
 

В ИМЕТО НА СВОБОДАТА 

 

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

възрожденско градче Карлово в семейството на занаятчията Иван Кунчев 

Иванов и Гина Василева Караиванова.  

 Учи в килийното, а после в карловското взаимно училище, но 

ранната смърт на баща му и бедността на семейството, налагат след 

уроците момчето да учи занаят и да работи.  

 Под влияние на вуйчо си йеромонах хаджи Василий, Васил става 

послушник и се обучава в църковен ред и богослужение. Живее в 

Светогорския метох, в двора на храма „Св. Богородица” в Карлово, заедно 

с вуйчо си, който се грижи за него и го възпитава.  

 През 1855 г. управата на Хилендарския манастир премества 

йеромонах Василий в Стара Загора като изповедник и таксидиот /монах, 

който събира помощи и дарения за манастира/. С него поема и младият 

Васил.  

 В двора на първата в града църква „Св. Димитър”, превърнала се в 

средище на родолюбивите старозагорци, се намира Хилендарският метох. 

С килийното си училище от ІІ-та половина на ХVІІІ век, поддържано от 

монаси – посланици на Хилендарския манастир, метохът става огнище на 

българското духовно Възраждане.  

 Тук, в една от метохските стаи живее три години Васил със своя 

вуйчо. Учи се в Светиниколското класно училище - първото взаимно 

светско училище в Стара Загора, което отваря врати на 1 март 1841 г. 

Негов основател и пръв възрожденски учител в града е Даскал Атанас 

Иванов, който възпитава в родолюбие и непреклонност бъдещия Апостол 

на свободата.  

 През трите години на обучение в Светиниколското училище, 

любознателният Васил Кунчев е сред най-добрите и прилежни ученици. 

Изучава със старание христоматия, история, землеописание, черковна 

история, черковнославянски език, псалтика /църковно пеене/, катехизис 

/основата на християнското учение/, числителница/смятане/.  

 По това време той посещава и едногодишен курс за свещеници и 

написва първия си ръкопис „Въведение на обличителното богословие”.  

 С прекрасния си глас, Васил е сред най-талантливите хористи на 

първия църковен хор на църквата „Свети Димитър“.  

 През 1858 г. Васил се връща с вуйчо си в Карлово и в Сопотския 

манастир приема монашеството под името дякон Игнатий.  

 През пролетта на 1862 г. Васил Иванов Кунчев постъпва в Първата 

българска легия, сформирана в Белград от Георги Раковски, където по 

време на военното обучение получава прозвището Левски.  



 На Великден 1864 г. той отрязва дългите си монашески коси и сваля 

расото с вярата, че трябва да посвети живота си на поробеното Отечество.  

 Като учител в селата Войнягово, Карловско и Еникьой, 

Добруджанско, Даскал Левски с обаяние и умение учи децата на четмо и 

писмо. Разказва им истории за славното минало на България, а сред 

природата възпитава в тях сила и ловкост, като организира борби, 

състезания по гимнастика, стрелба и надбягвания.  

 През 1867 г. е знаменосец в четата на Панайот Хитов, а по-късно 

участва във Втората българска легия на Раковски (1867 - 1868).  

Неуспехът на легиите и на четите на Панайот Хитов, Хаджи Димитър и 

Стефан Караджа, убеждава Левски, че е нужна усилена работа и 

революционна агитация вътре в страната, сред всички слоеве на 

населението.  

 През 1868 г. Апостолът поема по пътищата на българските земи, 

свързва се с доверени хора и проучва готовността на народа за бунт. Среща 

се и разговаря с млади и стари, чорбаджии и сиромаси, учители и неуки и 

разнася словото на свободата: „Часът на свободата призовава всеки 

българин да покаже на дело родолюбието си”.  

 При втората си обиколка през 1869 г. Левски започва изграждането 

на комитетската мрежа и Вътрешна революционна организация. Тайните 

комитети в селищата на поробената земя събират хората, жадни за бунт и 

борба, за саможертва и свобода.  

 През лятото на 1869 г. Левски създава Старозагорския революционен 

комитет с председател Кольо Ганчев и с активното участие на Господин 

Михайловски, Михаил и Георги Жекови, Кольо Райнов, Георги Апостолов 

- другари и съратници на Апостола. Нестихващата всеотдайна работа на 

комитетските дейци издига Стара Загора като един от центровете на 

революционното движение.  

 А през ноември 1872 г. Левски създава Старозагорския окръжен 

комитет, обхващащ и Казанлъшко, Новозагорско и Чирпанско.  

Смел и хладнокръвен, Апостолът на свободата обикаля поробената си 

родина и пробужда българския дух. Вдъхва вяра и надежда в успеха на 

всеобщото народно дело...  

 В мразовитата нощ на 27 декември 1872 г. Левски е заловен в 

Къкринското ханче и изправен пред съда в София.  

 Планът на старозагорските дейци за освобождаването на Апостола 

през януари 1873 г. се проваля, поради очакванията им, че Левски ще бъде 

отведен на съд в Цариград или Одрин.  

 Васил Левски е обесен на 18 февруари 1873 г. в околностите на 

София.  

 Велик и достоен българин, посветил живота си на святата цел – 

Свободата! 


