
„Ако спечеля-печели цял народ-ако изгубя,губя само мене си!" 

 



Завръщането на Васил Левски 

 

 И пак е 18 февруари. 

С цветя в ръцете, чинно коленичим. 

Изплакала очите си - България, 

все още чака своя син обичан. 

 

Усетила как тежките му стъпки 

отекват през едно превратно време, 

тя вижда Левски да върви по пътя 

и българи да падат на колене. 

 

За прошка молим. Дълго и горещо. 

С ръце високо вдигнати към Бога. 

Нали за нас, душата го болеше - 

издъхвайки, въздъхнал бе: - НАРОДЕ ???? 

 

И днес върви. Земята гневно тръпне, 

потресена от дребните ни страсти. 

Обичаме героите си - мъртви. 

Живеем тихо. Кротки. Безучастни. 

   

 

Но идва Левски... Идва да ни пита 

за болната ни съвест. За куража. 

За кривиците в мислите ни скрити, 

за раните от алчната ни жажда... 

 

При нас се връща. Влиза във сърцата 

да търси в тях възкръсналата вяра. 

Върху която няма отпечатък 

със дата 18 Февруари.  

Александър Калчев 

 



 Васил Иванов Кунчев, известен като Васил 
Левски, е български национален герой. Той е 
идеолог и организатор на българската 
национална революция. Известен е и като 
Апостолът на свободата, заради 
организирането и разработването на 
революционна мрежа от комитети за 
освобождаване на България от османско 
владичество. Неговата мечта е чиста и 
свята република, в която всички да имат 
равни права, независимо от своята 
народност и вероизповедание. 

ЖИТЕЙСКИ  ПЪТ 



 Васил Иванов Кунчев е роден на 18 юли 1837 
г. в Карлово, в семейството на Иван Кунчев и 
Гина Караиванова. Започва учението си в 
карловското взаимно училище,учи в Стара 
Загора, а по-късно приема монашеството в 
Сопотския манастир под името Игнатий. 

 



 През 1862 г.решава да се посвети на 
революционната борба. В Белград, Сърбия 
се включва в Първата българска легия на 
Георги Раковски . Заради своята ловкост и 
храброст по време на сраженията с 
турския гарнизон получава името Левски 
(според легендата е направил „лъвски“ скок 
по време на военни упражнения). През  
1867 г. в Букурещ,  е включен като 
знаменосец в четата на Панайот Хитов, 
която се подготвя за преминаване в 
България. 



 През 1868 – 1869г. Левски започва 
обиколка из страната за изграждането 
на тайни революционни комитети, 
които да подготвят народа за борба. Те 
са организирани в Плевен, Ловеч, 
Троян, Карлово, Калофер, Казанлък, 
Пловдив, Сопот, Чирпан. Левски среща 
много съмишленици сред млади 
учители, търговци, читалищни 
деятели. Под ръководството му 
комитетите разгръщат активна 
дейност сред населението и се 
пристъпва към подготовката на 
общонационална революция. 

 

Худ. Васил Стоилов 



 В Румъния през 1869 г. заедно с Любен 
Каравелов участва в създаването на 
Българския революционен централен 
комитет. Левски е убеден, че 
предстоящото въстание трябва да се 
подготви в България, че българите 
трябва да разчитат на своите собствени 
сили, а не на външна помощ. 

Създават се окръжни центрове, които 
осъществяват координацията между 
Букурещкия централен комитет и 
местните комитети в страната. 



 На 24 декември Левски, преоблечен като 
турчин, пристига в Ловеч. След като 
взема архива, който зашива в самара на 
коня, на 26 декември потегля към Велико 
Търново. По пътя злощастно е срещнат 
от турски конен патрул. Турчинът не 
вярва на отговора на Левски, че е 
ловчанец, тръгнал към лозето си, но 
предпочита да не рискува в схватка и го 
оставя да продължи пътя.  

Худ. Никола Кожухаров 



Долага обаче веднага в Ловеч за срещата и оттам е организирана хайка за залавянето на 
подозрителното лице. Според други предположения предател от хана в Къкрина известява за 
съмнителен гостенин. На 27 декември 1872 г. е заловен от турските заптиета в 
Къкринското ханче. Отведен е в София и там е обесен на 18 февруари 1873 г. 



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 

 



“Каквото съм правил, в полза народу е!” 

                                                   Васил Левски 


