АПОСТОЛА НА
СВОБОДАТА

Жизнен път
Васил Левски (на стар
правопис: Василъ Лѣвскій псевдонимът,
с който е известен Васил Иванов
Кунчев, български революционер,
идеолог и организатор
на българската национална революция,
национален герой
• РОДЕН в град Карлово през 1837 год.
• В семейството на Гина и Иван Кунчеви
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Революционна дейност
•

Основател е на Вътрешната революционна организация (ВРО)
и на Българския революционен централен комитет (БРЦК).
Известен е и като Апостола на свободата заради
организирането и разработването на стратегията за
освобождаване на България от османско иго. Той пътува по
страната и създава тайни районни комитети, които да подготвят
националния бунт. Неговата мечта е чиста и свята република,
в която всички да имат равни права, независимо от етническата
си и религиозна принадлежност. Създадената от него Вътрешна
революционна организация е основата, върху която стъпват
организаторите на Априлското въстание. Това въстание и
последвалата Руско-турска война довеждат до възстановяване
на държавата България на европейската карта.

Революционна дейност в Сърбия

• На 3 март 1862 г. заминава за Сърбия и
взема участие в Първата българска легия на
Раковски в Белград. Запознава се отблизо с
бунтовните среди на българската емиграция.
Заради своята ловкост и храброст по време
на сраженията с турците за белградската
крепост Васил получава
името Левски (според легендата е направил
„лъвски“ скок по време на военни упражнения
в Сърбия)

•
•

След разтурянето на легията се присъединява към
четата на дядо Ильо войвода. През 1863 г. заминава
за Румъния и след кратък престой се завръща в България. През
пролетта на 1864 г., навръх Великден в Сопот, Левски в
присъствието на най-близките си приятели сам отрязва дългите
си монашески коси. От този момент той става мирски дякон
(служител, помощник) на свободата - Васил Левски

УЧИТЕЛ
От април 1864 до 1866 година Левски е
учител в село Войнягово, Карловско,
след това от март до октомври 1866
година в добруджанското Еникьой, а от
края на годината до март 1867 година в
съседното Конгаз.

• През 1867 г. по предложение на Раковски е
определен за знаменосец в четата
наПанайот Хитов, която се подготвя за
прехвърляне в България. Заедно с четата
изживява всички трудности и разочарования
по време на похода в Балкана през 1867 г.
После заедно с четата преминава в Сърбия и
постъпва във Втората българска легия (18671868).

В Румъния

• През август 1868 година, Левски отива
в Букурещ, където се свързва с Иван
Касабов и дейците на „Българското
общество“. Към това време се отнася
запознаването му с Христо Ботев и техният
съвместен живот в една изоставена вятърна
мелница край Букурещ.

Организиране на
революционни комитети
•

Със средствата, предоставени от „Българското общество“ и
читалище „Братска любов“, организация на „младите“, Левски
заминава за Цариград с параход на 11 декември 1868 г., за да
предприеме оттам първата си обиколка из българските земи. Тя
е с осведомителна цел. При извършването ѝ, Левски се
запознава с условията и възможностите за революционна
дейност в българските земи. В началото на януари 1869 г.
напуска турската столица и се отправя къмТракия и Северна
България. Преминава
през Пловдив, Карлово, Сопот, Казанлък, Сливен, Велико
Търново, Ловеч,Плевен и Никопол. Навсякъде разговаря със
свои доверени хора и познати, за да ги спечели за делото.
Обнадежден, че в непродължителен срок може да бъде
обявено въстание, Левски приключва своята обиколка и на 24
февруари се завръща в Румъния.

•

След двумесечен престой в Румъния на 1 май 1869 г. Апостола
започва втората си обиколка в българските земи с изходен пункт
Никопол. Сега той е снабден с революционна прокламация и
пълномощно, получени от Иван Касабов. И двата документа, които
удостоверяват, че Левски не е случаен човек, а изразява мнението на
българската политическа организация в Румъния, са подпечатани с
печат на Привременното правителство на Балкана. По време на тази
обиколка Левски поставя началото на изграждането на вътрешната
революционна организация (ВРО). Първият комитет е основан
вПлевен с препоръките и помощта на Данаил Попов[2]. После
продължава изграждането на местни (частни) революционни комитети
и в Ловеч, Троян, Карлово, Калофер, Казанлък, Пловдив,
Сопот, Чирпан и др. Втората обиколка на Левски го убеждава, че
въстанието не може да бъде вдигнато толкова скоро, както мисли
няколко месеца преди това. Той съзира необходимостта от по-голяма
подготовка на народа, осъществявана от революционни комитети,
свързани организационно помежду си.

Български революционен
централен комитет
• В края на 1869 г. заедно с Любен
Каравелов участва в създаването
на Българския революционен централен
комитет. Той се стреми да убеди
емиграцията, че центърът на подготовката на
предстоящото въстание трябва да се
пренесе във вътрешността, че българите
трябва да разчитат на своите собствени
сили, а не на външна помощ, че трябва да се
скъса решително с необмислените
комбинации с балканските страни.

Комитетите
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Вътрешна революционна
организация
• Разочарован от емиграцията, през май 1870
г. Левски се завръща в България и се заема с
доизграждането на комитетска мрежа. До
края на 1871 г. успява да създаде гъста
мрежа от революционни комитети, обединени
в цялостна ВРО. За столица на ВРО е обявен
Ловеч, а комитетът в този град е обявен за
БРЦК. В запазената документация и в печата
на организацията той е наричан още
Привременно правителство на България.

•

Към края на 1871 г. изградената ВРО е единствената реална
сила, способна да постави на дневен ред българския
национален въпрос. Комитетите започват активна работа за
привличане на привърженици, за събиране на средства и
закупуване на оръжие. Когато работата нараства, БРЦК
изпраща двама помощници на Левски през втората половина на
1871 г. — Димитър Общи и Ангел Кънчев. Същата година
изработва програма и проектоустав на БРЦК. Инициатор и
участник е на първото общо събрание на БРЦК в Букурещ (29
април — 4 май 1872 г.). В края на юни 1872 г. напуска Букурещ и
като пълномощник на БРЦК пред комитетите в България
започва преустройство на Вътрешната революционна
организация. Създава окръжни комитети.

Залавяне и смърт
•

На 22 септември 1872 г. Димитър Общи организира обир на
турската поща в Арабаконак. Левски е против, но е подкрепен
единствено от поп Кръстю Никифоров. Залавянето на
участниците нанася тежък удар на революционната
организация. Левски получава нареждане от БРЦК и Каравелов
за вдигане на въстание, но отказва да го изпълни и решава да
прибере архивите на ВРО от Ловеч и да се прехвърли в
Румъния. Той знае за провала при обира в Арабаконак, но не
знае, че турската полиция разполага с негова фотография и с
точно описание на особените му белези, както и с информация,
къде евентуално може да бъде открит. Васил Левски не е
предаден от един човек, а е жертва на дълга верига от
полицейски разкрития. На 27 декември 1872 г. бива заловен от
турската полиция до Къкринското ханче (източно от Ловеч).

Предаден ли е Левски?
•

Предполага се, че причината за неговото залавяне е
предателство от съмишленик. Спори се за името на предателя
— Поп Кръстю (съучредителя на комитета в Ловеч) или Марин
Поплуканов (председателя на комитета). През 1925
историкътДимитър Страшимиров публикува обширен труд, в
който представя доказателства, че именно поп Кръстю става
доносник на турските власти и дава сведения за
местоположението на Левски. Според други проучвания
предателство спрямо Левски не е имало. До последно
османците не знаят кого са заловили и Левски е откаран в
Търново, за да бъде разпознат. Чак там става ясно кой е той.
При Къкрина отиват едва няколко заптиета, а в случай, че са
знаели кого залавят, подобна малочисленост не би била
логична. Също така се доказа, че поп Кръстю не е имал точна
информация за плановете на Левски. Левски, който е охраняван
само от 20 заптии по време на пътя си от Търново до София, се
е надявал напразно до последно, че ще бъде освободен от
съмишленици.
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• Впоследствие Левски е отведен в София,
където е предаден на съд. Апостола
изгражда защитата си на основите на
правата на християните
според Хатихумаюна, за да не издаде някого
и организацията. Той подчертал няколко
пъти, че е търсил законни пътища за
изменение на живота в Империята.

ПРИСЪДАТА
• Смъртната присъда е издадена на 14 и
е потвърдена на 21 януари 1873 г.
Процесът завършва, а комисията е
иззела функциите на съд, което е
недопустимо по законите на самата
империя. 60 подсъдими са осъдени на
затвор и заточение и двама са обесени
— Димитър Общи и Васил Левски.
Присъдите са потвърдени от султана по
целесъобразност

• На 18 февруари (6 февруари по стар стил) 1873 г.
присъдата е изпълнена в околностите на София.
Мястото на обесването на Васил Левски се намира в
центъра на днешна София, където е издигнат негов
паметник.
• Свещеникът поп Христо Стоилов разказва за
последните мигове на апостола: "Дяконът се държа
юнашки. Каза, че наистина той е първият, но че
след него са хиляди. Палачът му наметна въжето
и ритна столчето. Аз се просълзих и се обърнах
към "Св. София", за да не видят турците, че плача,
и си тръгнах."

Графологичен портрет
•
•
•
•
•

Тиха, скромна и организирана личност обичаща
реда, изпълнена с гордост и доброжелателност;
Личност притежаваща висока интелигентност,
проницателност, здрав разум и силна воля;
Личност умееща да разбира и ръководи хората;
Разсъдлива личност, която преди да пристъпи към
решаването на даден проблем е обичала да го
анализира най-задълбочено;
С великолепно чувство за адаптация дори и при
рискови ситуации;
Личност обичаща да пести време и пари и не
страхуваща се да критикува недостатъците;

“Обесването на Васил Левски”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

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.

Христо Ботев

