
ТОЗИ БРОЙ СЕ ПОСВЕЩАВА 

НА  АПОСТОЛА НА 

СВОБОДАТА  

                                                                                     

ИЗДАНИЕ  НА ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ“, С. БЕЛОЗЕМ 

      ВАСИЛ ЛЕВСКИ  е едно 
въплъщение на нравственост, 
чужд на суета, безупречен в 
поведение и отношение към 
другите. Той е образец  на 
неповторим ръководител. 
     - ,,Целта ни е в българското 
– братство с всеки!“ 
      Колкото повече времето 
минава, толкова повече 

Апостола ни става по-скъп и по човешки непрежалим. 
       Пред него свеждаме глави! 
       Признателните поколения осеяха България с 
паметници - във Враца, Видин, Перник, Разлог, Оряхово, 
Гоце Делчев, Стрелча, Пловдив, Хасково, Смолян и други 
градове. 
       Левски остава все така недостижим. Заветите на 
Дякона не остаряват, написани са със сакрални букви. 
Мъченикът не пропуска предсмъртно да отдаде рапорт 
пред родината и изповяда пред Бога. 
,,Всичко, което сторих, го сторих за отечеството!“ 
       Поп Тодор, изповядал  Левски  преди обесването, 
твърди, че той го е помолил в молитвите си да го 
споменава като дякон  Игнатий. Последните му думи в 
земния му път са: 
   ,,Боже, избави България!“ 
 

      ЛЕВСКИ -  една дума прави изречение. И това е най- 
голямото българско изречение. Аз зная кой е Левски още от 
детската градина. Моята баба ми е разказвала много за него. 
Той е символ в нашето семейство. В годините на тежко 
робство, когато е обикалял страната по комитетски дела, той 
е нощувал в къщата на нейните прародители. 
      На стената в нашия дом е неговият портрет. Често се 
вглеждам в сините му очи. Заставам мирно, рецитирам 
стихотворения за него и се чувствам много малка, но също 
така горда, че и двамата сме българи. 
     Васил  Иванов  Кунчев - Левски, Дякона, Апостола, Васил 
Левский,  Драгойчо, Тропчо, Главния книжар,  Дракон 
Игнатий и още много, много други имена. Но както и да го 
наречем, той ни е нужен. Искаме да го видим, да го пипнем, 
да поговорим с него и да го сравним само с България. 
     Ти си в мен, Апостоле, 
      в душата ми, 
     в мислите и в делата ми. 
     Ти правиш деня ми по-лесен. 
     Аз искам като Тебе да бъда. 
     Да се раздавам на всички. 
     И чрез твоята болка по-добра да порасна, 
     И България в сърцето си като тебе да нося. 

„Ако спечеля, печеля за цял народ – ако 
загубя, губя само мене си.“ - В. Левски 

ТАЙСТВЕНИЯТ КОННИК 
разказ 

  Лятна  нощ се спусна от планината- мрачна и буреносна. 
Вятърът сърдито пръскаше едрите дъждовни капки. 
Никъде в колибарското селце не се виждаше светлинка. 
Ала през прозорчето на селския хан зорко гледаха 
бурните очи на Али ефенди. Това беше Васил  Левски- 
Апостола. С висок фес на главата и в мундир с лъскави 
копчета. Чакаше да утихне бурята, за да продължи пътя 
си към  село Балкан. Там имаше тайно събрание. 
Скупчени в зимника на Еню падарина, неколцина селяни 
въсеха вежди край ниска дървена масичка, на която  бяха 
подложени кама и револвер. 
        Преди полунощ халата премина.  

- Време е- 
помисли си Левски и с тихи  
стъпки се добра до пътната 
врата. Беше решил да не 
буди ханджията, който  
 
 

дремеше на един разнебитен миндер. В този миг се чу 
топуркане на конски копита. Апостола не се излъга. Откъм 
завоя на улицата се зададоха двама конници. По всичко 
личеше, че бяха заптиета, които вдигаха голям шум. Усетил 
ги, ханджията рипна чорлав, уплашен до смърт. 
- Василе! 
- Не бой се, бай Михале- каза със спокоен глас Левски, като го 
дръпна встрани.  
После, когато турците затропаха на вратата, сам я отлости. 
Заптиетата опулиха очи. Пред тях стоеше строг турски 
началник. 
- Защо сте се напили? Можете ли  да хванете бунтовник, 
какъвто е Левски? Баш комитата се крие някъде тук. Бързо в 
конака.  Да пратят потеря. 
   Заптиетата се почустваха виновни,  направиха поклон, 
излязоха на улицата,възседнаха конете и ги пришпориха. 
   Само след минута един друг конник препускаше в посоката 
към село Балкан. Копитата на алестия му кон чаткаха по 
измития от дъжда друм. Беше Апостола. 
                                                                       Александър Михайлов 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Майката  на Левски   ГИНА  КАРАИВАНОВА е родена  около 1816/1820 

г. в семейството  на карловския златар Васил Генчев  Караиванов. 

Задомява се на 14-15 години  за 26-годишния  състоятелен  бояджия  

на тъкани  Иван Кунчев  (около 1808-1809 г.)  Гина  имала среден ръст, 

черноока, приятно лице  и била с твърд характер. Филип Симидов я 

определя   като ,, люта жена“.  Материалното състояние  на 

семейството е добро. Освен  с бояджийство  Иван Кунчев се занимава 

с  гайтанджийство,  което било  печеливша  дейност -  годишната   му 

печалба  възлизала  на  3000-4000 гроша, значителна сума  за времето 

си. Но след  като брат му   Въльо Кунчев, ортак  в търговската  му 

дейност, започва  да го  мами, нещата  тръгват   налошо. Въльовият  

син Иван  (касапин) откраднал  и  продал на Узунджовския панаир  30  

топа  чужд вапцан (боядисан) шаяк. Това  сломява  почетния  Иван,  уважаван  член  на 

абаджийския руфет  (задруга). Рухнал  душевно  и физически, разорен, Иван Кунчев умира през  

1851 г. от мозъчен  кръвоизлив. Гина остава бедна вдовица. Предяла и  и тъкала чужда стока  и така 

прехранвала челядта си.  Първородната Яна  на около 15  години  се омъжва за  заможния  

занаятчия  Андрея  Начев. Христо  се пръква  буен, дори необуздан. Не го влече нито четмо, нито 

занаят. Заживява по хъшовски. Умира от туберколоза в Букурещ на 9 април 1870 г. Петър и той 

следва пътя на братята си, но за него после, защото и той е посипан с кал и обруган. 

  Левски кръстосва страната и върши  със своята  скромност своята епохална апостолска 

дейност. На 29 юни 1869 г. властите попадат по следите му и претърсват дома му. Майка му гостува 

на Иван Фурнаджиев,  съпруг на най- малката й сестра Мария. Там я откриват заптиетата и се мъчат 

да откопчат нещо на сина й. Коравата Гина мълчи. За да проговори, я завързват за кофата и я пускат 

в герана на Фурнаджиев. Заплашват, че ще прережат въжето, ако не изкаже къде е Васил. Гина 

остава твърда. За наказание я затварят за една нощ в дома на поп Христо Марков. Вечерта Левски я 

посещава, успокоява и заминава за Калофер.  

  Така се нижат дните на клетата Гина. За последно Гина вижда сина си на 5 декември 1872 г. 

Прощават се на 6 декември надвечер. Левски тръгва за Троян и Ловеч, но този заснежен друм го 

отвежда към безсмъртието... 

На Богоявление научават за ареста на Васил.  Дълго време тя не знае, че Левски вече не е 

между живите. Истината научава от архимандрит Костантин.  Предава му кичур от косата на 

Апостола и го замолва над нея да е погребалния обред, както отредено за дяконски чин.  

По време на Руско-турската война Карлово преживява трагични дни, останали в историята 

под името Страшното. От 18 до 25 юли 1877 г. китното селище е нападнато от армията на Кямил 

паша около 10 000 войници и близо 2000 помаци от Чепино и Пазарджишко. Избити са над 1000 

мъже, жени и деца. Ограбени са всяка къща и дякон. Карлово става мъртав град. Андрея и Яна  ги 

изпраща пеш през Балкана над Търново. Понесла тежки житейски удари, Гина Кунчева, майка на 

Левски, умира на 27 януари 1878 г.от сърдечен удар. Близките й твърдят, че последните й думи са 

били: ,, Децата, децата!“, но те са отправени към любимите й внучки, а не към синовете. Гина е 

погребана в двора на църквата  ,, Св. Николай“, където са полагани покойниците от фамилията на 

Андрея Начев. 

Всеки българин е велик по своему! 

Носим величието в кръвта си, важното е да имаме очи за него! 

 


