
Васил Левски



-Васил Левски

Ако спечеля, печеля за
цял народ – ако загубя, 
губя само мене си.



● Васил Иванов Кунчев е роден
на 18 юли 1837 г. в Карлово.

● В семейството на Иван
Кунчев Иванов от "попския
род Кунчеви"и Гина Василева
Караиванова от рода на
майстор на чешми и
калдъръми.

Васил Левски /1837-1873г./



Родословно дърво

Гина Василева 
КараивановаИван Кунчев Иванов

Христо Васил Петър Яна 

Марийка



УЧЕНИЕ



- на 8 години Васил
постьпва в Карловското взаимно
училище.

става послушник при
вуйчо си йеромонах Василий.

УЧЕНИЕ
- . учи в

Старозагорското класно училище.
- Учи в

свещеническото училище на
учителя Атанас Иванов в Стара
Загора.

йеромонах Василий Атанас Иванов 



УЧЕНИЕ

● През се завръща в Карлово заедно с
вуйчо си, който му поставя условие да се покалугери, за да
бъде изпратен в Русия да се учи. Според спомените на
неговия братовчед Васил Караиванов нито Левски, нито
вуйчо му са споменавали за обучение в Русия, а за първи
път това се появява в книгата на Стоян Заимов.

- Става монах и приема името Игнатий
- Игнатий става дякон.Получава духовното име

дякон Игнатий.



Революционерът 
Левски
Служи в църквата и при вуйчо си до
края на 1861, когато взема решение
да се посвети на революционната
борба.



«Манастирът 
тесен за мойта 
душа е!"



Революционерът Левски

1861г. — решава да се посвети
на народното дело за
освобождението на България, 
пленен от призива на
Г.С.Раковски. 
Март 1862г. - взема участие в
Първата българска легия на
Раковеки в Белград. 



Как получава името си?

В Белград получава името Левски при следните
обстоятелства:
‘’Един ден като се сражавал за Белградската
крепост с турците, Васил прескочил накатъв
трan Раковски рекъл: 
-Това се казва скок на нубийски лев! 
- Български лев!- поправил го Васил. 
- Отсега нататьк Василя ще го наричаме Дякон
Левски-казал Раковски’’



АПОСТОЛЪТ НА СВОБОДАТА 

1867 г.- отива в Букурещ. Свързва се с войводата
Панайот Хитов и става знаменосец на четата му. 
1867-1868 г. –участва във Втората легия на
Раковски в Белград
1868 г. – Прави опити да създаде вътрешна
комитетска мрежа в България, начело на която
стои БРЦК в Букурещ с председател Любен
Каравелов. Получава подкрепа единствено от
Българското общество и започва първата си
обиколка из страната от декември 1868г. до
февруаре 1869г.



ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ 

1869 г.

1871 г.

Започва да изгражда мрежата на Вътрешната
Революционна Организация в България и обикаляйки, 
създава тървите революционни комитети в Плевен, 
Ловеч, Карлово, Пловдив, Перущица, Сопот, Пазарджик. 

БРЦК в Букурещ му назначава за
помощници Димитър Общи и

Ангел Кънчев. 



ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ 

Въпреки забраната от БРЦК и лично от Левски, на 22 
септ.1872 г. Димитър Общи организира обира на турската 
поща в Арабаконак. След залавянето на участниците 
започва провала в организацията и предателството на 
Левски.



Залавянето на Левски 

На 26 декемвлри 1872г. вечерта, 
пристига в Къкринското ханче, от
където на другия ден смята да
замине за Букурещ. Целта на
идването му до Ловеч е да прибере
комитетския архив.
27 декември 1872г. призори е
заловен от турската полиция. 



Залавянето на Левски 

Води се продължителен процес на
който сpещу него свидетелстват
бившите му помощници и
съзаклятници. 
В затвора Левски е бил жестоко
измъчван, за да предаде делото и
останалите членове на комитета. 
Но той не проговорил до края.



ПРЕДАТЕЛСТВОТО

Преди залавянето си Левски е писал: 

Левски е бил предаден от свои
помощници и съзаклятници. След обира
на Арабаконак и последвалите арести
проговарят Тодор Бръмбара и Димитър
Общи, които разкриват комитетите и
посочват Левски за основен низатор. 

Димитър Общи



ПРЕДАТЕЛСТВОТО

Главен виновник за залавянето на
Левски е Иван Фурналжиев (Топала) 
- секретар на Тетевенския
револютионен комитет, който му
прави пълно описание пред турците
и е посочен в архивите по делото
срещу Левски. Години наред
несправедливо за виновник е
посочван поп Кръстьо.  

поп Кръстьо 



По пътя кьм бесилката Левски
пише: 

Никой от неговите стари
другари не с организирал
останалите, за да го спасят по
пътя към бесилото от Търново
до София.

ПРЕДАТЕЛСТВОТО



ОБЕСВАНЕТО

Левски е осъден на
смърт чрез

обесване. На 18 
февруари 1873 г. 

присъдата е
изпълнена в
София.



Другите за Левски

«Приятелят ми Левски, с когото живеем, е
нечут характер! Когато ние се намираме в
най-критическо положение, то той и
тогава си е такъв весел, както и когато се
намираме в най-добро положение. Студ, 
дърво и камък се пука, гладни от два или
три деня, а той пее и сè весел! Вечер –
дордето ще легнем – той пее; сутрин, щом
си отвори очите, пак пее."

Христо Ботев



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.



АПОСТОЛЪТ В ПРЕМЕЖДИЕ

‘’Лицето на Левски, което се отражаваше в
огледалото, остаяше тихо и спокойно. Нито една
жила не трепна по него, нито едно вълнение не
пропъпли по ледната му физиономия. Това
необходимо, извънчовешко самообладание го не
напущаше и в най-страшните опасности, с които
беше насеян неговия невероятен, премеждлив
живот.’’

Иван Вазов



Родната къща на Васил Левски 



Роднат къща на Васил Левски 



Родната къща на Васил Левски 



Съхранените вещи на Апостола

Дяконското кръстче на В.Левски -
подарък от вуйчо му

архимандрит х. Василий

Револверът на Васил Левски използван и 
при заклеването на революционните 

комитети.



Съхранените вещи на Апостола

Печатите от червен восък, едностранно или 
двустранно изработени от малки късове 

червен восък -печати на няколко селища.
Печатничката на Апостола - донесена в 

България от Ангел Кънчев



Съхранените вещи на Апостола

Сабята на Левски е с дължина 870 мм, с 
дървена ножница,с метален обков в горния 

и долния край.

Камата, която Апостола носи през цялото 
време на движението си из страната. 



Катрин Пачалова- 9“б“ клас 



Източници

http://vlevskimuseum-
bg.org/bg/%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B8/
http://vlevskimuseum-
bg.org/bg/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD
%D0%B0-
%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B0/#jp-
carousel-733

https://litclub.bg/library/bg/vasov/vasil_lev
ski.htm

https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuI
D=1&WorkID=3164&Level=1

https://www.musicautor.org/bg/article/Hri
sto-Botev-za-Vasil_Levski-Stud-darvo-i-
kamak-se-puka-a-toi-pee

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0
%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%9B
%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%
B8

http://vlevskimuseum-bg.org/bg/%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2589%25D0%25B8/
http://vlevskimuseum-bg.org/bg/%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25BA%25D1%258A%25D1%2589%25D0%25B0/
https://litclub.bg/library/bg/vasov/vasil_levski.htm
https://www.slovo.bg/showwork.php3%3FAuID=1&WorkID=3164&Level=1
https://www.musicautor.org/bg/article/Hristo-Botev-za-Vasil_Levski-Stud-darvo-i-kamak-se-puka-a-toi-pee

