149 години - безсмъртие

149 години от зловещия 6. февруари 1873г. (стар стил)

„Аз,

Васил Левски, в Карлово роден,
от българска майка юнак аз роден,
ни щях да съм турски и никакъв роб,
същото да гледам и на милий си род.“
Васил Левски

Васил Левски като знаменосец в
четата на Панайот Хитов на
първия си фотографски портрет,
направен от Анастас Карастоянов
в Белград през август 1867, след
като войводата и хората му
прекосяват границата със Сърбия.

Образът на Апостола олицетворява представата
на народа за истински патриот и родолюбец. Само
за няколко години Левски успява да преброди цяла
България и да запали революционния плам у
сънародниците си.
Създадените от него комитети – сърцевина на
Вътрешната революционна организация, се превръщат
в естествено пространство за бунтовническо и
революционно съзряване на българите.
Неговият патриотизъм е неразделно свързан с
чувството му за справедливост, равенство, свобода и
вяра в безсмъртието на борците.

Васил Левски (вляво)
с брат си Христо
Кунчев (в средата) и
своя близък другар
Христо Иванов Големия, през 1867 г.,
фотографирани от
Анастас
Карастоянов в
Белград.
Апостолът и Христо
Големия са облечени в
черни униформи,
каквито са носели
легистите тогава.

Васил Левски (на първия ред, втори от дясно на ляво)
сред група легисти от Втората легия в Белград, в края
на 1867 или началото на 1868 г.. Фотографирани са от
Анастас Карастоянов

НАРОДНА КЛЕТВА

Заклевам се в Евангелието, в честта си и в
Отечеството си, пред Бога и пред Честното събрание на
съзаклятието, че от всичко, което ми се яви, няма да кажа
и открия никому нищо до смърт и до гроб.
Заклевам се и обещавам какво полагам за святата тази
цел, живот и имот.
Заклевам се и обещавам безусловна покорност на законите
и на заповедите на съзаклятния Таен централен български
революционен комитет с временно мълчание и тайност на
делата.
А в противен случай, ако бъда предател или престъпник,
съгласявам се да бъда прободен от оръжието на това
съзаклятие, което има длъжност да ме брани, а и право да
ме съди.
Заклевам се.

Васил Левски
Фотографията е популярна
като "снимка на Левски в
униформа на Първата легия",
но всъщност е направена
значително по-късно, когато
Левски вече е напуснал Втора
легия и е отишъл в Букурещ, в
края на 1868 или началото на
1869 г. Дело е на известния
художник-фотограф Карол поп
де Сатмари

Васил Левски фотография, направена
през пролетта или
лятото на 1870 г. Този
портрет се смята за найхубав и изразителен,
даващ най-добра
представа за физическия и
духовен образ на
Апостола, отбелязват от
Общобългарския комитет
"Васил Левски".

Писмената клетва на Левски

Писмената клетва на Левски
Долуподписаният, като приемам всичките длъжности,
които ми се налагат от пълномощното, дадено ми от
ЦБРК, и като съзнавам отговорността за своите
действия, съгласявам се във всичко и с действията на
другите членове на ЦК, които ще разпределят
длъжностите помежду си според способностите на
всякого. Същият отговарям за действията си по устава
пред другите членове на ЦК и се заклевам пред нашето
отечество България, че ще изпълнявам точно
длъжността си.
16.06.1872

Васил Левский

Васил Левски, 1870 г.,
фотографиран вероятно
от Никола Хитров. От
снимката няма запазен
оригинален екземпляр, а
само стари фотокопия,
публикувани в Пловдив от
Георги Данчов - Зографина

Апостолът на своя
последен фотопортрет.
Снимката е направена в
Букурещ към юни 1872 г.
след важното Общо
събрание на БРЦК. Това е
портретът, по който го
е търсела турската
полиция.

Отрязаните коси на Дякона

През 1864 година, Левски
сваля расото, отрязва косите
си, увива ги в кърпа и ги
предава на майка си, като ѝ
заръчва, след смърта му да ги
опее и да ги погребе по
християнски.
Тя ги съхранява до края на
живота си. През 1907 г. Яна –
сестрата на Левски, предава
реликвата на Mинистъра на
просвещението, за да могат
да стигнат до идните
поколения.

Гина Кунчева –
майката на Левски

Паметник на майката на
Апостола пред родната му къща
в Карлово

Преди да тръгне за Къкрина, Левски отседнал в Сопот.
Майка му решила на всяка цена да го види. За да не буди
съмнение сред турските власти, взела внучката си София.
Когато се разделяла със сина си, силата ѝ изведнъж се
прекършила и от очите ѝ потекли сълзи. Смутен, Левски
я попитал защо плаче? Тя успяла да се овладее и да се
усмихне. Тихо му казала: „От радост, синко!“
Това била последната среща на майката със сина.
Научила за залавянето на сина си, Гина Кунчева не
проронва сълза по загиналия си син. Когато я запитвали
защо не е раздала жито за душата на мъртвия, тази
велика българка отвърнала: „Жито се раздава за
мъртъвци, а моят Васил ще живее вечно!

Петър Кунчев
– най-малкият
брат на
Левски, както
сам се подписва
– Левски Трети

Петър Кунчев е роден през 1844 г. Едва
двайсетинагодишен, той тръгва по стъпките на
брат си Васил. Обесването на Левски заварва
Петър в Румъния, където той живее като хъш
заедно с Христо Ботев и други български
революционери. През 1876 г. Петър влиза в
четата на Христо Ботев и до последния миг е до
войводата.Участник в четата на Филип Тотю.
Опълченец в боевете на Шипка, откъдето
остава инвалид. Петър Кунчев се завръща в
родния си град няколко месеца след
Освобождението, за което се е борил през целия
си живот и за което брат му е дал живота си.

Полусляп, почти глух, куц и болен от
туберкулоза, бившият четник на Ботев заварва
бащиния си дом почти разрушен, а единственият
му жив роднина е овдовялата му сестра Яна,
която живее в крайна бедност заедно с четирите
си деца.
Въпреки несгодите Петър Кунчев не забравя
клетвата си, че ще отмъсти за предателството на
брат си. Той събира последните си сили и тръгва
за Ловеч, за да се види с поп Кръстю. След дълъг
разговор с него се връща в родния град и казва на
сестра си: „Нема кабахат (вина) попът“.

Той нито веднъж не
изпраща молба за отпускане
на поборническа пенсия и не
търси контакт с
превърналите се в политици
бивши последователи на
брат му.
Умира в нищета от
туберколоза.

Третото дете в семейство Кунчеви
– Христо Иванов Кунчев, също
следва брат си Васил в
родолюбивото му начинание.
Интересна случка от живота на
Христо е спречкването с един пиян
турчин в хана на неговия вуйчо
Генчо Караиванов, където работи.
След като турчинът отказва да
плати питието си, Христо едва не
го пребива. Последицата от това е
заминаването му за Пловдив.

Търсен от турската полиция заради брат си Васил,
той се установява в Цариград, където с помощта на
католическата църква се сдобива с паспорт и заминава
за Влашко.
Близък приятел е с Христо Иванов-Големия, заедно с
когото започва търсенето на Левски. Различна
информация го отвежда последователно в Галац –
Браила – Букурещ.
При обявяване на сформирането на Втората българска
легия Христо Кунчев тръгва пеш от Букурещ към Белград,
за да се запише в редиците ѝ, но не е приет поради
открита херния. Въпреки това остава в Сърбия и се грижи
за болния Васил след разпускането на легията.

Продължава активната си обществена дейност и е един
от основателите на Българското книжовно дружество.
Нещо повече, той е сред дарителите на парични помощи
за бъдещата Българска академия на науките. Освен това
е близък приятел на Христо Ботев. Изследователи
посочват, че именно Христо Кунчев е човекът, с когото
Ботев живее в изоставената мелница край Букурещ, и
предполагаемата му среща с Апостола на свободата
става благодарение на неговия съименник.
Също като брат си Петър умира от туберкулоза,
ненавършил 30 години, на 9 април 1870 г.

Важна част от живота на
Апостола заема сестра му Яна. Тя
подкрепя всички негови начинания и
неведнъж рискува живота си, за да
го спаси. Именно в дома на съпруга
ѝ братът Васил се крие
многократно. Оттук тръгва по
пътя за Легията на Раковски в
Белград. Всеки път, когато Левски
се връща в родното Карлово,
гостува на сестра си.

Историята е реабилитирала
несправедливо заклеймения за предател на
Левски – Поп Кръстю

Кръстю Никифоров бил образован и
обаятелен, възпитаник на духовната
семинария в Белград. Там станал
близък приятел с Георги С. Раковски
и Васил Левски, ползвал се с
доверието им.
От сина на поп Лукан - Марин поп Луканов, след
залавянето на Дякона тръгнала мълвата, че
младият поп Кръстю откраднал общи пари.

След Освобождението на поп Кръстю е отказано да
се защити публично в пресата, защото е щял да
изобличи клеветниците си, твърдят изследователи.
Изпратена от него дописка до редакция на вестник е
иззета от пощата по заповед на Марин поп Луканов,
който по това време е народен представител,
полицейски началник, кмет и окръжен управител.

На входа на църквата
«Успение на Света
Богородица» в стария
ловешки квартал
«Вароша» е поставена
гранитна плоча със
златен надпис:

«Борец за църковни,
национални и
социални свободи.
Светлата му памет
бе помрачавана
120 години.»

В храма оклеветеният духовник е
служил до смъртта си.

Смъртната присъда на Апостола
е подписана от българския юрист Иванчо Хаджипенчович, който
едва няколко години по-късно,
през 1879 г., сменя феса с калпак,
маха турските ордени от сетрето
си и е избран за депутат в
Учредителното събрание на нова
България и така се оказва, че
подписът му стои на две места в
нашата история - под смъртната
присъда на Васил Левски и под
Търновската конституция.

Тефтерчето
на Левски

„О, бесило, славно!
По срам и по блясък,
ти си с кръста равно!“
„Той беше готов
сто пъти да умре на
кръста Христов!“
Паметник на Левски в София,
на мястото, където е
приключил земният му път.

Думите на
Апостола –
национални скрижали
„С моята кончина не свършва
пътят, който трябва да извървите.“

“Днешният век е век на свободата и равноправността на
сичките народности. Днес сякой притеснен и потъпкан, сякой,
комуто робските синджири тежат на врата и който носи
жалостното и срамното име роб, напънал е сичките си сили – и
нравствени и физически, и търси случай Да отърси от себе, под
какъвто начин и да било, робското тегло, да разкъса веригите
робски и да отстрани от себе си далече името Роб, иска свободно
да живее и да са наслаждава с природата божия, иска да бъде
човек. Роби смя и ние българите и в нашата татковина върлуват
турски золумкяри и яничари и нашите долини ечат от робски
ехтения и въздишки, но и ние търсиме случай да разкъсаме
робските тези вериги, да изгониме далеч от земята си турските
кеседжии, да подигнеме и съградим Храм на Правата Свобода и
да дадеме всякому своето.”
Васил Левски

„Чисто народният мъж дава всичко, па и себе си
в жертва“.

до орханийци, 29.I.1872 г.

„Целта ни в България е братство с всекиго, без
да гледаме на вяра и народност. Ръката си
подавамe всекиму, който желае да пролива кръв
с нас заедно за живот и свобода човешка.“
До Л. Каравелов, 25.VII.1872

Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от
достойни хора, които да го водят по пътя на
благоденствието, така щото да бъдем равни на
другите европейски народи.

„Цели сме изгорели от парене и
пак не знаем да духаме.‘‘
— до Филип Тотю, 18.IV.1871 г.

„Нашите българи желаят свободата, но приемат я,
ако им се поднесе в къщите на тепсия.“
— Протоколи от разпита на Васил Левски пред турската
следствена комисия в София 5-9 януари 1873 г.

„Близо е времето вече — българинът не ще бъде роб, а
свободен.“
— до окръжния център в с. Голям извор
(Тетевенско), 12.XII.1872 г.

„Дела трябват, а не думи!“

— до Л. Каравелов, 27.I.1872 г.

„Интригата спира хода на народната
работа.“
— до Атанас П. Хинов, 25.VIII.1872 г.
.

„Всичките народи в нея (България) щат живеят под
едни чисти и святи закони, както е дадено от бога да
живее човекът; и за турчинът, и за евреинът и пр.,
каквито са, за всичките еднакво ще е само ако
припознаят законите равно с българинът. Така ще е
в наша България!“
— Писмо-дописка до Ганчо Мильов в
Букурещ, 10.V.1871 г.

„Трябва изпит за всеки. Защото има примери: Днес е
човек, а утре — магаре.“ . — до Д. Хр. Попов, 30.V.1871 г.

Да сведем глави
и да притаим дъх
пред делото и
величието на този
апотеоз в
българската
история!
ПОКЛОН!
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