-
какви си други подбуди, продължа-
ват да ни предлагат своите “нови био-
графични прочити” за Васил Левски. 

Левски и нашето време...

Нещата, които изработят, те взимат 
за спомен от посещението си в музея. 
По този начин дори и децата, които 
идват в музея индивидуално, имат 
възможност да се докоснат и почувст-
ват атмосферата на занятията в Дет-
ския образователен център. 

Центърът работи целогодишно, 
като посещенията се осъществяват с 
предварителна заявка по телефона 
или на място. 

В рамките на проекта „Апостола в 
детските очи” бяха издадени и две но-
ви книги за Васил Левски, насочени 
към малките читатели. 

Книгата „Левски в детските очи”, с 
автор проф. Иван Стоянов, представ-
лява кратка биография на Апостола, 
поднесена по приказен, разбираем за 
децата начин. В нея има и много 
илюстрации. Книжката е подходяща 
както за деца от детските градини, 
така и за ученици от начален курс. 

Второто издание „Уроците на Апо-
стола” представлява  сборник и 
включва едни най-хубавите разкази и 
стихотворения за деца, писани от раз-
лични автори, сред които Иван Вазов, 
Любен Каравелов, Асен Босев, Сера-
фим Северняк, Иван Жеглов, Фани 
Попова-Мутафова и др. Всяка една от  
тези литературни творби е свързана с 
отделна случка, с отделен епизод, с 
определено качество или идея - пре-
живяна, проявявана или изповядва-
на от Апостола на българската сво-
бода. Всеки разказ и всяко стихотво-
рение дават основание и възможност 
за извод на читателя за това какъв е 
бил и за какво се е борил големият син 
на Карлово и България и как животът 
и делото му се превръщат в пример за 
подражание. Именно поради тази 
причина съставителите на това изда-
ние са избрали и заглавието „Уроците 
на Апостола”.

Новият център подпомага учебна-
та дейност и подобрява обстановката 
и работата на музейните специалисти 
с децата, а с двете специални издания 
се покрива част от сериозния дефи-
цит на детска литература, посветена 
на Васил Левски.



Възстановена през 1933 г. от об-
ществен комитет в Карлово начело с 
тогавашния кмет на града Аристотел 
Янакиев, родната къща на Васил Лев-
ски е уредена като музей с помощта на 
арх. Александър Рашенов. Изклю-
чителни заслуги за това дело - да бъде 
въздигнат от руините родният дом на 
Апостола, имат и големият изследо-
вател на живота на Левски Димитър 
Страшимиров, Стефан Красев - зет на 
сестрата на Левски - Яна, архитект 
Димитър Иванов - автор на проекта, 
Христо Фъргов и много други дейци 
на комитета. Карловският комитет 
работи в тясно сътрудничество с На-
родния комитет “Васил Левски” в Со-
фия и Карловската дружба в столи-
цата. Активно участва местният гар-
низон, начело с полк. Петър Димков.

Първоначално за къщата музей се 
грижи общественият комитет, който 
я възстановява, и читалището в града. 
Обслужва я само пазач, който посре-
ща и посетителите. За пръв уредник 
на музея е назначен Никола Славчев. 
През 1954 г. къща музей “Васил Лев-
ски” е включена в държавната музей-
на мрежа. През 1955 г. в близост до 
нея е изградена зала за документална 
експозиция. Когато тя се оказва мал-
ка, през 1965 г. в съседство е построе-
на нова сграда, а старата е преустро-
ена в кинозала. От 1968 г. до 1992 г. 
къщата музей е филиал на Градския 
исторически музей в Карлово. От 1993 
г. е самостоятелен музей. На 21 юли 
2000 г. той е обявен за държавен кул-
турен институт с национално зна- 
чение и наименование Музей “Васил 
Левски” - Карлово. Така той заема 
своето подобаващо място като нацио-
нален мемориален музей, посветен на 
един от най-бележитите българи.

От 1994г. до 2011 г. в Карлово се 
реализира проект на НИПК с автор 
арх. Мария Каразлатева за възста-
новяване на околната среда на род-
ния дом на Апостола, разрушена в го-
ляма степен през 50-те и 60-те години 
на 20 век. В резултат на това родната 
къща става част от цял музеен ком-
плекс, който включва експозици-
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Един ще се усъмни, че Апостола е 
роден с десет години по-късно, друг 
ще го представи като заклет масон, 
трети ще докаже, че бил “дипломиран 
гримьор”, четвърти ще го обвини, че 
сам се е вкарал в ръцете на турците, 
защото изпаднал в депресия и т.н., и 
т.н. А политическата употреба на Лев-
ски? А смешните напъни на доморас-
лите ни “държавници” да се мерят с 
неговото име и завети? А непочтеното 
заиграване с лика му, окачен по сте-
ните на луксозни кабинети и натру-
фени зали? А стотиците му паметни-
ци и барелефи по села и градове?

С изненада установявам, че кол-
кото повече говорим и пишем за 
Апостола, толкова по-малко знаем за 
него. Колкото повече се отдалечаваме 
от неговото време, толкова повече об-
разът на Дякона придобива чертите 
на икона, пред която театрално се 
кланяме и кълнем, но която не поз-
наваме и не разбираме. Опасявам се, 
че колкото по-шумно възхваляваме 
примера и саможертвата му, толкова 
по-лесно предателстваме спрямо 
неговите идеали.

Нерядко около 19 февруари (въп-
реки че Апостола е обесен на 18 фев-
руари) или около 18 юли по-разтро-
пани журналисти тръгват да взимат 
интервюта от редящите се с цветя в 
ръка пред паметниците на Левски, 
търсейки отговорите на въпросите: 
Кой е Васил Левски? Какви са негови-
те заслуги? Нужен ли ни е днес Лев-
ски? ... Ако притиснатият от микро-
фона и камерата е някоя публична 

личност, той дълбокомислено ще за-
каканиже едни философствания за 
непреходността на идеите на Левски, 
за европейските измерения на него-
вото дело и т.н. А ако в обектива слу-
чайно попадне човек от народа, то той 
набързо и с притеснение ще изрече 
нещо от онова, което всички с при-
повдигнат купешки тон преповтарят 
по телевизии и радиа, във вестници и 
книги. Рядко, много рядко ще се чуят 
неподправени, искрени думи за 
Апостола, за неговата участ, за него-
вия духовен свят, за неговите радости 
и неволи, за неговите мечти и разоча-
рования. Кой в действителност е Ва-
сил Левски за обикновения българин, 
за работника и инженера, за ученика 
и войника, за чиновника и спортиста, 
за селянина и учителя, за художника 
и учения? Къде е неговото място в 
нашето време? Защо и с какво  него-
вият пример ни е по-потребен от вся-
кога?

Въпросите наистина са трудни, 
защото, за да си отговорим на тях, 
трябва не само добре да познаваме 
пътя и заслугите на Левски, но и да 
съумеем да осмислим неговите идеи и 
послания за нас и нашите деца, при 
това без излишни сантименталности 
и позьорство, а трезво и с разум, 
поучени от неговата, но и от собстве-
ната си съдба на народ, който вече 140 
години се люшка от съкровената 
мечта на Дякона за „чиста и свята ре-
публика”, през разните авторитарни 
и тоталитарни експерименти до 
днешното ни дередже на бедна и не-

кадърно управлявана страна, страна 
на абсурдите, на мутрите и на корум-
пираните политици, на безхабер-
ниците, послушковците и мърмор-
ковците. Прочее, тъкмо тази неотрад-
на констатация ни подсказва най-
верния отговор защо Васил Левски ни 
е толкова нужен днес, защо в негово 
лице виждаме моралния коректив, 
защо в крайна сметка той единствен 
ни обединява – независимо от разли-
чията ни, независимо от крамолите и 
ежбите ни, независимо дори от това, 
че всъщност твърде малко го познава-
ме с всичките му достойнства и недос-
татъци, постижения и грешки.

Разбира се, сравнявайки Апостола 
на свободата с останалите ни възрож-
денски дейци, а и с всички по-ярки 
политически личности от Среднове-
ковието и Новите времена, можем да 
открием достатъчно основания, ко-
ито по безспорен начин открояват 
Левски и го превръщат в действител-
но най-популярната и най-обичана 
личност в българската история. Дос-
татъчно е да си припомним неговия 
идеал за независима, целокупна и 
силна България, изразяващ в синте-
зиран израз най-съкровените ни въж-
деления като българи – от появата ни 
като народ, та чак до наши дни. Ни-
кой не би се осмелил да отрече и ог-
ромните му заслуги за развитието на 
революционното дело, тъй като само 
за две-три години Дякона съумя да 
постигне нещо, което никой преди и 
след него не направи - да спечели в 
името на свободата и на човешките 
правдини сърцата и умовете на стоти-
ци учители и свещеници, на млади и 
стари, на богаташи и бедняци, на се-
ляни и предприемачи, на търговци и 
чорбаджии. И още нещо. Без да е учил 
висши науки из Европа или в Русия, 
Левски притежаваше качествата на 
големия политически лидер. Той не 
само имаше визията за това какво и 
как трябва да се направи, но умееше и 
да убеждава, да внушава, а с личния 
си пример показваше, че това, за кое-
то зовеше, е наистина постижимо, че 
саможертвата не е само думи, но и 
дела; че да ръководиш означава и да 
носиш отговорност.

От такива точно политици бълга-
рите от ХІХ в. имаха нужда, за да по-
вярват в себе си, за да се оттърсят от 
робската си психика и за да вземат 
съдбата си в собствените си ръце. От 
такива точно политици и водачи има-
ме нужда и днес – честни, решителни 
и отговорни, знаещи и можещи, без-
користни и самоотвержени. Но къде 
са те и ако не можем да ги разпознаем, 
кой ни е виновен? ...Участници във Втората българска легия. Васил Левски - 

на първия ред, втори от дясно на ляво. Белград

ла, за гроба на Гина Кунчева и  др. 
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 
баща, 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 и 
Славчо Славчев, от проф. Иван Гав-
рилов – портрет на Левски от Цвятко 
Дочевски, от Маргарита Поплукова – 
книги за Васил Левски и Българското 
възраждане. Дарител на музея е писа-
телката Мерсия Макдермот.

С много голямо значение за раз-
витието на музейния комплекс са да-
рените от арх. Мария Каразлатева 
проекти за възстановяването на Чар-
даклиевата къща и Онбашиевата къ-
ща и за изграждането на Мемориал-
ния параклис „Всех святих болгар-
ских”.

Днес, след 80 години, родната 
къща на Васил Левски е скъпо и свято 
място за всеки българин. През тези 
осем десетилетия поколения наред, 
хиляди посетители годишно идват в 
дома, където е започнал жизнения си 
път Апостола на българската свобода. 
Музеят се превръща в център за 
съхраняване на културно-историчес-
кото наследство за Васил Левски, за 
научни и творчески изяви – в храм на 
българската национална памет.

онните зали, Чардаклиевата къща с 
книгопродавница, Онбашиевата къ-
ща с музейна библиотека и детски 
център, мемориалния параклис с ко-
сите на Апостола. Възстановена е ар-
хитектурата, показва се битът, атмос-
ферата на Карлово от средата на 19 
век, когато тук израства Апостола на 
свободата. През 2007 г. мемориал-
ният комплекс е обявен за групов па-
метник на културата - историческо 
място с национално значение. Полу-
чава и международно признание със 
„Знак за европейско наследство”.

Обществената активност и дари-
телската инициатива са основни за 
обогатяване на фондовете на музея. 
Едни от най-ценните  материали са 
получени безвъзмездно от наследни-
ци на сестрата на Васил Левски - Яна. 
Това са особено трогателни жестове 
на най-близки родственици на Апос-
тола, които се разделят със скъпи се-
мейни реликви – Христо Икономов, 
Екатерина Томева, Маргит Богдано-
ва, Христина Богданова, Божана Ва-
силева, Стефана Ветренска, Мария 
Касабова. Те даряват през годините 
кичур от косите на Левски, оригинал-
на 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., материали за възстано-
вяването на родната къща на Апосто-

Родната къща на Апостола...

Оригинална снимка, дарена от 
Божана Василева - Левски, брат му 
Христо и Христо Иванов - Големия

Автограф на Мерсия Макдермот
в книгата и, посветена 

на Апостола

Послание от потомци на Гина и
Иван Кунчеви - 24.06.2017 г.
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                                     Марио Николов   

Историята като наука има 
за цел да реконструира исто-
рическото минало такова, ка-
квото е било, а не такова, ка-
квото някому се иска да е би-
ло... Измислената история е 
вредна, казва големият български 
учен.

В НАЧАЛОТО на юни 2012 г. по 
някакво чудесно стечение на обсто-
ятелствата имах удоволствието 
да се запозная с историка проф. 
Иван Стоянов от Великотърнов-
ския университет „Св. св. Кирил и 
Методий”. Мястото беше прекрас-
но - Българският културен инсти-
тут (БКИ) „Дом Витгенщайн” във 
Виена, а поводът - вдъхновяващ - 
книгите „Васил Левски - Апос-
тола на българската свобода” 
и „Европейските измерения на 
Васил Левски”. 

Няма да скрия, че когато разбрах 
програмата, реших, че това ще бъде 
поредното традиционно, официозно 
и формално представяне на живота 
и дейността на Апостола. Веднага 
обаче ми направи впечатление 
странната на пръв поглед идея: в 
самото навечерие на 2 юни - Деня на 

Ботев и загиналите за свободата и 
независимостта на България - да 
бъде отбелязана предстоящата 
175-годишнина от рождението на 
Васил Левски. Всъщност тази идея 
на Борислав Петранов, директор на 
БКИ, се оказа оригинална и забеле-
жителна, а беседата на професора - 
завладяваща със своя научен реа-
лизъм, аргументираност и разбира 
се - с изключителната ерудиция на 
учения. Оказа се, че това мнение не е 
само мое, а и на повечето от при-
състващите на събитието над сто 
души - едно респектиращо за „бъл-
гарска” сбирка в чужбина число.

След края на тържествената ве-
чер проф. Иван Стоянов се съгласи, 
като се върнем в България, да даде 
специално интервю за artnovini.com.

Проф. Стоянов, съвсем скоро 
ще отбележим 175 години от 
рождението на Васил Левски. За 
този немалък период от време 
нашият народ успя ли да  осъзнае
Апостола на българската свобо-
да?

- Всеки българин, където и да е, 
носи в сърцето си Левски и всеки се 
гордее с неговата личност. Всички 
българи се прекланят пред паметта на 
Апостола на 18 февруари и отбелязват 
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неговото раждане на 18 юли - и така 
трябва да бъде. Но мисля си, че това 
не е достатъчно. И за тази „недоста-
тъчност” са виновни не хората, които 
не се занимават с история, не бълга-
рите като народ, а тези, които така са 
„изследвали” живота и делото на този 
голям българин, че хората са го при-
ели като нещо митично, като нещо 
свръхестествено. При това положе-
ние няма нужда от някакво мислене, 
някакво съобразяване или вземане на 
пример за подражание. „Светците” не 
могат да бъдат достигнати от просто-
смъртните - преклонението и цитира-
нето на изказаните от тях мисли е на-
пълно достатъчно. Удобно, нали? За 
кого ли? Мисля, че читателят сам 
може да си отговори на въпроса.

Преди дни излезе книгата ви 
„Нови щрихи върху идейните 
възгледи и дейността на Васил 
Левски”. Нима са останали неиз-
следвани пространства от него-
вия личен и революционен жи-
вот?

- Мисля, че има много въпроси от 
периода на Българското възраждане, 
които историците трябва да изяснят, 
съобразявайки се единствено със 
съществуващата изворова база. Тук 
става въпрос не за нов прочит на 
историята, а за реконструиране на 
историческото ни минало такова, 
каквото е било, а не такова, каквото 
някому се иска да е било.

Политизирането на миналото ни 
и съобразяването му с господства-
щата политическа конюнктура уни-
щожава историята като наука. Това се 
отнася и за Васил Левски. Той е тол-
кова голяма и значима личност от 
българското минало, че няма нужда 
да му приписваме свръхестествени 
качества, за да го уважаваме. Има още 

От десетилетие за първи път ще отбележим 
рождението на Апостола в Карлово без проф. 
дин Иван Стоянов - председателя на Фондация 
"Васил Левски" от 2013 г., неуморния изследо-
вател и популяризатор на делото и личността 
на Левски, носителя на наградата на Карлово за 
2016 г., приятеля на музея, на комитета"В. Лев-
ски", на много карловци.

Въпреки болестта си той работи до послед-
но за програмата, посветена на 180 години от 
рождението на Левски, за национална конфе-
ренция, за календар, за вестник, за сборник, за 
срещи с ученици и младежи. Навсякъде - и в 
страната, и в чужбина, говореше с възхищение 
за родното място на Апостола, за традициите в 
нашия град в памет на Васил Левски, наричаше 
го Големия Карловец.

IN MEMORIAM

Едва възправили се от погрома 
през 1877 г., останалите живи членове 
на Ученолюбивата дружинка в Кар-
лово, в която е участвал и Апостола, 
решават да възстановят дейността и, а 
през 1893 г. на нейна основа учредя-
ват Ученолюбивото дружество с име-
то на Васил Левски. То си поставя за 
цел издигане паметник на своя пат-
рон и просвещаване на карловското 
население.

Пръв председател на дружество-
то е Теофан Райнов, а от 1902 г. - д-р 
Васил Генков. Той прокарва идеята за 
издаване на дружествен вестник 
„Просвета”, с излизането на който в 
Карлово се устройва читалня с 30 
български списания, 75 вестника, 
немското списание „Ди вохе”, френ-
ския вестник „Матин”, получавани на 
разменни начала. 

На 25 март 1902 г. настоятелс-
твото на дружеството има поставен на 
дневен ред въпроса за издигане на па-
метника. Избран е комитет по из-
граждането му, в който влизат ръко-
водителите на партиите, дружест-
вата, стопанските обединения в гра-
да. За негов председател е избран д-р 
Васил Генков, подпредседател Сте-
фан Мазаков, секретар – Георги Пет-
ров, касиер - Христо х. Димитров. 
След широки дискусии като най-под-
ходящо за паметника място се опре-
деля пл. „Свети Никола”. Комитетът 
решава „Левски да бъде излян в 
статуя, 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 изработване 

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.

На 15 май 1903 г. в присъствие на 
княз Фердинанд І, премиера и мини-
стрите е положен основният камък. 
Започва още по-усилена работа за 
събиране на средства. Постъпват 
помощи от цялата страна и от българи 
извън нея. Народното събрание гла-
сува 10 000 лв. Жури начело с д-р Ген-
ков приема в София главната фигура 
на паметника, отлята в Прага. В Кар-
лово се зида каменната основа. В края 
на май 1907 г. паметникът е оконча-
телно 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”, „Залавяне-
то на Левски” и „Извеждане на кар-
ловските въстаници от конака”. Гор-
ната му част е обвита с гирлянди от 
гроздове и рози. На върха му се из-
висява фигурата на Апостола с револ-
вер в ръка, а до него – ревящ лъв.
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руари 1871 г., т. е. първото известно ни 
писмо-образец на т. нар. заплаши-
телни писма;

- Писмо на Левски до Филип Тотю, 
без дата, но с приписка "1871, апр. 18, 
копие до Ф. Тотюву";

- Писмо от Левски до Райчо Поп-
христов - Плоещ, без дата, около 20 
юни - един от най-съществените по 
съдържание документи за дейността, 
възгледите и отношенията на Левски 
с Георги Живков и сепаративната гру-
па в Плоещ, както и с Каравелов и 
други членове на Централния коми-
тет в Букурещ и то по въпросите за ра-
ботата в България, както и за подго-
товката на програмата и устава на 
БРЦК. 

Катаклизмите, през които минава 
Карлово, и времето не пощадяват 
архива, който е оставен в града от 
Апостола на свободата. Това се отнася 
не само за  документацията, оставена 
при В. Платнаров. Един доста белет-
ризиран разказ на Неда Тачева Цвет-
кова, чийто дом е една от тайните къ-
щи, в които Васил Левски се укрива в 
Карлово, ни съобщава за още едно 
място, където той оставя значително 
количество свои книжа, личния си 

печат, оръжие и пр. Според спомена в 
одаята на къщата на Станьо Табанли-
ев - в една лавица (долен долап), се 
съхранявали комитетските вещи. 
Собственикът на къщата обаче е изда-
ден от своята сестра на турските влас-
ти, че е съпричастен към  революци-
онното дело, поради което е арестуван 
и е направен обиск на дома му. За да 
спаси важните документи и вещи на 
организацията, Неда Цветкова влиза 
през комина на къщата, без да я усе-
тят заптиетата, и измъква изпод носа 
им всичко, като после го заравя в дво-
ра на дома си, докато не идва Левски, 
за да си го вземе. Като отсеем очевид-
ните преувеличения в разказа, от него 
става ясно, че на още едно място в 
Карлово са съхранявани документи 
на Левски, свързани с дейността му в 
по-неосветления начален период на 
изграждане на революционната орга-
низация.

От това, което е известно за "Кар-
ловския архив", не можем да просле-
дим неговата съдба и да разберем как-
во се случва с всички тези документи, 
които са коментирани в спомените на 
карловци. Едва ли всичките са попад-
нали у Васил Платнаров или са оста-

нали в Карлово, защото тези, които 
Хр. Загорски преписва през 1884 г., се 
броят на пръсти. Със са сигурност по-
малко, отколкото са описаните от Ва-
сил Караиванов и Неда Тачева. Наис-
тина е загадка защо не са открити в 
Карлово никакви други писма и доку-
менти, въпреки издирвателската и 
събирателската работа на Димитър 
Страшимиров, Васил Караиванов, 
Христо Фъргов, Никола Славчев, 
Иван Унджиев, както и много други. А 
от мемоарната литература и от лич-
ния бележник на Апостола става ясно, 
че той пребивава често в Карлово, 
престоява понякога повече дни, рабо-
ти с документи на организацията и 
част от тях остават в родния му град.

Ако бяха оцелели поне част от тези 
писма на Васил Левски, те биха хвър-
лили допълнителна светлина при 
изследването на организаторската 
работа и идейните му възгледи, и 
върху дейността на революционния 
комитет в Карлово като един от най-
важните във Вътрешната революци-
онна организация, особено през пе-
риода преди избирането на Ловеч за 
център.

Проф. дин Иван Стоянов

На 28 април 2017 г. изгубихме учения, преподавателя, човека, когото няма 
да забравим! Сбогом, професоре! Почивай в мир!

                                                                    Национален музей "Васил Левски"
 Комитет "Васил Левски" - Карлово
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Запазените писма и документи на 
Апостола от основаването на първите 
революционни комитети през 1869 г. 
до средата на 1871 г. са значително по-
малко от тези, които датират от края 
на 1871 г. до неговото залавяне през 
декември 1872 г. 

Според няколко различни мемоар-
ни и документални сведения в Карло-
во са се съхранявали комитетски кни-
жа, които отразяват дейността на Ва-
сил Левски в този начален период на 
организацията.  

Освен че Карлово служи на Апос-
тола като опорен пункт по време на 
втората му обиколка из Българско, 
революционният комитет в родния 
му град извършва и важна организа-
ционна работа в изграждането на 
революционната организация. В Кар-
лово с помощта на Иван Грозев Лев-
ски създава първия, известен ни по 
спомени, организационен документ 
от 1869 г., описан от касиера на Ло-
вешкия комитет Иван Драсов като 
"кратко начертание как да действат 
привлечените от него (Левски) за 
делото съмшленици". Драсов разказ-
ва по-подробно за него, тъй като е за-
познат със съдържанието му от екзем-
пляра, донесен в Ловеч от председа-
теля на Карловския революционен 
комитет Васил Платнаров. Касиерът 
на Ловешкия комитет, който пише 
спомените си, след като вече се е 

запознал с по-нататъшните уставно-
програмни документи на организа-
цията, описва "Карловския закон" 
доста критично и казва, че „то не беше 
почти никакъв закон, но няколко 
редовце, които съдържаха същите 
нам дадени от Лъвски съвети". Неза-
висимо от съвсем началния, първи-
чен вид на организационните указа-
ния в карловския документ, от споме-
ните на Ив. Драсов е ясно, че все пак 
законът има голяма стойност и може 
да установи и проследи развитието на 
вижданията на Левски при първите 
стъпки на работата му в Българско.

Безспорно е, че се изминава много 
дълъг път от „Карловския закон” към 
"Наредата" и Устава на БРЦК от май 
1872 г. От такава гледна точка първи-
те правила, изложени в „Карловския 
закон”, наистина представляват осо-
бен интерес. Загубеният оригинал на 
този документ, който навярно Васил 
Левски оставя в Карлово, сигурно би 
дал повече информация от тази в 
спомените на Иван Драсов. 

Някои мемоарни сведения говорят 
и за това, че доверените съмишле-
ници на Левски в Карлово са нато-
варени да пазят документацията му 
през 1870-1871 г. Касиерът на Карлов-
ския революционен комитет Васил 
Караиванов дава няколко интересни 
сведения за случаи, в които Апостола 
оставя за съхранение документи в 
родния си град. От тях става ясно, че 
Левски разчита на карловци за опаз-
ването на наистина важни документи 
на организацията. Според Караива-
нов през лятото на 1871 г. Апостола 
оставя в Карлово проектоустава на 
Вътрешната революционна органи-
зация („Наредата“), "една голяма част 
от кореспонденцията" на Централния 
комитет, писма от Казак Георги, т. е. 
Георги Димов Карловски, пребива-
ващ по това време в Галац, с когото 
Левски активно работи от 1868 г., и 
писмо до Никола Тошкович. Какво се 
случва с изброените книжа не е из-
вестно, но дори само горепосочените 
спомени дават основания да смятаме, 
че Васил Левски оставя свои докумен-
ти и такива на революционната орга-
низация в Карлово. От Васил Кара-
иванов знаем също, че при самото 
учредяване на революционния коми-
тет в родния град на Апостола е въз-
ложено на председателя Васил Плат-
наров –„да приема и препраща пис-
ма“, идващи за Левски и такива, кои-
то е трябвало да се препращат до него 
или до определени от него дейци. 

Аргумент в подкрепа на твърдени-
ята в спомените на Караиванов, че в 
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Виктор Комбов 

какво да се каже за Големия карловец 
и си мисля, и съм убеден, че то ще 
бъде казано. Това няма да го направи 
светец, но ще го направи още по-
значима за българската история 
личност.

При представянето на книга-
та в Националната библиотека 
"Св. св. Кирил и Методий" де-
канът на ИФ на СУ "Св. Климент 
Охридски" доц. Пламен Митев 
сподели, че вашето изследване 
"разчупва стереотипите", и го 
определи като "противопоста-
вяне на митологемите". Много 
ли стереотипи и митологеми бя-
ха създадени за 175 години? 

- Казаното от доц. Пламен Митев е 
напълно основателно, защото през 
изминалите години, от Освобожде-
нието до днес, историческата наука е 
направила много за разкриването на 
българското минало, но по ред обек-
тивни и най-вече субективни причи-
ни някои личности, процеси и съби-
тия са представени в доста „изкривен” 
вид. Общоизвестно е, че измислената 
история не допринася за нищо добро. 
Достатъчно е да погледнем и да взе-
мем за пример нашите югозападни 
съседи. Кой знае защо и с личността 
на Левски не е процедирано по най-
почтения начин. Навярно се смята, че 
определянето му за „най-велик бъл-
гарин” го превръща в нещо, за което 
трябва да се говори и да се пише само 
по един начин. Според мен прозви-
щето „Апостол на българската свобо-
да” му приляга много повече, откол-
кото почти нищо не значещото „най-
велик българин”. Защото веднага 
следват въпросите - кои са другите 
велики българи, с които той се съиз-
мерва, и ако сме ги имали толкова 
много, това ли щеше да бъде Бъл-
гария днес - най-бедната държава не 
само в Европейския съюз, но и в цяла 
Европа?

Трудно ми е да дефинирам от-
ношението на българския народ 
към Васил Левски. В някои слу-
чаи имам усещането, че е изклю-
чително, крайно, преминаващо 
в нематериалните проекции на 
божественото... В други - то е 
прекалено елементарно, кален-
дарно - пригодено за широка 
употреба (консумация)... Не е ли 
странна цялата тази безуслов-
ност? А се оказва, че дори не от-
белязваме неговата кончина на 
вярната дата?

- Напълно прав сте в разсъжде-
нията си по поставения въпрос. Но не 
можем да се сърдим на никого освен 
на себе си. В едни случаи не даваме да 
се каже нищо, което не отговаря на 

идеята за митологизиране, фетиши-
зиране или канонизиране на една 
личност - в случая на Васил Левски. 
Но не са и малко проявите, които са 
чисто формални и като че ли са свър-
зани с изпълнението на едно недотам 
приятно задължение. След отбеляз-
ването на единия 18-и се чака другият 
18-и! А между тях - нищо. И тук се 
сещам за големия български поет 
Никола Вапцаров, който пише след-
ното за историята: „Ще хванеш кон-
турите само, а вътре знам - ще бъде 
празно”. Когато „вътре” е „празно”, 
няма как да не се получава този дис-
баланс. Ако не се поучим от тази 
„празнота”, колкото и красива и еле-
гантна да ни се представя тя от власт-
имащи, от услужлива интелигенция, 
не ни очаква нищо друго, освен да 
пустосваме живота „под мустаците 
увиснали”.

Какъв е реалният образ на 

Апостола, който откривате при 
вашите изследвания? Романтик, 
утопист, прагматик...

- Васил Левски - Апостола на бъл-
гарската свобода, е една изключи-
телна личност от периода на Българ-
ското възраждане. Той е според моите 
разбирания и това, което съм прочел 
в неговото документално наследство, 
на първо място - прагматик, на второ 
място - романтик, и в много малка 
степен утопист. Всъщност това е при-
също на всеки нормален и реален 
човек, на всяка уважаваща себе си 
човешка личност. А Левски е голям, 
много голям като човек, който посве-
щава себе си на една голяма идея.

Във Виена сравнихте дейност-
та и революционната концеп-
ция на Апостола с тези на Гари-
балди и Мацини, на Лайош Ко-
шут, на Александър Херцен и 
Михаил Бакунин… Тогава си да-

дох сметка, че всъщност голяма 
част от българите не знаем поч-
ти нищо за неговите идеи, по-
гледнати в подобен контекст. 
Съпоставими ли са възгледите 
на Левски с идеята за тази Евро-
па, която се опитваме да постиг-
нем днес?

- Идеите на Васил Левски са едно 
от най-големите достижения на бъл-
гарската обществено-политическа 
мисъл през Възраждането. Те са 
заимствани от неговите „универ-
ситетски” преподаватели Георги 
Раковски, Иван Касабов, Любен Ка-
равелов, но той ги доразвива в своите 
писания. Идейните виждания на 
Апостола са в много голяма степен 
съпоставими с идеята за тази Европа, 
която се опитваме да постигнем днес. 
Достатъчно е да цитираме една не-
гова мисъл, а те са много повече, за да 
се убедим в това: "…да бъдем равни с 
другите Европейски народи, зависи 
от нашите собствени задружни си-
ли." Нима е толкова трудно да се 
осмисли и осъзнае това днес? А нима 
властимащите мислят по този начин? 
Мисля, че Големия карловец е указал 
пътя как ние, българите, можем да бъ-
дем достойни граждани на обединена 
Европа - това зависи от „нашите 
собствени задружни сили”. Къде са 
тези сили днес, задружни ли са, от нас 
ли зависи според политиците да 
бъдем равни с другите... Въпроси, 
въпроси, а отговорът е даден още през 
70-те години на ХІХ в.

Сътрудничите си активно с 
Националния музей „Васил Лев-
ски” в Карлово. По какви общи 
проекти работите?

- Сътрудничеството ми с Национа-
лен музей „Васил Левски” - Карлово, 
може да бъде окачествено като еталон 
за съвместни действия в полза на ка-
узата „Левски”. Ръководството и рабо-
тещите в тази национална светиня 
правят много, за да представят истин-
ския, големия, българския Апостол 
на свободата. Много са съвместните 
издания, надявам се да бъдат още 
повече в бъдеще, но когато тези 
планове видят бял свят ще разберете 
какви са били нашите съвместни 
проекти.

За каква България мечтаете?
-  За България на Васил Левски, в 

която ще има свобода и чиста репуб-
лика, държавата ще бъде храм на ис-
тинната и правата свобода, а всички 
граждани на тази държава ще бъдат 
равни пред законите независимо от 
тяхната етническа принадлежност, 
партийна окраска и властова позция.

града са съхранявани комитетски 
книжа, са преписите на документи на 
Апостола, направени в Карлово през 
1884 г. от Христо Загорски, с изрична 
бележка, че оригиналите се намират 
"в ръцете у В. Ив. Платнаров, припод-
писани и от последния". Но има осно-
вания да се смята, че някои от препи-
сите на документи може би не следват 
коректно оригинала. Всички те фигу-
рират в повечето издания на доку-
менталното наследство на Васил Лев-
ски, но само като преписи. Тук въз-
никват въпросите защо документите 
не са предадени на Захари Стоянов 
като оригинали, а като преписи и как-
ва е съдбата на оригиналите, пазени 
при Платнаров, като се има предвид, 
че той живее чак до 1910 г. и въпреки 
това автентичните документи не на-
мират публичност. Заради недостиг-
налите до нас оригинали, ако искаме 
да повярваме в достоверността на 
преписите, ни остава само да прие-
мем уверението, което ни дават пре-
писвачите им Христо Загорски и Ва-
сил Платнаров. Дори едно изброява-
не потвърждава колко важни са те за 
изясняване на отделни моменти от 
биографията на Апостола и на него-
вите идеи:

- Оригиналният текст на дописката 
на В. Левски до в. "Свобода" и писмо 
до Любен Каравелов без дата, но да-
тирано приблизително преди 28 
януари, която дата носи отпечатаната 
дописка;

- Вариантът, съставен от Левски, за 
позива до богатите българи от 6 фев-

Дописка до в. "Свобода" - 
препис от 1884 г.
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Иван Грозев прави дълга кариера 
като стопански деятел, предприемач, 
държавник, общественик, дарител. 
Секретар на Градския съвет в Карло-
во, кмет на София, два пъти народен 
представител. Той е първият предсе-
дател на Софийската търговско-ин-
дустриална камара (днес Българска 
търговско-промишлена палата - 
БТПП) - от създаването през 1895 г. в 
продължение на 20 години – до 
смъртта си през 1916 г. 

Теофан Райнов също дълги години 
работи за изграждането на държав-
ното управление в свободна България 
- окръжен и околийски управител 
най-напред в Карлово и Пловдив, а 
след това в още много други селища. 
След пенсионирането си живее в род-
ния си град и продължава активно да 
се занимава с обществена работа до 
края на живота си през 1910 г.

Васил Караиванов е избран за 
първи председател на Градския съвет 
на Карлово веднага след освобожде-
нието на града - на 16 януари 1878 г. 
Работи като бирник в Карлово, чинов-
ник в Министерството на финансите в 
София. Участва като доброволец в 
Сръбско-българската война през 1885 
г. Умира през 1933 г.

И тримата преживяват трагедията 
на своето родно Карлово по време на 
Руско-турската война - т.нар. „Страш-
ното” – от 20 юли 1877 г. до освобож-
дението на града в началото на яну-
ари 1878 г. И тримата работят за за-
щита и подпомагане на цялото пос-
традало население на града по време 
на този погром, за запознаването на 
европейските дипломати и общест-
веност с  нечуването зверства на тур-
ците над мирното население на Кар-
лово и трагедията на хилядите сираци 
и вдовици.

И тримата са от онези сподвиж-
ници на Апостола, които след Осво-
бождението не забравят това, което 
Васил Левски прави, за да се освобо-
дят българите, и заради което жертва 
и живота си. Всеки според своите 
виж-дания прави така, че неговата 
личност да остане в паметта на 
поколения българи. 

През 1884 г. Иван Грозев е избран 
в комисията по строителството на 
започнатия паметник на Левски в 
София, а по-късно става и неин пред-
седател. Работи активно за неговото 
завършване, както и за издирването 
на гроба на Апостола. Председател е 
на комисията, която подготвя откри-
ването на паметника на Васил Левски 
на 22 октомври 1895 г. Сам станал 
герой в разказа на Вазов „Чистият 
път” - онзи Грозев, който настига тур-
ската потеря и Левски като спътници 
на възвишението при с. Чукурлии, 

Още в първите си стъпки, в края на 
1868 г. и началото на 1869 г., когато се 
отправя към Българско, Левски полу-
чава подкрепата на своя съгражданин 
Теофан Райнов. Той мисли като него 
за работата, необходима сред бълга-
рите във вътрешността, и заедно с 
Иван Касабов го подпомага по време 
на първите му обиколки и със сред-
ства, и с направата на прокламации 
на български и на турски език. По 
това време Райнов е във Влашко, поел 
рискованата мисия да сътрудничи на 
турското разузнаване, а всъщност да 
използва положението и средствата, 
които получава, за подпомагане на 
българското революционно дело. Той 
е главният реализатор на мисията на 
„младите” в Европа в средата на 1869 
г. за осъществяване на контакти с 
европейски революционни дейци, 
най-вече с Джузепе Мацини. Левски е 
запознат с резултатите след завръща-
нето им и изпращат заедно отговор до 
Мацини от името на „младите”. 

Началото на изграждането на ко-
митетската организация е свързано и 
с името на другия карловец – Иван 
Грозев. Написването на първите пра-
вила за функционирането на револю-
ционните комитети, преди да има 
„Нареда…”, преди да има „Устав на 
БРЦК”, е негово дело. За това раз-
казва в своите спомени Иван Драсов 
от Ловеч. Още през 1869 г. те получа-
ват очаквания закон според указа-
нията на Левски, написан от Иван 
Грозев. Макар и много кратки, това са 
първите правила, по които започват 
да се изграждат революционните ко-
митети - наричат го „Карловския 
закон”. Това е факт, който говори за 
доверието и уважението на Васил 
Левски към по-младия, но високо 
образован негов съгражданин Грозев. 
В следващите години той успява да 
получи контракт за изграждането на 
част от ж.п. линията на барон Хирш в 
района на Търново - Сеймен - Ямбол. 
Това му дава възможност да продъл-
жи да подпомага Апостола в разпро-
стирането на революционната орга-
низация в този район. През 1872 г. и 
Теофан Райнов успява да се установи 
на служба като чиновник на желез-
ницата в Пловдив и също помага на 
Васил Левски в работата му в Българ-
ско. 

През всичките години на револю-
ционна работа - от 1869 г. до послед-
ното му идване в Карлово, един от 
най-доверените хора на Васил Левски 
в родния му град е Васил Караиванов - 

негов първи братовчед с десет години 
по-млад, син на вуйчо му Генчо. Той 
не поема по пътя на емиграцията, 
остава в Карлово, и започва да се гри-
жи за хана след смъртта на баща си - 
Караивановия хан, известен по-късно 
и като „Ханът на апостолите”. Зани-

мава се и с търговия. През 1867 г. лежи 
седем месеца в затвора в Търново за 
връзки с четници на Филип Тотю, 
през 1869 г. става един от първите 
членове на революционния комитет, 
създаден от Левски. Избран е за каси-
ер, а ханът му е едно от най-сигурните 
места за Апостола. В него се провеж-
дат заседания на комитета, там Лев-
ски се среща с майка си. В хана често 
остават да пренощуват куриери и 
сподвижници на Апостола. Ханът е 
удобен и с разположението си в края 
на града, в близост до Сопотската пор-
та. Васил Караиванов е човекът, който 
изпраща от Карлово Левски при пос-
ледното му идване в града в началото 
на декември 1872 г. Въпреки опита да 
отклони Апостола от пътя, който е 
решил да поеме, той е категоричен и 
двамата се разделят при р. Мурла - 
преди Сопот. Левски продължава към 
манастира „Св. Спас”, а Васил Кара-
иванов се връща в Карлово. Това е 
последната им среща. 

Съдбата на Апостола по-нататък е 
известна, но каква е съдбата на три-
мата карловци – Грозев, Райнов, 
Караиванов? Тези, които въпреки 
добрата възможност, която им се от-
варя за търговска кариера и предпри-
емачество, стават съпричастни към 
идеите на  онази радикално настро-
ена част от българското общество, 
готова с революционни действия да се 
бори за национална свобода. По-
нататъшният им жизнен път е по-
ясен. И тримата живеят дълго след 
Освобождението, документи много - 
само да има изследователи. 

 В годината, в която отбелязваме 
180 години от рождението на Васил 
Левски, карловци с гордост честват 
също толкова години и от рождени-
ето на Теофан Райнов и 170 години от 
рождението на Иван Грозев и Васил 
Караиванов. Трима съграждани на 
Апостола, чийто живот е тясно свър-
зан както с революционната му дей-
ност, така и със съхраняването на 
паметта за него. И тримата родени в 
Карлово - Левски и Райнов през 1837 
г., Грозев и Караиванов през 1847 г. 
Започнали жизнения си път в под-
балканския градец, те тръгват по раз-
лични пътища, получават различно 
образование, имат различни интере-
си, но всички безкрайно обичат сво-
бодата и искат да видят свободен бъл-
гарския народ. Единият от тях - Васил 
Левски, жертва живота си за Осво-
бождението, тримата му другари до-
живяват свободата, имат дълъг живот 
и различна съдба в освободеното оте-
чество, но и тримата не забравят Апо-
стола и всеки по своему в различни 
години, по различен начин правят 
така, че да се запази у българите спо-
менът за него.

Какво ни остави историята за 
тримата  карловци - Теофан Райнов, 
Иван  Грозев и Васил Караиванов?

Иван Грозев е един от малко из-
вестните сподвижници на Апостола. 
Несправедливо пренебрегнат през 
годините - и от историците, и от 
съгражданите му. А той е един от най-
видните ни възрожденци, патриот и 
родолюбец, доказал това през целия 

си живот. Неслучайно Васил Левски 
му се доверява още в най-ранните 
години на своята революционна дей-
ност, въпреки че е с 10 години по-
млад от него. По майчина линия Гро-
зев произхожда от големия карлов-
ски род Гешови, а баща му е търговец 
от Калофер. Прилежното му учение и 
трудолюбието на Иван Грозев спе-
челват неговия вуйчо Иван Гешов, за 
да го изпрати през 1860 г. на свои 
разноски да учи във Виена в Търгов-
ското училище на проф. Веле. Грозев 
става един от немалкото български 
младежи, попаднали в австрийската 

столица в средата на 19 век. По това 
време там е и другият карловец – 
синът на Райно Попович Теофан Рай-
нов. Интересно е, че и двамата, а те са 
и близки родственици – все от рода 
Гешови, имат сходна съдба - и двама-
та учат търговия във Виена, после я 
практикуват в канторите на своите 
благодетели роднини от фамилията 
Гешови. Иван Грозев работи в Плов-
див при Иван Гешов, Теофан Райнов - 
в кантората им във Виена. И двамата 
се свързват с Васил Левски в по-ната-
тъшния си жизнен път. Теофан 
Райнов, подпомагайки Раковски в из-
даването на в. „Дунавски лебед” и 
подготовката на Първата българска 
легия в Белград, Иван Грозев - във 
Втората българска легия. През 1868-
1869 г. и тримата се озовават сред 
българската емиграция във Влашко. 
Апостола ще разчита много и на 
двамата високообразовани карловци 
в революционната си дейност. 

ÇÀÅÄÍÎ Ñ ÀÏÎÑÒÎËÀ È  Â ÍÅÃÎÂÀ ÏÀÌÅÒ

Дора Чаушева

той дава съвети на писателя при 
подготовката на пиесата „Хъшове”, 
представена в навечерието на откри-
ването на паметника.

Името на Теофан Райнов е свърза-
но с изграждането на паметника на 
Апостола в Карлово. Той е първият 
председател на Ученолюбивото дру-
жество „Васил Левски” -  от 1893 до 
1902 г., което си поставя като главна 
задача построяването на паметник на 
Апостола в родния му град. Участва 
активно в обществения живот на Кар-
лово, във всички прояви, свързани с 
инициативите за проектиране, съби-
ране на средства, организиране про-
цеса на градежа и завършването на 
паметника през 1907 г. 

Васил Караиванов също оставя 
нещо много ценно за българите, свър-
зано с Левски. Дълги години той съ-
бира материали, пише спомени за 
своя първи братовчед – за семейство-
то на Апостола, за неговия живот, за 
изграждането на революционната 
организация, за комитета в Карлово и 
ролята му във ВРО, за посещенията на 
Левски в Карлово, уточнява спорни 
въпроси от биографията му, умело 
защитава и някои смели свои тези. 
Към него се обръщат изследователи, 
включително и Димитър Страшими-
ров. Събраните материали издава 
като книга неговият син д-р Петър 
Караиванов. Тези спомени са изклю-
чително интересно четиво и ценен из-
точник за историци, краеведи, родо-
изследователи.

Тримата карловци Райнов, Грозев 
и Караиванов, остават заедно и след 
Освобождението - вече без Апостола, 
но заедно в мисълта и паметта за него. 
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Иван Грозев прави дълга кариера 
като стопански деятел, предприемач, 
държавник, общественик, дарител. 
Секретар на Градския съвет в Карло-
во, кмет на София, два пъти народен 
представител. Той е първият предсе-
дател на Софийската търговско-ин-
дустриална камара (днес Българска 
търговско-промишлена палата - 
БТПП) - от създаването през 1895 г. в 
продължение на 20 години – до 
смъртта си през 1916 г. 

Теофан Райнов също дълги години 
работи за изграждането на държав-
ното управление в свободна България 
- окръжен и околийски управител 
най-напред в Карлово и Пловдив, а 
след това в още много други селища. 
След пенсионирането си живее в род-
ния си град и продължава активно да 
се занимава с обществена работа до 
края на живота си през 1910 г.

Васил Караиванов е избран за 
първи председател на Градския съвет 
на Карлово веднага след освобожде-
нието на града - на 16 януари 1878 г. 
Работи като бирник в Карлово, чинов-
ник в Министерството на финансите в 
София. Участва като доброволец в 
Сръбско-българската война през 1885 
г. Умира през 1933 г.

И тримата преживяват трагедията 
на своето родно Карлово по време на 
Руско-турската война - т.нар. „Страш-
ното” – от 20 юли 1877 г. до освобож-
дението на града в началото на яну-
ари 1878 г. И тримата работят за за-
щита и подпомагане на цялото пос-
традало население на града по време 
на този погром, за запознаването на 
европейските дипломати и общест-
веност с  нечуването зверства на тур-
ците над мирното население на Кар-
лово и трагедията на хилядите сираци 
и вдовици.

И тримата са от онези сподвиж-
ници на Апостола, които след Осво-
бождението не забравят това, което 
Васил Левски прави, за да се освобо-
дят българите, и заради което жертва 
и живота си. Всеки според своите 
виж-дания прави така, че неговата 
личност да остане в паметта на 
поколения българи. 

През 1884 г. Иван Грозев е избран 
в комисията по строителството на 
започнатия паметник на Левски в 
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на гроба на Апостола. Председател е 
на комисията, която подготвя откри-
ването на паметника на Васил Левски 
на 22 октомври 1895 г. Сам станал 
герой в разказа на Вазов „Чистият 
път” - онзи Грозев, който настига тур-
ската потеря и Левски като спътници 
на възвишението при с. Чукурлии, 

Още в първите си стъпки, в края на 
1868 г. и началото на 1869 г., когато се 
отправя към Българско, Левски полу-
чава подкрепата на своя съгражданин 
Теофан Райнов. Той мисли като него 
за работата, необходима сред бълга-
рите във вътрешността, и заедно с 
Иван Касабов го подпомага по време 
на първите му обиколки и със сред-
ства, и с направата на прокламации 
на български и на турски език. По 
това време Райнов е във Влашко, поел 
рискованата мисия да сътрудничи на 
турското разузнаване, а всъщност да 
използва положението и средствата, 
които получава, за подпомагане на 
българското революционно дело. Той 
е главният реализатор на мисията на 
„младите” в Европа в средата на 1869 
г. за осъществяване на контакти с 
европейски революционни дейци, 
най-вече с Джузепе Мацини. Левски е 
запознат с резултатите след завръща-
нето им и изпращат заедно отговор до 
Мацини от името на „младите”. 

Началото на изграждането на ко-
митетската организация е свързано и 
с името на другия карловец – Иван 
Грозев. Написването на първите пра-
вила за функционирането на револю-
ционните комитети, преди да има 
„Нареда…”, преди да има „Устав на 
БРЦК”, е негово дело. За това раз-
казва в своите спомени Иван Драсов 
от Ловеч. Още през 1869 г. те получа-
ват очаквания закон според указа-
нията на Левски, написан от Иван 
Грозев. Макар и много кратки, това са 
първите правила, по които започват 
да се изграждат революционните ко-
митети - наричат го „Карловския 
закон”. Това е факт, който говори за 
доверието и уважението на Васил 
Левски към по-младия, но високо 
образован негов съгражданин Грозев. 
В следващите години той успява да 
получи контракт за изграждането на 
част от ж.п. линията на барон Хирш в 
района на Търново - Сеймен - Ямбол. 
Това му дава възможност да продъл-
жи да подпомага Апостола в разпро-
стирането на революционната орга-
низация в този район. През 1872 г. и 
Теофан Райнов успява да се установи 
на служба като чиновник на желез-
ницата в Пловдив и също помага на 
Васил Левски в работата му в Българ-
ско. 

През всичките години на револю-
ционна работа - от 1869 г. до послед-
ното му идване в Карлово, един от 
най-доверените хора на Васил Левски 
в родния му град е Васил Караиванов - 

негов първи братовчед с десет години 
по-млад, син на вуйчо му Генчо. Той 
не поема по пътя на емиграцията, 
остава в Карлово, и започва да се гри-
жи за хана след смъртта на баща си - 
Караивановия хан, известен по-късно 
и като „Ханът на апостолите”. Зани-

мава се и с търговия. През 1867 г. лежи 
седем месеца в затвора в Търново за 
връзки с четници на Филип Тотю, 
през 1869 г. става един от първите 
членове на революционния комитет, 
създаден от Левски. Избран е за каси-
ер, а ханът му е едно от най-сигурните 
места за Апостола. В него се провеж-
дат заседания на комитета, там Лев-
ски се среща с майка си. В хана често 
остават да пренощуват куриери и 
сподвижници на Апостола. Ханът е 
удобен и с разположението си в края 
на града, в близост до Сопотската пор-
та. Васил Караиванов е човекът, който 
изпраща от Карлово Левски при пос-
ледното му идване в града в началото 
на декември 1872 г. Въпреки опита да 
отклони Апостола от пътя, който е 
решил да поеме, той е категоричен и 
двамата се разделят при р. Мурла - 
преди Сопот. Левски продължава към 
манастира „Св. Спас”, а Васил Кара-
иванов се връща в Карлово. Това е 
последната им среща. 

Съдбата на Апостола по-нататък е 
известна, но каква е съдбата на три-
мата карловци – Грозев, Райнов, 
Караиванов? Тези, които въпреки 
добрата възможност, която им се от-
варя за търговска кариера и предпри-
емачество, стават съпричастни към 
идеите на  онази радикално настро-
ена част от българското общество, 
готова с революционни действия да се 
бори за национална свобода. По-
нататъшният им жизнен път е по-
ясен. И тримата живеят дълго след 
Освобождението, документи много - 
само да има изследователи. 

 В годината, в която отбелязваме 
180 години от рождението на Васил 
Левски, карловци с гордост честват 
също толкова години и от рождени-
ето на Теофан Райнов и 170 години от 
рождението на Иван Грозев и Васил 
Караиванов. Трима съграждани на 
Апостола, чийто живот е тясно свър-
зан както с революционната му дей-
ност, така и със съхраняването на 
паметта за него. И тримата родени в 
Карлово - Левски и Райнов през 1837 
г., Грозев и Караиванов през 1847 г. 
Започнали жизнения си път в под-
балканския градец, те тръгват по раз-
лични пътища, получават различно 
образование, имат различни интере-
си, но всички безкрайно обичат сво-
бодата и искат да видят свободен бъл-
гарския народ. Единият от тях - Васил 
Левски, жертва живота си за Осво-
бождението, тримата му другари до-
живяват свободата, имат дълъг живот 
и различна съдба в освободеното оте-
чество, но и тримата не забравят Апо-
стола и всеки по своему в различни 
години, по различен начин правят 
така, че да се запази у българите спо-
менът за него.

Какво ни остави историята за 
тримата  карловци - Теофан Райнов, 
Иван  Грозев и Васил Караиванов?

Иван Грозев е един от малко из-
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си живот. Неслучайно Васил Левски 
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трудолюбието на Иван Грозев спе-
челват неговия вуйчо Иван Гешов, за 
да го изпрати през 1860 г. на свои 
разноски да учи във Виена в Търгов-
ското училище на проф. Веле. Грозев 
става един от немалкото български 
младежи, попаднали в австрийската 

столица в средата на 19 век. По това 
време там е и другият карловец – 
синът на Райно Попович Теофан Рай-
нов. Интересно е, че и двамата, а те са 
и близки родственици – все от рода 
Гешови, имат сходна съдба - и двама-
та учат търговия във Виена, после я 
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Запазените писма и документи на 
Апостола от основаването на първите 
революционни комитети през 1869 г. 
до средата на 1871 г. са значително по-
малко от тези, които датират от края 
на 1871 г. до неговото залавяне през 
декември 1872 г. 

Според няколко различни мемоар-
ни и документални сведения в Карло-
во са се съхранявали комитетски кни-
жа, които отразяват дейността на Ва-
сил Левски в този начален период на 
организацията.  

Освен че Карлово служи на Апос-
тола като опорен пункт по време на 
втората му обиколка из Българско, 
революционният комитет в родния 
му град извършва и важна организа-
ционна работа в изграждането на 
революционната организация. В Кар-
лово с помощта на Иван Грозев Лев-
ски създава първия, известен ни по 
спомени, организационен документ 
от 1869 г., описан от касиера на Ло-
вешкия комитет Иван Драсов като 
"кратко начертание как да действат 
привлечените от него (Левски) за 
делото съмшленици". Драсов разказ-
ва по-подробно за него, тъй като е за-
познат със съдържанието му от екзем-
пляра, донесен в Ловеч от председа-
теля на Карловския революционен 
комитет Васил Платнаров. Касиерът 
на Ловешкия комитет, който пише 
спомените си, след като вече се е 

запознал с по-нататъшните уставно-
програмни документи на организа-
цията, описва "Карловския закон" 
доста критично и казва, че „то не беше 
почти никакъв закон, но няколко 
редовце, които съдържаха същите 
нам дадени от Лъвски съвети". Неза-
висимо от съвсем началния, първи-
чен вид на организационните указа-
ния в карловския документ, от споме-
ните на Ив. Драсов е ясно, че все пак 
законът има голяма стойност и може 
да установи и проследи развитието на 
вижданията на Левски при първите 
стъпки на работата му в Българско.

Безспорно е, че се изминава много 
дълъг път от „Карловския закон” към 
"Наредата" и Устава на БРЦК от май 
1872 г. От такава гледна точка първи-
те правила, изложени в „Карловския 
закон”, наистина представляват осо-
бен интерес. Загубеният оригинал на 
този документ, който навярно Васил 
Левски оставя в Карлово, сигурно би 
дал повече информация от тази в 
спомените на Иван Драсов. 

Някои мемоарни сведения говорят 
и за това, че доверените съмишле-
ници на Левски в Карлово са нато-
варени да пазят документацията му 
през 1870-1871 г. Касиерът на Карлов-
ския революционен комитет Васил 
Караиванов дава няколко интересни 
сведения за случаи, в които Апостола 
оставя за съхранение документи в 
родния си град. От тях става ясно, че 
Левски разчита на карловци за опаз-
ването на наистина важни документи 
на организацията. Според Караива-
нов през лятото на 1871 г. Апостола 
оставя в Карлово проектоустава на 
Вътрешната революционна органи-
зация („Наредата“), "една голяма част 
от кореспонденцията" на Централния 
комитет, писма от Казак Георги, т. е. 
Георги Димов Карловски, пребива-
ващ по това време в Галац, с когото 
Левски активно работи от 1868 г., и 
писмо до Никола Тошкович. Какво се 
случва с изброените книжа не е из-
вестно, но дори само горепосочените 
спомени дават основания да смятаме, 
че Васил Левски оставя свои докумен-
ти и такива на революционната орга-
низация в Карлово. От Васил Кара-
иванов знаем също, че при самото 
учредяване на революционния коми-
тет в родния град на Апостола е въз-
ложено на председателя Васил Плат-
наров –„да приема и препраща пис-
ма“, идващи за Левски и такива, кои-
то е трябвало да се препращат до него 
или до определени от него дейци. 

Аргумент в подкрепа на твърдени-
ята в спомените на Караиванов, че в 
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Виктор Комбов 

какво да се каже за Големия карловец 
и си мисля, и съм убеден, че то ще 
бъде казано. Това няма да го направи 
светец, но ще го направи още по-
значима за българската история 
личност.

При представянето на книга-
та в Националната библиотека 
"Св. св. Кирил и Методий" де-
канът на ИФ на СУ "Св. Климент 
Охридски" доц. Пламен Митев 
сподели, че вашето изследване 
"разчупва стереотипите", и го 
определи като "противопоста-
вяне на митологемите". Много 
ли стереотипи и митологеми бя-
ха създадени за 175 години? 

- Казаното от доц. Пламен Митев е 
напълно основателно, защото през 
изминалите години, от Освобожде-
нието до днес, историческата наука е 
направила много за разкриването на 
българското минало, но по ред обек-
тивни и най-вече субективни причи-
ни някои личности, процеси и съби-
тия са представени в доста „изкривен” 
вид. Общоизвестно е, че измислената 
история не допринася за нищо добро. 
Достатъчно е да погледнем и да взе-
мем за пример нашите югозападни 
съседи. Кой знае защо и с личността 
на Левски не е процедирано по най-
почтения начин. Навярно се смята, че 
определянето му за „най-велик бъл-
гарин” го превръща в нещо, за което 
трябва да се говори и да се пише само 
по един начин. Според мен прозви-
щето „Апостол на българската свобо-
да” му приляга много повече, откол-
кото почти нищо не значещото „най-
велик българин”. Защото веднага 
следват въпросите - кои са другите 
велики българи, с които той се съиз-
мерва, и ако сме ги имали толкова 
много, това ли щеше да бъде Бъл-
гария днес - най-бедната държава не 
само в Европейския съюз, но и в цяла 
Европа?

Трудно ми е да дефинирам от-
ношението на българския народ 
към Васил Левски. В някои слу-
чаи имам усещането, че е изклю-
чително, крайно, преминаващо 
в нематериалните проекции на 
божественото... В други - то е 
прекалено елементарно, кален-
дарно - пригодено за широка 
употреба (консумация)... Не е ли 
странна цялата тази безуслов-
ност? А се оказва, че дори не от-
белязваме неговата кончина на 
вярната дата?

- Напълно прав сте в разсъжде-
нията си по поставения въпрос. Но не 
можем да се сърдим на никого освен 
на себе си. В едни случаи не даваме да 
се каже нищо, което не отговаря на 

идеята за митологизиране, фетиши-
зиране или канонизиране на една 
личност - в случая на Васил Левски. 
Но не са и малко проявите, които са 
чисто формални и като че ли са свър-
зани с изпълнението на едно недотам 
приятно задължение. След отбеляз-
ването на единия 18-и се чака другият 
18-и! А между тях - нищо. И тук се 
сещам за големия български поет 
Никола Вапцаров, който пише след-
ното за историята: „Ще хванеш кон-
турите само, а вътре знам - ще бъде 
празно”. Когато „вътре” е „празно”, 
няма как да не се получава този дис-
баланс. Ако не се поучим от тази 
„празнота”, колкото и красива и еле-
гантна да ни се представя тя от власт-
имащи, от услужлива интелигенция, 
не ни очаква нищо друго, освен да 
пустосваме живота „под мустаците 
увиснали”.

Какъв е реалният образ на 

Апостола, който откривате при 
вашите изследвания? Романтик, 
утопист, прагматик...

- Васил Левски - Апостола на бъл-
гарската свобода, е една изключи-
телна личност от периода на Българ-
ското възраждане. Той е според моите 
разбирания и това, което съм прочел 
в неговото документално наследство, 
на първо място - прагматик, на второ 
място - романтик, и в много малка 
степен утопист. Всъщност това е при-
също на всеки нормален и реален 
човек, на всяка уважаваща себе си 
човешка личност. А Левски е голям, 
много голям като човек, който посве-
щава себе си на една голяма идея.

Във Виена сравнихте дейност-
та и революционната концеп-
ция на Апостола с тези на Гари-
балди и Мацини, на Лайош Ко-
шут, на Александър Херцен и 
Михаил Бакунин… Тогава си да-

дох сметка, че всъщност голяма 
част от българите не знаем поч-
ти нищо за неговите идеи, по-
гледнати в подобен контекст. 
Съпоставими ли са възгледите 
на Левски с идеята за тази Евро-
па, която се опитваме да постиг-
нем днес?

- Идеите на Васил Левски са едно 
от най-големите достижения на бъл-
гарската обществено-политическа 
мисъл през Възраждането. Те са 
заимствани от неговите „универ-
ситетски” преподаватели Георги 
Раковски, Иван Касабов, Любен Ка-
равелов, но той ги доразвива в своите 
писания. Идейните виждания на 
Апостола са в много голяма степен 
съпоставими с идеята за тази Европа, 
която се опитваме да постигнем днес. 
Достатъчно е да цитираме една не-
гова мисъл, а те са много повече, за да 
се убедим в това: "…да бъдем равни с 
другите Европейски народи, зависи 
от нашите собствени задружни си-
ли." Нима е толкова трудно да се 
осмисли и осъзнае това днес? А нима 
властимащите мислят по този начин? 
Мисля, че Големия карловец е указал 
пътя как ние, българите, можем да бъ-
дем достойни граждани на обединена 
Европа - това зависи от „нашите 
собствени задружни сили”. Къде са 
тези сили днес, задружни ли са, от нас 
ли зависи според политиците да 
бъдем равни с другите... Въпроси, 
въпроси, а отговорът е даден още през 
70-те години на ХІХ в.

Сътрудничите си активно с 
Националния музей „Васил Лев-
ски” в Карлово. По какви общи 
проекти работите?

- Сътрудничеството ми с Национа-
лен музей „Васил Левски” - Карлово, 
може да бъде окачествено като еталон 
за съвместни действия в полза на ка-
узата „Левски”. Ръководството и рабо-
тещите в тази национална светиня 
правят много, за да представят истин-
ския, големия, българския Апостол 
на свободата. Много са съвместните 
издания, надявам се да бъдат още 
повече в бъдеще, но когато тези 
планове видят бял свят ще разберете 
какви са били нашите съвместни 
проекти.

За каква България мечтаете?
-  За България на Васил Левски, в 

която ще има свобода и чиста репуб-
лика, държавата ще бъде храм на ис-
тинната и правата свобода, а всички 
граждани на тази държава ще бъдат 
равни пред законите независимо от 
тяхната етническа принадлежност, 
партийна окраска и властова позция.

града са съхранявани комитетски 
книжа, са преписите на документи на 
Апостола, направени в Карлово през 
1884 г. от Христо Загорски, с изрична 
бележка, че оригиналите се намират 
"в ръцете у В. Ив. Платнаров, припод-
писани и от последния". Но има осно-
вания да се смята, че някои от препи-
сите на документи може би не следват 
коректно оригинала. Всички те фигу-
рират в повечето издания на доку-
менталното наследство на Васил Лев-
ски, но само като преписи. Тук въз-
никват въпросите защо документите 
не са предадени на Захари Стоянов 
като оригинали, а като преписи и как-
ва е съдбата на оригиналите, пазени 
при Платнаров, като се има предвид, 
че той живее чак до 1910 г. и въпреки 
това автентичните документи не на-
мират публичност. Заради недостиг-
налите до нас оригинали, ако искаме 
да повярваме в достоверността на 
преписите, ни остава само да прие-
мем уверението, което ни дават пре-
писвачите им Христо Загорски и Ва-
сил Платнаров. Дори едно изброява-
не потвърждава колко важни са те за 
изясняване на отделни моменти от 
биографията на Апостола и на него-
вите идеи:

- Оригиналният текст на дописката 
на В. Левски до в. "Свобода" и писмо 
до Любен Каравелов без дата, но да-
тирано приблизително преди 28 
януари, която дата носи отпечатаната 
дописка;

- Вариантът, съставен от Левски, за 
позива до богатите българи от 6 фев-

Дописка до в. "Свобода" - 
препис от 1884 г.



4 9 

                                     Марио Николов   

Историята като наука има 
за цел да реконструира исто-
рическото минало такова, ка-
квото е било, а не такова, ка-
квото някому се иска да е би-
ло... Измислената история е 
вредна, казва големият български 
учен.

В НАЧАЛОТО на юни 2012 г. по 
някакво чудесно стечение на обсто-
ятелствата имах удоволствието 
да се запозная с историка проф. 
Иван Стоянов от Великотърнов-
ския университет „Св. св. Кирил и 
Методий”. Мястото беше прекрас-
но - Българският културен инсти-
тут (БКИ) „Дом Витгенщайн” във 
Виена, а поводът - вдъхновяващ - 
книгите „Васил Левски - Апос-
тола на българската свобода” 
и „Европейските измерения на 
Васил Левски”. 

Няма да скрия, че когато разбрах 
програмата, реших, че това ще бъде 
поредното традиционно, официозно 
и формално представяне на живота 
и дейността на Апостола. Веднага 
обаче ми направи впечатление 
странната на пръв поглед идея: в 
самото навечерие на 2 юни - Деня на 

Ботев и загиналите за свободата и 
независимостта на България - да 
бъде отбелязана предстоящата 
175-годишнина от рождението на 
Васил Левски. Всъщност тази идея 
на Борислав Петранов, директор на 
БКИ, се оказа оригинална и забеле-
жителна, а беседата на професора - 
завладяваща със своя научен реа-
лизъм, аргументираност и разбира 
се - с изключителната ерудиция на 
учения. Оказа се, че това мнение не е 
само мое, а и на повечето от при-
състващите на събитието над сто 
души - едно респектиращо за „бъл-
гарска” сбирка в чужбина число.

След края на тържествената ве-
чер проф. Иван Стоянов се съгласи, 
като се върнем в България, да даде 
специално интервю за artnovini.com.

Проф. Стоянов, съвсем скоро 
ще отбележим 175 години от 
рождението на Васил Левски. За 
този немалък период от време 
нашият народ успя ли да  осъзнае
Апостола на българската свобо-
да?

- Всеки българин, където и да е, 
носи в сърцето си Левски и всеки се 
гордее с неговата личност. Всички 
българи се прекланят пред паметта на 
Апостола на 18 февруари и отбелязват 
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неговото раждане на 18 юли - и така 
трябва да бъде. Но мисля си, че това 
не е достатъчно. И за тази „недоста-
тъчност” са виновни не хората, които 
не се занимават с история, не бълга-
рите като народ, а тези, които така са 
„изследвали” живота и делото на този 
голям българин, че хората са го при-
ели като нещо митично, като нещо 
свръхестествено. При това положе-
ние няма нужда от някакво мислене, 
някакво съобразяване или вземане на 
пример за подражание. „Светците” не 
могат да бъдат достигнати от просто-
смъртните - преклонението и цитира-
нето на изказаните от тях мисли е на-
пълно достатъчно. Удобно, нали? За 
кого ли? Мисля, че читателят сам 
може да си отговори на въпроса.

Преди дни излезе книгата ви 
„Нови щрихи върху идейните 
възгледи и дейността на Васил 
Левски”. Нима са останали неиз-
следвани пространства от него-
вия личен и революционен жи-
вот?

- Мисля, че има много въпроси от 
периода на Българското възраждане, 
които историците трябва да изяснят, 
съобразявайки се единствено със 
съществуващата изворова база. Тук 
става въпрос не за нов прочит на 
историята, а за реконструиране на 
историческото ни минало такова, 
каквото е било, а не такова, каквото 
някому се иска да е било.

Политизирането на миналото ни 
и съобразяването му с господства-
щата политическа конюнктура уни-
щожава историята като наука. Това се 
отнася и за Васил Левски. Той е тол-
кова голяма и значима личност от 
българското минало, че няма нужда 
да му приписваме свръхестествени 
качества, за да го уважаваме. Има още 

От десетилетие за първи път ще отбележим 
рождението на Апостола в Карлово без проф. 
дин Иван Стоянов - председателя на Фондация 
"Васил Левски" от 2013 г., неуморния изследо-
вател и популяризатор на делото и личността 
на Левски, носителя на наградата на Карлово за 
2016 г., приятеля на музея, на комитета"В. Лев-
ски", на много карловци.

Въпреки болестта си той работи до послед-
но за програмата, посветена на 180 години от 
рождението на Левски, за национална конфе-
ренция, за календар, за вестник, за сборник, за 
срещи с ученици и младежи. Навсякъде - и в 
страната, и в чужбина, говореше с възхищение 
за родното място на Апостола, за традициите в 
нашия град в памет на Васил Левски, наричаше 
го Големия Карловец.

IN MEMORIAM

Едва възправили се от погрома 
през 1877 г., останалите живи членове 
на Ученолюбивата дружинка в Кар-
лово, в която е участвал и Апостола, 
решават да възстановят дейността и, а 
през 1893 г. на нейна основа учредя-
ват Ученолюбивото дружество с име-
то на Васил Левски. То си поставя за 
цел издигане паметник на своя пат-
рон и просвещаване на карловското 
население.

Пръв председател на дружество-
то е Теофан Райнов, а от 1902 г. - д-р 
Васил Генков. Той прокарва идеята за 
издаване на дружествен вестник 
„Просвета”, с излизането на който в 
Карлово се устройва читалня с 30 
български списания, 75 вестника, 
немското списание „Ди вохе”, френ-
ския вестник „Матин”, получавани на 
разменни начала. 

На 25 март 1902 г. настоятелс-
твото на дружеството има поставен на 
дневен ред въпроса за издигане на па-
метника. Избран е комитет по из-
граждането му, в който влизат ръко-
водителите на партиите, дружест-
вата, стопанските обединения в гра-
да. За негов председател е избран д-р 
Васил Генков, подпредседател Сте-
фан Мазаков, секретар – Георги Пет-
ров, касиер - Христо х. Димитров. 
След широки дискусии като най-под-
ходящо за паметника място се опре-
деля пл. „Свети Никола”. Комитетът 
решава „Левски да бъде излян в 
статуя, 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 изработване 

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.

На 15 май 1903 г. в присъствие на 
княз Фердинанд І, премиера и мини-
стрите е положен основният камък. 
Започва още по-усилена работа за 
събиране на средства. Постъпват 
помощи от цялата страна и от българи 
извън нея. Народното събрание гла-
сува 10 000 лв. Жури начело с д-р Ген-
ков приема в София главната фигура 
на паметника, отлята в Прага. В Кар-
лово се зида каменната основа. В края 
на май 1907 г. паметникът е оконча-
телно 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”, „Залавяне-
то на Левски” и „Извеждане на кар-
ловските въстаници от конака”. Гор-
ната му част е обвита с гирлянди от 
гроздове и рози. На върха му се из-
висява фигурата на Апостола с револ-
вер в ръка, а до него – ревящ лъв.
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руари 1871 г., т. е. първото известно ни 
писмо-образец на т. нар. заплаши-
телни писма;

- Писмо на Левски до Филип Тотю, 
без дата, но с приписка "1871, апр. 18, 
копие до Ф. Тотюву";

- Писмо от Левски до Райчо Поп-
христов - Плоещ, без дата, около 20 
юни - един от най-съществените по 
съдържание документи за дейността, 
възгледите и отношенията на Левски 
с Георги Живков и сепаративната гру-
па в Плоещ, както и с Каравелов и 
други членове на Централния коми-
тет в Букурещ и то по въпросите за ра-
ботата в България, както и за подго-
товката на програмата и устава на 
БРЦК. 

Катаклизмите, през които минава 
Карлово, и времето не пощадяват 
архива, който е оставен в града от 
Апостола на свободата. Това се отнася 
не само за  документацията, оставена 
при В. Платнаров. Един доста белет-
ризиран разказ на Неда Тачева Цвет-
кова, чийто дом е една от тайните къ-
щи, в които Васил Левски се укрива в 
Карлово, ни съобщава за още едно 
място, където той оставя значително 
количество свои книжа, личния си 

печат, оръжие и пр. Според спомена в 
одаята на къщата на Станьо Табанли-
ев - в една лавица (долен долап), се 
съхранявали комитетските вещи. 
Собственикът на къщата обаче е изда-
ден от своята сестра на турските влас-
ти, че е съпричастен към  революци-
онното дело, поради което е арестуван 
и е направен обиск на дома му. За да 
спаси важните документи и вещи на 
организацията, Неда Цветкова влиза 
през комина на къщата, без да я усе-
тят заптиетата, и измъква изпод носа 
им всичко, като после го заравя в дво-
ра на дома си, докато не идва Левски, 
за да си го вземе. Като отсеем очевид-
ните преувеличения в разказа, от него 
става ясно, че на още едно място в 
Карлово са съхранявани документи 
на Левски, свързани с дейността му в 
по-неосветления начален период на 
изграждане на революционната орга-
низация.

От това, което е известно за "Кар-
ловския архив", не можем да просле-
дим неговата съдба и да разберем как-
во се случва с всички тези документи, 
които са коментирани в спомените на 
карловци. Едва ли всичките са попад-
нали у Васил Платнаров или са оста-

нали в Карлово, защото тези, които 
Хр. Загорски преписва през 1884 г., се 
броят на пръсти. Със са сигурност по-
малко, отколкото са описаните от Ва-
сил Караиванов и Неда Тачева. Наис-
тина е загадка защо не са открити в 
Карлово никакви други писма и доку-
менти, въпреки издирвателската и 
събирателската работа на Димитър 
Страшимиров, Васил Караиванов, 
Христо Фъргов, Никола Славчев, 
Иван Унджиев, както и много други. А 
от мемоарната литература и от лич-
ния бележник на Апостола става ясно, 
че той пребивава често в Карлово, 
престоява понякога повече дни, рабо-
ти с документи на организацията и 
част от тях остават в родния му град.

Ако бяха оцелели поне част от тези 
писма на Васил Левски, те биха хвър-
лили допълнителна светлина при 
изследването на организаторската 
работа и идейните му възгледи, и 
върху дейността на революционния 
комитет в Карлово като един от най-
важните във Вътрешната революци-
онна организация, особено през пе-
риода преди избирането на Ловеч за 
център.

Проф. дин Иван Стоянов

На 28 април 2017 г. изгубихме учения, преподавателя, човека, когото няма 
да забравим! Сбогом, професоре! Почивай в мир!

                                                                    Национален музей "Васил Левски"
 Комитет "Васил Левски" - Карлово



Възстановена през 1933 г. от об-
ществен комитет в Карлово начело с 
тогавашния кмет на града Аристотел 
Янакиев, родната къща на Васил Лев-
ски е уредена като музей с помощта на 
арх. Александър Рашенов. Изклю-
чителни заслуги за това дело - да бъде 
въздигнат от руините родният дом на 
Апостола, имат и големият изследо-
вател на живота на Левски Димитър 
Страшимиров, Стефан Красев - зет на 
сестрата на Левски - Яна, архитект 
Димитър Иванов - автор на проекта, 
Христо Фъргов и много други дейци 
на комитета. Карловският комитет 
работи в тясно сътрудничество с На-
родния комитет “Васил Левски” в Со-
фия и Карловската дружба в столи-
цата. Активно участва местният гар-
низон, начело с полк. Петър Димков.

Първоначално за къщата музей се 
грижи общественият комитет, който 
я възстановява, и читалището в града. 
Обслужва я само пазач, който посре-
ща и посетителите. За пръв уредник 
на музея е назначен Никола Славчев. 
През 1954 г. къща музей “Васил Лев-
ски” е включена в държавната музей-
на мрежа. През 1955 г. в близост до 
нея е изградена зала за документална 
експозиция. Когато тя се оказва мал-
ка, през 1965 г. в съседство е построе-
на нова сграда, а старата е преустро-
ена в кинозала. От 1968 г. до 1992 г. 
къщата музей е филиал на Градския 
исторически музей в Карлово. От 1993 
г. е самостоятелен музей. На 21 юли 
2000 г. той е обявен за държавен кул-
турен институт с национално зна- 
чение и наименование Музей “Васил 
Левски” - Карлово. Така той заема 
своето подобаващо място като нацио-
нален мемориален музей, посветен на 
един от най-бележитите българи.

От 1994г. до 2011 г. в Карлово се 
реализира проект на НИПК с автор 
арх. Мария Каразлатева за възста-
новяване на околната среда на род-
ния дом на Апостола, разрушена в го-
ляма степен през 50-те и 60-те години 
на 20 век. В резултат на това родната 
къща става част от цял музеен ком-
плекс, който включва експозици-
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Един ще се усъмни, че Апостола е 
роден с десет години по-късно, друг 
ще го представи като заклет масон, 
трети ще докаже, че бил “дипломиран 
гримьор”, четвърти ще го обвини, че 
сам се е вкарал в ръцете на турците, 
защото изпаднал в депресия и т.н., и 
т.н. А политическата употреба на Лев-
ски? А смешните напъни на доморас-
лите ни “държавници” да се мерят с 
неговото име и завети? А непочтеното 
заиграване с лика му, окачен по сте-
ните на луксозни кабинети и натру-
фени зали? А стотиците му паметни-
ци и барелефи по села и градове?

С изненада установявам, че кол-
кото повече говорим и пишем за 
Апостола, толкова по-малко знаем за 
него. Колкото повече се отдалечаваме 
от неговото време, толкова повече об-
разът на Дякона придобива чертите 
на икона, пред която театрално се 
кланяме и кълнем, но която не поз-
наваме и не разбираме. Опасявам се, 
че колкото по-шумно възхваляваме 
примера и саможертвата му, толкова 
по-лесно предателстваме спрямо 
неговите идеали.

Нерядко около 19 февруари (въп-
реки че Апостола е обесен на 18 фев-
руари) или около 18 юли по-разтро-
пани журналисти тръгват да взимат 
интервюта от редящите се с цветя в 
ръка пред паметниците на Левски, 
търсейки отговорите на въпросите: 
Кой е Васил Левски? Какви са негови-
те заслуги? Нужен ли ни е днес Лев-
ски? ... Ако притиснатият от микро-
фона и камерата е някоя публична 

личност, той дълбокомислено ще за-
каканиже едни философствания за 
непреходността на идеите на Левски, 
за европейските измерения на него-
вото дело и т.н. А ако в обектива слу-
чайно попадне човек от народа, то той 
набързо и с притеснение ще изрече 
нещо от онова, което всички с при-
повдигнат купешки тон преповтарят 
по телевизии и радиа, във вестници и 
книги. Рядко, много рядко ще се чуят 
неподправени, искрени думи за 
Апостола, за неговата участ, за него-
вия духовен свят, за неговите радости 
и неволи, за неговите мечти и разоча-
рования. Кой в действителност е Ва-
сил Левски за обикновения българин, 
за работника и инженера, за ученика 
и войника, за чиновника и спортиста, 
за селянина и учителя, за художника 
и учения? Къде е неговото място в 
нашето време? Защо и с какво  него-
вият пример ни е по-потребен от вся-
кога?

Въпросите наистина са трудни, 
защото, за да си отговорим на тях, 
трябва не само добре да познаваме 
пътя и заслугите на Левски, но и да 
съумеем да осмислим неговите идеи и 
послания за нас и нашите деца, при 
това без излишни сантименталности 
и позьорство, а трезво и с разум, 
поучени от неговата, но и от собстве-
ната си съдба на народ, който вече 140 
години се люшка от съкровената 
мечта на Дякона за „чиста и свята ре-
публика”, през разните авторитарни 
и тоталитарни експерименти до 
днешното ни дередже на бедна и не-

кадърно управлявана страна, страна 
на абсурдите, на мутрите и на корум-
пираните политици, на безхабер-
ниците, послушковците и мърмор-
ковците. Прочее, тъкмо тази неотрад-
на констатация ни подсказва най-
верния отговор защо Васил Левски ни 
е толкова нужен днес, защо в негово 
лице виждаме моралния коректив, 
защо в крайна сметка той единствен 
ни обединява – независимо от разли-
чията ни, независимо от крамолите и 
ежбите ни, независимо дори от това, 
че всъщност твърде малко го познава-
ме с всичките му достойнства и недос-
татъци, постижения и грешки.

Разбира се, сравнявайки Апостола 
на свободата с останалите ни възрож-
денски дейци, а и с всички по-ярки 
политически личности от Среднове-
ковието и Новите времена, можем да 
открием достатъчно основания, ко-
ито по безспорен начин открояват 
Левски и го превръщат в действител-
но най-популярната и най-обичана 
личност в българската история. Дос-
татъчно е да си припомним неговия 
идеал за независима, целокупна и 
силна България, изразяващ в синте-
зиран израз най-съкровените ни въж-
деления като българи – от появата ни 
като народ, та чак до наши дни. Ни-
кой не би се осмелил да отрече и ог-
ромните му заслуги за развитието на 
революционното дело, тъй като само 
за две-три години Дякона съумя да 
постигне нещо, което никой преди и 
след него не направи - да спечели в 
името на свободата и на човешките 
правдини сърцата и умовете на стоти-
ци учители и свещеници, на млади и 
стари, на богаташи и бедняци, на се-
ляни и предприемачи, на търговци и 
чорбаджии. И още нещо. Без да е учил 
висши науки из Европа или в Русия, 
Левски притежаваше качествата на 
големия политически лидер. Той не 
само имаше визията за това какво и 
как трябва да се направи, но умееше и 
да убеждава, да внушава, а с личния 
си пример показваше, че това, за кое-
то зовеше, е наистина постижимо, че 
саможертвата не е само думи, но и 
дела; че да ръководиш означава и да 
носиш отговорност.

От такива точно политици бълга-
рите от ХІХ в. имаха нужда, за да по-
вярват в себе си, за да се оттърсят от 
робската си психика и за да вземат 
съдбата си в собствените си ръце. От 
такива точно политици и водачи има-
ме нужда и днес – честни, решителни 
и отговорни, знаещи и можещи, без-
користни и самоотвержени. Но къде 
са те и ако не можем да ги разпознаем, 
кой ни е виновен? ...Участници във Втората българска легия. Васил Левски - 

на първия ред, втори от дясно на ляво. Белград

ла, за гроба на Гина Кунчева и  др. 
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 
баща, 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 и 
Славчо Славчев, от проф. Иван Гав-
рилов – портрет на Левски от Цвятко 
Дочевски, от Маргарита Поплукова – 
книги за Васил Левски и Българското 
възраждане. Дарител на музея е писа-
телката Мерсия Макдермот.

С много голямо значение за раз-
витието на музейния комплекс са да-
рените от арх. Мария Каразлатева 
проекти за възстановяването на Чар-
даклиевата къща и Онбашиевата къ-
ща и за изграждането на Мемориал-
ния параклис „Всех святих болгар-
ских”.

Днес, след 80 години, родната 
къща на Васил Левски е скъпо и свято 
място за всеки българин. През тези 
осем десетилетия поколения наред, 
хиляди посетители годишно идват в 
дома, където е започнал жизнения си 
път Апостола на българската свобода. 
Музеят се превръща в център за 
съхраняване на културно-историчес-
кото наследство за Васил Левски, за 
научни и творчески изяви – в храм на 
българската национална памет.

онните зали, Чардаклиевата къща с 
книгопродавница, Онбашиевата къ-
ща с музейна библиотека и детски 
център, мемориалния параклис с ко-
сите на Апостола. Възстановена е ар-
хитектурата, показва се битът, атмос-
ферата на Карлово от средата на 19 
век, когато тук израства Апостола на 
свободата. През 2007 г. мемориал-
ният комплекс е обявен за групов па-
метник на културата - историческо 
място с национално значение. Полу-
чава и международно признание със 
„Знак за европейско наследство”.

Обществената активност и дари-
телската инициатива са основни за 
обогатяване на фондовете на музея. 
Едни от най-ценните  материали са 
получени безвъзмездно от наследни-
ци на сестрата на Васил Левски - Яна. 
Това са особено трогателни жестове 
на най-близки родственици на Апос-
тола, които се разделят със скъпи се-
мейни реликви – Христо Икономов, 
Екатерина Томева, Маргит Богдано-
ва, Христина Богданова, Божана Ва-
силева, Стефана Ветренска, Мария 
Касабова. Те даряват през годините 
кичур от косите на Левски, оригинал-
на 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., материали за възстано-
вяването на родната къща на Апосто-

Родната къща на Апостола...

Оригинална снимка, дарена от 
Божана Василева - Левски, брат му 
Христо и Христо Иванов - Големия

Автограф на Мерсия Макдермот
в книгата и, посветена 

на Апостола

Послание от потомци на Гина и
Иван Кунчеви - 24.06.2017 г.
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Годините се нижат една след друга, 
поколение след поколение българи 
четем оскъдни спомени за нея – 
Майката. Опитваме се, доколкото ни 
стигат силите и от разстоянието на 
времето, да минем по пътя ú. Вглеж-
даме се ту в една, ту в друга житейска 
случка и без да насилваме събитията, 
тя се изправя до своя син. Не, не е пре-
силено, защото, решим ли да сложим 
някакво определение подир всичко, 
което сме събрали за нея, след равенс-
твото естествено и логично се появява 
„революционер”.

Гина Кунчева е революционер по 
вродената си нагласа да живее с но-
вото, с делото на своя син. Иначе как 
би понесла така борбено тежкия 
кръст да бъде майка на най-големия 
враг на падишаха? Дали, ако е нямало 
гордост от този факт, би могла да се 
държи по този достоен начин?

Тя е революционер по способност-
та си при всякакви обстоятелства да 
се владее, да се разпорежда  със себе 
си. „Вие го гоните, вие го знаете къде 
е!” – ще твърди пред каймакамина 
при разпит за сина си.

Гина Кунчева е революционер и по 
усета си за историчност – тя поглежда 
далече във времето и отсява важното 
от маловажното. Иначе как би откъс-
нала онези цветя при вестта, че Лев-
ски е заловен в Къкрина, с каква ръка 
би се закичила, какво би я крепило да 
мине бавно и достолепно по чаршия-
та и в дома на Яна да каже на внучките 
си: „Елате, деца, да ви накича. Днес е 
голям празник!”?

Ако покрай тези качества наредим 

другите: работоспособност, смелост 
(ятаганът ще отреже въжето, жената е 
потопена до кръст във водата на кла-
денеца, но мълчи, когато я разпитват 
за сина ú), духовна и физическа чис-
тота, човечност, образът ú ще защити 
званието „революционер”. Тя дори 
само морална опора да беше за Апос-
тола, пак е помощ за делото.

Левски е обесен на 6/18 февруари 
1873 г. край София, но никой не смее 
да каже на Гина Кунчева. Надява се, 
че той още е в зандана. Иска да се 
надява, но майчиният инстинкт я 
човърка, затова тя непрекъснато 
пита, разпитва – няма мира ни деня, 
ни нощя. Надеждата и съмнението я 
отвеждат при верния приятел на 
Васил – Константин Попов, чийто 

ÌÀÉÊÀ (ÍÀ)  ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÅÐ

  Надежда Петрова духовен сан, тя е сигурна, няма да му 
позволи да я залъже. Ето го моментът, 
в който Гина Кунчева се възправя в 
целия си ръст. Узнала за смъртта на 
сина си, тя вече бърза да изпълни 
неговото желание – да опее дякон-
ската му коса вместо него. Това е май-
ката на Левски. Болката и скръбта при 
нея са повод за действие – това е начи-
нът да преодолее страданието, да за-
души мъката си.

Тя от българи чува, че е отгледала 
син чапкънин. А своите раняват по-
люто от враговете. Сега българи-вра-
гове отново я разпъват на кръст, като 
ú приписват самоубийство. 

И сякаш бремето ú е било малко, та 
преди кончината ú – пак тревоги. 
Живее при дъщеря си и зетя Андрей. 
Война е. Вече месеци наред в Карлово 
вилнее турска войска и башибозук. 
Коли, беси, безчинства. Страшното. 
За своите внучки Гина, Мария и Со-
фия, побягнали оттатък Балкана да 
спасят честта и живота си, Гина без-
мерно се тревожи. Все няма писмо с 
три колелца. От сина ú Петър ни вест, 
ни кост. И издъхва с думите „Децата 
ми, децата ми!”.

Недалече от гроба ú в черковния 
двор се намира знакът, че тук е сре-
дата на България. Ето че и в смъртта 
си Апостоловата майка не отстъпва от 
централното място в земята на оте-
чеството. Така идват, напират съвсем 
човешки въпроси: дали в трудния си, 
изпълнен  с тегоби, но целеустремен 
живот, тази жена си е представяла 
колко много ще значат за народа ни 
името на сина ú, нейното име? Дали 
от това ú е било по-леко?! 

ÄÅÒÑÊÈ ÌÓÇÅÉÍÎ-ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÅÍ ÖÅÍÒÚÐ

На 17 септември 2015 г.  в Нацио-
нален музей „Васил Левски” беше 
официално открит нов детски образо-
вателен център. Проектът „Апостола 
в детските очи” се осъществи със 
средства, събрани по време на кампа-
нията на Райфайзенбанк „Избери, за 
да помогнеш”. Центърът е разполо-
жен в Онбашиевата къща като обза-
веждането и оборудването е съобразе-
но с нуждите на най – малките посе-
тители на музея. Сцени от любимите 
на малки и големи български народ-
ни приказки „Златното момиче” и 
„Тримата братя и златната ябълка”, 
изрисувани на стените, пренасят де-
цата във вълшебния свят на приказ-
ките. Техен автор е Лилия Тренева, 
възпитаничка на Националната худо-
жествена академия, с научен ръково-
дител Боян Добрев. Отделна стая пре-
нася най-малките в света на някогаш-
ната уредба на обикновена българска 
къща от 19 век с трикраките столчета 
и сафрата покрай огнището. Посред-
ством специални занимания, разра-
ботени за деца от детски градини и 
ученици от начален курс, се предствя 
животът и делото на Апостола на сво-
бодата. 

Най - малките посетители посре-
ща Педя човек - лакът брада, който им 
разказва приказка за Васил Левски, 
адаптирана за тяхната възраст. Така, 
по забавен и увлекателен начин мал-
чуганите придобиват първите си поз-
нания за Апостола. След края на заня-
тието децата оцветяват тематични 
картинки, редят пъзели и изработват 
картички с лика на Васил Левски. Ин-
терес към занятията в центъра проя-
вяват всички детски градини от Кар-
лово, близки села и градове.

С учениците от начален курс се 
провеждат уроци, свързани с делото 
на Васил Левски. Те протичат под 
формата на разговор, а неформалната 
обстановка предразполага малките 
посетители на музея да покажат 
свободно и без притеснения знанията 
си и да споделят мислите си за Апос-
тола. В заниманията са включени и 
игрови образователни елементи, 
които дават възможност на децата да 

проявят своята индивидуалност. Те 
решават кръстословици, а отговорите 
се коментират съвместно с екскур-
зовода, като по този начин се над-
граждат знанията им. Учениците ре-
дят тематични пъзели и обясняват 
какво е изобразено на тях, оцветяват 
рисунки и изработват картички с ли-
ка на наши възрожденци - Васил Лев-
ски, Христо Ботев, Любен Каравелов 
и Георги Раковски. Печатите, които се 
използват за изработването им, са 
лесни за поставяне дори и от най-
малките посетители на музея. За из-
миналите две години детския център 
посетиха неколкократно учениците 
от всички карловски училища.     

Съвместно със СУ „Васил Левски”- 
гр. Карлово е разработена програма 
„Аз уча в Музей „Васил Левски” за 
учениците от първи клас. Тя включва 
четири посещения на първоклас-
ниците, като всяко занятие е свързано 
с важна дата или събитие от нашата 
история. Първото се проведе по слу-
чай Деня на народните будители. 
Децата изгледаха презентация за раз-
витието на просветното дело в Бълга-
рия и имаха възможност да пишат с 
пера така както са писали техните 
връстници преди много години. Нау-
чиха интересни факти за учителства-
нето на Васил Левски в с. Войнягово. 
Второто занятие по повод 144 – годи-
шнина от обесването на Апостола, бе-
ше посветено на делото на Васил 
Левски. Програмата включва още два 
урока - първия, свързан с пролетните 
празници и с производството на гай-
тани - един от занаятите на Иван Кун-
чев, а другият е посветен на Деня на 
българската просвета и култура и на 
славянската писменост. След края на 
всяко занятие децата получават и 
тематична домашна задача. 

През изтеклите две години, в кои-
то Детският образователен център 
функционира, се проведоха занятия и 
в други градове на България. С изне-
сени уроци и занимания посетихме 
училища и библиотеки в Асеновград, 
Правец и София, където се проведоха 
срещи с ученици и възпитаници на 
детски градини. 

През лятото в Музей „Васил Лев-
ски” функционира Възрожденска 
детска работилница, разположена 
пред експозиционната зала. В нея, 
след като разгледат музея, малките 
посетители имат възможност да се за-
нимават - да оцветяват рисунки и да 
си направят интересни картички с 
изображения на паметниците на 
Васил Левски в Карлово и София, 
родната къща на Апостола или с не-
говия и на други възрожденци образ. 

Гина Иванова Кунчева - майката на
Левски с внука си Начо А. Начев

Пламена Москова

Разбира се, да се напише или да се 
каже нещо ново и различно за 
Апостола на свободата е трудно. 
Според някои, днес това дори е невъз-
можно и причината за подобен скеп-
сис не трябва да се търси нито в пре-
калено високото самочувствие на из-
следователите на политическото ни 
Възраждане или в разбирането, че 
всичко за живота и делото на Васил 
Левски вече е казано и написано, ни-
то пък в твърдението, че ако все още 
има нещо недоуточнено и спорно, то 
се отнася само до дребните детайли 
или пък до събитията и фактите, за 
които все още липсват автентични 
документални свидетелства. Дейс-

твително, научната и популярната 
книжнина, посветена на Дякона, е 
огромна по обем и което е особено 
любопитно, колкото повече се отда-
лечаваме от времето на Апостола, 
толкова повече хора се хващат да 
пишат за него. Убеден съм, че понас-
тоящем едва ли има историк, който да 
е прочел всичко появило се за Васил 
Левски през последните 130-140 го-
дини и който да успява редовно да 
следи онова, което днес се изговаря, 
пише и публикува за Левски. Потокът 
от публикации и обществени изяви на 
национално и регионално ниво е тол-
кова голям, че в определени моменти 
(особено около поредния юбилей, 
свързан с името на Апостола) той не 

може да се обхване, дори и с помощта 
на средствата за модерна библио-
графска обработка.

Разбира се, количеството книж-
нина не е и не може да бъде критерий 
за това доколко сме опознали Левски, 
доколко сме разбрали неговите дела и 
послания, доколко сме се доближили 
до неговото истинско “Аз”, до негови-
те неволи и душевни терзания, разо-
чарования, надежди и мечти. Вероят-
но, тъкмо затова новоизлюпените 
познавачи на родното минало, в 
търсенето на оригиналност или сен-
зация, поради незнание или по ня-
какви си други подбуди, продължа-
ват да ни предлагат своите “нови био-
графични прочити” за Васил Левски. 

Левски и нашето време...

Нещата, които изработят, те взимат 
за спомен от посещението си в музея. 
По този начин дори и децата, които 
идват в музея индивидуално, имат 
възможност да се докоснат и почувст-
ват атмосферата на занятията в Дет-
ския образователен център. 

Центърът работи целогодишно, 
като посещенията се осъществяват с 
предварителна заявка по телефона 
или на място. 

В рамките на проекта „Апостола в 
детските очи” бяха издадени и две но-
ви книги за Васил Левски, насочени 
към малките читатели. 

Книгата „Левски в детските очи”, с 
автор проф. Иван Стоянов, представ-
лява кратка биография на Апостола, 
поднесена по приказен, разбираем за 
децата начин. В нея има и много 
илюстрации. Книжката е подходяща 
както за деца от детските градини, 
така и за ученици от начален курс. 

Второто издание „Уроците на Апо-
стола” представлява  сборник и 
включва едни най-хубавите разкази и 
стихотворения за деца, писани от раз-
лични автори, сред които Иван Вазов, 
Любен Каравелов, Асен Босев, Сера-
фим Северняк, Иван Жеглов, Фани 
Попова-Мутафова и др. Всяка една от  
тези литературни творби е свързана с 
отделна случка, с отделен епизод, с 
определено качество или идея - пре-
живяна, проявявана или изповядва-
на от Апостола на българската сво-
бода. Всеки разказ и всяко стихотво-
рение дават основание и възможност 
за извод на читателя за това какъв е 
бил и за какво се е борил големият син 
на Карлово и България и как животът 
и делото му се превръщат в пример за 
подражание. Именно поради тази 
причина съставителите на това изда-
ние са избрали и заглавието „Уроците 
на Апостола”.

Новият център подпомага учебна-
та дейност и подобрява обстановката 
и работата на музейните специалисти 
с децата, а с двете специални издания 
се покрива част от сериозния дефи-
цит на детска литература, посветена 
на Васил Левски.



12

180 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà Âàñèë Ëåâñêè è 80 ãîäèíè îò ñúçäàâàíåòî íà ìóçåÿ íà Àïîñòîëà

Проф.  Пламен Митев

В националния ни исторически календар съществуват 
различни дати, имащи символно значение за всяко поколение 
българи. Някои от тези дати ни връщат към събития и личности, 
белязали повратни моменти в съдбата на българския народ. Други 
са свързани с църковно-религиозните ни традиции, трети пък 
подсказват за цивилизационния избор на България да бъде част от 
модерния европейски свят. Сред всички тези паметни за нас дати 
обаче, повечето от които, за съжаление, са обагрени от 
политическо злободневие и страсти, има само няколко, които ни 
обединяват и които ни подтикват, вглеждайки се в миналото си, да 
осмислим извървения досега път и да потърсим ориентир за онова, 
което ни предстои. Към тези именно, безспорно паметни 
български дати, принадлежи и 18 юли – денят, в който се ражда 
геният на националната ни революция Васил Иванов Кунчев. В 
този именно смисъл, предстоящото само след дни тържествено 
отбелязване на 180 годишнината от рождението на Васил Левски е 
основателен повод отново да откроим неговите конкретни заслуги 
в българската история, както и да очертаем неговото реално място 
в нашето настояще.

ËÅÂÑÊÈ È ÍÀØÅÒÎ ÂÐÅÌÅ

През 2017 г. се навършват 80 години 
от времето, когато е отворена за своите 
първи посетители като музей възстано-
вената родна къща на Апостола на свобо-
дата Васил Левски. Тя е един от първите 
мемориални музеи у нас. Както за много 
български музеи, така и неговото основа-
ване и първите му стъпки на развитие 
трябва да се търсят в родолюбивата и пат-
риотична инициатива на обществените 
организации, каквато се създава и в Кар-
лово през 1933 г.

Днес, 80 години след неговото начало, 
мемориалният музеен комплекс за Апос-
тола в родния му град дава възможност на 
всеки да се докосне до оскъдното, което 
времето скъпернически е оставило като 
спомен и реликва, до духовния мир и ве-
ликото дело на Васил Левски, да се опита 
да проникне в необикновената загадка: 
как на българска земя, от българска майка 
се роди един великан на българското ос-
вобождение и по какви странни пътеки 
съдбата го изведе до най-високите върхове 
на човешката история.

Родната къща на Васил Левски

Продължава на стр. 2...

Продължава на стр. 10...

На 22 и 23 юни 2017 г. в  Карлово се проведе Национална 
научна конференция „Васил Левски и Вътрешната 
революционна организа-ция в борбата за национално 
освобождение“, посветена на 180-годи-шнината от 
рождението на Апостола на свободата.

Изключително активно беше участието на музейни специ-
алисти от различни краища на България,  научни работници от 
Института за исторически изследвания към БАН, академични 
преподаватели. Интересно участие отбелязаха и специалисти 
от библиотеки и архиви за епистоларното наследство на Апос-
тола, включително дигитализирането на джобния му бележник, 
фотографското наследство както за Левски, така и за негови 
сподвижници, за експозициите в музеите за Васил Левски и добри 
практики на сътрудничество между различни институции с цел 
популяризиране личността на Апостола.

Конференцията показа, че интересът към проучване на различ-
ни въпроси от революционната дейност на Васил Левски, изграж-
дането на ВРО, нейните дейци, революционен център, апостоли, 
устройствени документи и функционирането ú, връзките между 
вътрешните комитети и емигрантския център в Букурещ и цен-
тралния комитет там, съдбата и дейността на сподвижниците 
на Апостола след Освобождението продължава и привлича нови 
млади научни специалисти към тази проблематика. Научната 
конференция е една от най-значимите прояви, включени в 
Националната програма и подкрепена е от Министерството на 
културата.

Изложба "Старо Карлово през обектива на
Славчо Славчев", дарение от Светла Славчева Походници пред къщата на Апостола - 18.07.2015 г.

Награждаване на участници в похода"По стъпките 
на Апостола" - 18.07.2015 г.

80 ÃÎÄÈÍÈ ÌÓÇÅÉ ÍÀ ÀÏÎÑÒÎËÀ 

Детска работилница "Реликвите
говорят - 2016 г.

Среща на родственици на Левски - 24.06.2017 г.

Участници в конференцията - 23.06.2017 г.

Нови издания на Музей "Васил Левски"
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