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РУБРИКИ:

Името на Васил Левски носят 130 читалища в страната. 131 са училищата и детски-
те градини. Известни са и 150 паметника на Апостола, 131 от тях са в България, а 19 - зад 
граница.

Три са музеите, посветени на Васил Левски у нас - Музей "В. Левски" в Ловеч, Къкринско 
ханче и Национален музей "В. Левски" в Карлово. Като музейна сбирка е оформена и килията, в 
която той често е отсядал в Троянския манастир.

Името на героя-мъченик, посветил се на идеала за свободна България, носят улици, площа-
ди и училища във всяко по-голямо селище на страната. Връх на остров Ливингстън също носи 
името на Васил Левски, припомнят още от Министерство на културата.

Отбелязваме
144 години от гибелта 

на ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 
българският Апостол 

на свободата
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ОБЕСВАНЕТО 
НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Христо Ботев

О, майко моя, родино мила,
защо тъй жално, тъй милно плачеш?
Гарване, и ти, птицо проклета,
на чий гроб там тъй грозно грачеш ?
Ох, зная, зная, ти плачеш, майко,
затуй, че ти си черна робиня,
затуй, че твоят свещен глас, майко,
е глас без помощ, глас във пустиня.
Плачи! Там близо край град София
стърчи, аз видях, черно бесило,
и твой един син, Българийо,
виси на него със страшна сила.
Гарванът грачи грозно, зловещо,
псета и вълци вият в полята,
старци се молят богу горещо,
жените плачат, пищят децата.
Зимата пее свойта зла песен,
вихрове гонят тръни в полето,
и студ, и мраз, и плач без надежда
навяват на теб скръб на сърцето.
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Кой е Васил Левски? 
Васил Иванов Кунчев е запомнен от българите с редица псевдоними и имена, но тези, които се 

открояват от всички останали са: Васил Левски, Апостола на свободата, Дяконът и Дякона Левски. 
Той е роден на 18 юли (по стар стил 6 юли) 1837 г. в планинското и занаятчийско Карлово в семей-
ството на Иван Кунчев Иванов и Гина Караиванова. Има двама братя и две сестри — Христо, Петър, 
Яна и Марийка. В своите ранни детски години учи във взаимно училище в родното Карлово, а по-
късно и в класното училище в Стара Загора. 

През 1851 г. неговият баща умира и тримата братя поемат тежкото изпитание да се грижат за 
цялото семейство. Тогава Васил е 14-годишен и внезапно започва да се обучава в тънкостите на 
занаята абаджилък. 

На 18 години става послушник при своя вуйчо Василий, таксидиот към Хилендарския манастир 
в Карлово и Стара Загора. В продължение на две години учи в класно училище в Стара Загора и се 
записва на едногодишен курс за подготовка на свещеници в Пловдивското класно епархийско учи-
лище “Св. Св. Кирил и Методий“, основано от Найден Геров през 1850 година. 

На 7 декември 1858 г. се замонашва и приема името Игнатий в Сопотския манастир “Св. Спас“ 
под мантията на йеромонах Кирил, а през следващата година пловдивският митрополит Паисий го 
ръкополага за йеродякон.

Васил Левски, като знаменосец на четата на Панайот Хитов

Първи фотографски портрет на Апосто-
ла, направен от Анастас Карастоянов в 
Белград, 1867 г. Най-ранната фотография 
на Васил Левски е направена през август 
1867 г. в Белград, след преминаването 
на четата на войводата Панайот Хитов от 
България в Сърбия. Това е така наречена-
та байрактарска снимка на Левски. Той е 
снет в цял ръст, облечен с хайдушко об-
лекло, с калпак. В дясната си ръка държи 
пушка, а в лявата – крива сабя. Фотогра-
фията е дело на българина, придворен 
фотограф в Белград, Анастас Карастоя-
нов. Сам Левски, в писмо до Найден Ге-
ров от февруари 1868 г., пише: „Подаря-
вам лика си в 67-мо ходещ…”
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1868 – фотографира се в Белград в две групови снимки: заедно с брат си Христо Иванов Кунчев  
и приятеля си Христо Иванов – Големия и с други легионери
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1867 септември – 1868 април/май – пребивава в Сърбия, главно в Белград, където се включва 
[от септ. 1867 до апр. 1868 г.] като легист във Втората българска легия

На 3 март 1862 г. заминава за Сърбия и става част от Първата българска легия на Раковски 
в Белград. По този начин той започва да установява контакти с хора от бунтовните среди на 
българскта възрожденска емиграция. Заради своята храброст и доблест по време на сражения 
с турски части за белградската крепост Васил получава името Левски, тъй като легендата 
свидетелства, че той е изпълнил “лъвски“ скок по време на занятия. След разпускането на ле-
гията се присъединява към четата на дядо Ильо войвода. През пролетта на 1864 г., навръх Въз-
кресение Христово в Сопот, Левски в присъствието на най-приближените си, отрязва своите 
дълги коси. От този момент се приема, че той става мирски дякон (служител, помощник) на 
свободата Васил Левски.

В периода 1864–1867 г. Дяконът става учител, 
а през 1866 г. на румънска територия се движи в 
средите на революционерите Хаджи Димитър и 
Стефан Караджа. През ноември същата година 
лично се среща с Раковски. На следващата годи-
на по негово предложение е определен за зна-
меносец в четата на Панайот Хитов. След това 
преминава в Сърбия и постъпва във Втората 
българска легия на Раковски (1867–1868). След 
нейното разформироване, Апостолът започва 
да преосмисля своите дела. Именно тогава, 
съмненията му в създаването на четническата 
тактика се превръщат в убеждение. За пръв път 

започва да изразява вижданията си и концепци-
ята, че трябва предварителна подготовка на на-
рода за участие в освободителното общонарод-
но дело. В писмо, адресирано лично до Панайот 
Хитов, посочва аргументирано своите изводи и 
намерения, като му съобщава в прав текст, че е 
взел решение да извърши нещо голямо в полза 
на отечеството – “В което ако спечеля, печеля 
за цял народ, ако загубя, губя само мене си“. 
Левски заминава за османската столица Цари-
град в края на 1868 г., за да започне първата си 
обиколка из същинските български територии и 
землища. Тя е с опознавателен характер. През 
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януари 1869 г. напуска Цариград и се отправя 
към Тракия и Северна България. На 24 февру-
ари се завръща във Влашко. След два месеца 
престой отвъд Дунава, на 1 май 1869 г. Апосто-
лът започва втора обиколка. Точно тогава спо-
ред българската историография се смята, че той 
дава началото на изграждането на Вътрешната 
революционна организация и систематизиране 
на мрежа от революционни комитети на мест-
но равнище. Левски започва да се убеждава, че 
едно бъдещо всенародно въстание не може да 
бъде реализирано толкова скоро, както е смя-
тал по-рано. След завръщането си в Букурещ на 
26 август 1869 г., Левски става част от младата 
българска емиграция. Той започва да убеждава 
най-влиятелните и способни българи от еми-
грацията, че центърът за подготовка на пред-
стоящо въстание трябва да се пренесе в същин-
ските български земи, че българите единствено 
трябва да разчитат на своите собствени сили, а 
не на някаква външна намеса. Емигрантите за-
почват да съзнават необходимостта от стриктна 
организация на народа, но никой няма възмож-
ностите да реализира подобни планове. Малко 
след това, разочарован от емиграцията, че не 
споделят неговите възгледи, през май 1870 г.  
Апостолът се завръща в България и се заема с 
доизграждането на комитетска мрежа.

До края на 1871 г. успява да създаде мрежа 
от революционни комитети, обединени в ця-

лостна и единна революционна организация. За 
основно седалище на тази организация се обя-
вява днешен Ловеч. Единствен от останалите 
ни видни революционери, Левски заключава и 
защитава до края на дните си тезата, че в подго-
товката трябва да бъде привлечена най-замож-
ната част от възрожденското общество – чор-
баджиите. Той обяснява получаването на тези 
финансови средства по напълно доброволен и 
съвестен начин, но към тези, които отказват да 
подкрепят неговите планове и начинания, той 
е непримирим. Отново се появяват трудности и 
изпитания. 

Към края на лятото на 1872 г. Димитър 
Общи планува обир на турската поща в Ара-
баконак, а на 22 септември този обир става 
факт. Апостолът се обявява против този план, 
но среща подкрепа единствено от поп Кръстю 
Никифоров. 

Залавянето на участниците нанася жес-
ток удар върху организацията и потенциала 
на революционната организация. Внезапно 
Васил Левски получава нареждане от БРЦК 
и Любен Каравелов за вдигане на общо въс-
тание, но отказва да го изпълни и решава да 
прибере архивите на ВРО от Ловеч и да се 
прехвърли във Влашко незабавно. На 27 де-
кември 1872 г. по време на нощуването си в 
Къкринското ханче, Левски е заловен от тур-
ски заптиета. 
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ЛЮБОПИТНО

Георги Данчов–Зографина – 
живот, свързан с Апостола

Има много български худож-
ници, които са рисували Васил 
Левски, но само един от тях го 
е познавал лично. Това е Геор-
ги Данчов–Зографина – верния 
другар и съратник на Апостола. 
Той оставя за поколенията два 
портрета на Васил Левски – еди-
ния е живописен, а другия – ли-
тографски. Интересно е, че има 
и един недовършен портрет.

Двамата се запознават през 
1869 г. в Сопотския манастир, къ-
дето Георги Данчов и брат му Ни-
кола зографисват иконостаса, а 
Левски се отбива по комитетски 
дела. През следващите четири 
години до залавянето и смъртта 
на Апостола те са неразделни в 
обиколките из Чирпанско и Но-
возагорско.

Домът на Георги Данчов се 
превръща в средище на тайния 
революционен комитет. По по-
ръка на Левски 23-годишният 
художник изработва тайния ши-
фър за кореспонденцията между 
комитетите в Тракия.
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От това време е и уникалният му автопорт-
рет, който ни представя един напет и самоуверен 
младеж, накипрен по мода „алафранга“, сиреч с 
европейски дрехи, но с неизбежния робски фес 
на главата. 

След залавянето на Левски много от сърат-
ниците му са убедени, че ще бъде откаран в Ца-
риград и там съден.

Единствено лудата глава Георги Данчов 
предприема действия и организира четири за-
сади на Барон-Хиршовата железница по трасе-
то към Цариград с наивната надежда да осво-
боди Апостола. 

Оттук нататък съдбата на художника доби-
ва особено драматична насока. Той е заловен и 
през февруари 1874 г. – след едномесечно мъчи-
телно пътуване – пристига в Диарбекир на дожи-
вотно заточение. 

В архивите са запазени две писма, в които 
художникът описва житието-битието си на за-
точеник, и поразен възкликва: „Как е възможно 
на това място да е бил някога земният рай!“ И 
добавя: „Камъните тук са черни като сюнгер про-
дупчени, но тежки. Кучетата са всичките черни, 
водите също и душите на жителите такива…“ 

Жестоки телесни страдания мъчат бедния заточеник „… от Петровден насам не съм се видял 
съвършено здрав: главоболие от горещината, треска, глисти, колики, ревматизъм и най-после ма-
ясъл…“ – оплаква се той на брат си.

На третата година от заточението - през 1876 г., до Диарбекир достига обнадеждаващата вест 
за избухването на Априлското въстание. Предрешен в черкезки дрехи, Георги Данчов съумява да 
избяга от Диарбекирската крепост, изминава 700 километра през пустини и чукари и достига до 
руската граница. Установява се в Одеса. Там се запознава с изкуството на руските художници пе-
редвижници (художници реалисти, които участват в периодично уреждани подвижни изложби) 
През 1877 г. участва в сформирането на Българско опълчение. Завръща се в България като военен 
кореспондент с руските войски.  

Даниела Генчева, учител по история
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,,Велик си, Апостоле!”
Радиопредаване в памет на Васил Левски 

участници – ученици от 3 б клас
17 февруари 2017 г. - детски гласчета редят 

стихове за този, който винаги ще помним, пред 
когото винаги ще се прекланяме и чийто идеи 
винаги ще следваме. Питащите им очи показват, 
че се страхуват – достойни ли са да четат тези ре-
дове, няма ли в нещо да сгрешат... Смело, деца, 
смело да покажем, че знаем кой е той, че ще бъ-
дем с него сега и завинаги! Че награда е името 
му в нашата история и ще го пазим неопетнено! 

Жив си за нас, Апостоле!

Марияна Найденова - класен ръководител
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Апостолът на свободата
Творбата е изпратена за участие в конкурса ,,Левски и моето време” - 

част от програмата за честване на 180 г. от рождението на Апостола

В душите им зрънце посявал
пред турчин да не скланят глава,
високо да вдигнат челата
и да извоюват сами своята свобода.

Пробуждал народната съвест,
комитети създавал навред,
той България много обичал
и патриот бил заклет.

Но Къкрина кошмар бе за него,
подлецът мръсен го беше предал,
заловен и отведен в конака,
той никой другар не издал.

На бесилото гордо застанал,
за Родината живота си дал,
да живеем ние свободно -
Затова Дяконът цял живот бе мечтал.

Левски е нашият пример,
който да следваме днес,
вдъхновени от неговото дело
България да пазим със чест.
                         Валентина Владимирова

6 б клас

Валентина Владимирова чете стихотворение-
то по време на радиопредаването и в библиотека 
пред събралите се деца

Бродел е денем инощем,
зиме и лете без страх,
българин с воля могъща
от село на село, от град на град.

Тайничко хората сбирал,
говорил им тихо в захлас -
за тежкото робство,
което погубва ги 
и живеят в мрак.
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Изложба с книги и рисунки
Ученици от 5д и 5а клас помогнаха при подреждането на изложба с книги 

и рисунки с лика на Апостола. След това гордо застанаха ,,на пост” до тях.

Иванка Раева, Ставрула Мелатиаду, Симеон Мерджанов, 5 д клас
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Елена Пенишева – библиотекар

Дарина Гимишева, 5 а клас
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На 18 юли 2017 година България ще отбележи 
180-годишнината от рождението 

на Апостола на българската свобода Васил Левски

В тази връзка бе даден старт на проекта 

180 МИГА БЕЗСМЪРТИЕ
Неговата идея е да бъдат събирани детски текстове и рисунки в свободен стил 

на тема „Моят Васил Левски“

Всеки желаещ да се включи ще може да разкаже в кратък текст (от няколко реда до 2 страници 
най-много) какъв е „неговият“ Левски, какви са чувствата и мислите, които изникват в съзнанието 
му, когато се произнесе името на великия българин, кога за пръв път е чул името му, кои са най-па-
метните фрази на Апостола, запечатали се в ума му. И въобще всичко, което съзнанието отключва 
на тема „Васил Левски“. Ще може да го изобрази по начина, който живее в съзнанието му. 

Проектът се обръща към децата и тяхната интерпретация на темата „Васил Левски“, защото 
детските мисли са най-искрени и чисти. Защото именно в тях трябва да възпитаваме идеалите на 
Апостола. Защото техният език, тяхната гледна точка, техните разбирания за света са най-ценни-
те. Те са богатството на нашия народ и опитвайки се да ги наставляваме, всъщност често трябва 
да се учим от тях.

„180 МИГА БЕЗСМЪРТИЕ“ има за цел да изгради най-чистия и искрен образ 
на Апостола. Разказан и изобразен от нашите деца. Поощрете ги! Помогнете им 

да се включат, за да изградим заедно един сборник-послание.

180 от всички разкази и рисунки ще попаднат в специалното издание 
„180 МИГА БЕЗСМЪРТИЕ“

И най-важното! Включвайки се в проекта, участниците не само 
ще впишат имената си в сборника, а ще бъдат част от бъдещата 

благотворителна акция „Деца подават ръка на деца“
Средствата от продажбата на изданията „180 МИГА БЕЗСМЪРТИЕ“ ще отидат в помощ на благот-
ворителна кауза, която ще бъде допълнително обявена.

ЗА ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ:
Изпращайте текстове и рисунки на 180migalevski@gmail.com, като съобщение на фейсбук 
страницата https://www.facebook.com/180VasilLevski / или физически на адрес: гр. София, 
жк. Борово, ул. Подуево 9, ет. 5, ап. 23, за Ивайло Кючуков. Освен текстът или рисунката, 
свързани с Васил Левски, трябва да бъдат посочени името на автора, неговата възраст 

(възрастовото ограничение е до 18 години) и местожителство.
Текстове и рисунки ще се приемат до 18.06.2017 г.

БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ ИСТОРИЯТА. РАЗКАЖЕТЕ НИ ЗА ЛЕВСКИ!

СТАРТ НА:
Децата на ОУ „Алеко Константинов”, гр. Пловдив пишат за Левски! 

Изпратете ни текст!
http://bit.ly/2kVmVvi/180 Мига Безсмъртие
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