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Вече 147 години нашият 
български народ се пре-
кланя пред подвига и са-
можертвата на карловеца 
Васил Иванов Кунчев-
Левски. През това време 
ние изказваме своята лю-
бов, преклонение, благо-
дарност за неговия геро-
изъм. Но съвременните 
ни послания, не могат да 
се извисят до неговия ге-
ний, който безспорно е 
обединителната фигура и 
авторитет в национален 
мащаб. Не можем да от-
говорим на Апостола на 
Свободата, че пазим Репу-
бликата ни чиста и свята, 
защото свободата винаги 
предпочита истината, а тя 
е нелицеприятна. Мнози-
на пеят за свободата, но 
малцина се чувстват сво-
бодни! 
 Да почетат Васил Левски 
с всеобщо поклонение на 
19 февруари 2020 г., пред 
паметника му в гр. Бал-
чик, дойдоха множество 
хора, организирани от НЧ 
„Васил Левски 1959” , с 
читалищен секретар г-жа 
Елица Стайкова и предсе-
дател на читалищното на-
стоятелство г-жа Даниела 
Димитрова. Първи прис-
тигнаха пред Паметника 
на Левски ученици от ОУ 
„В. Левски“ с. Божурово, 

общ. Добричка, с дирек-
тор г-жа Тодорка Димова.  
Към тях се присъединиха 
учениците от трите бал-
чишки училища: ОУ „Ан-
тим I“, ОУ „Св. Св. Кирил 
и Методий“, СУ „Хр. Бо-
тев“, служители от Об-
щинската администрация, 
членове на Общинския 
ученически парламент, 
с ръководител Камелия 
Панайотова, водачи на 
политически партии, пен-
сионерски клубове, деца 
от детските ни градини, 
граждани...
 Г-жа Мая Иванова, зам.-
директор на ОУ „Антим 
I“, изтъкна величието на 
подвига, макар и обречен, 
времето и неговите кон-
кретни измерения, връзка-
та на жадуваната свобода 
и живота, където същест-
вува една единствена 
връзка-истината. 
 Йерей Тодор Тодоров от 
църквата в кв.”Левски” 
Балчик отслужи панихида 
/трисаги/, в памет на Дя-
кон Игнатий - Левски. 
 Всички присъстващи ко-
леничихме в едноминутно 
мълчание, изразявайки 
нашата благодарност към 
делото на Апостола на 
свободата -Левски. Защо-
то светци много, Апосто-
ли - на пръсти да ги бро-

иш. 
 Вълнуващи, всепроник-
ващи, пълни с мъдрост, 
стихове ни поднесе реци-
таторската група от ОУ 
„Антим I“Балчик, с ръко-
водител г- жа Милена Ди-
митрова. 
 Мощно се разнесе Чин-
туловата възрожденска 
песен „Вятър ечи, Балкан 
стене”, под барабанния 
съпровод на учениците 
от четвърти и пети клас 
от ОУ“Антим I“Балчик, с 
ръководител г- жа Светла-
на Иванова. 
 Проникновено и целеус-
тремено се понесоха сти-
ховете за Левски, изпъл-
нени от Преслава Вълева 
и Лозана Иванова от ОУ „ 
Св. Св. Кирил и Методий“ 
Балчик. 
 Кристия Иванова от СУ 
„Хр. Ботев“ ни представи 
свое произведение „Есе 
за Левски“, което ни смая 
със своята естественост и  
съсредоточеност, излъч-
ващи умиротворена пъл-
нота. Нейната съученичка 
Симона Илиева рецитира 
своето стихотворение „За 
Апостола“, където обра-
зът на Левски е сътворен 
с лекота, а авторката се 
стреми и успява да съпре-
живее написаното:
„Героят ни проправи път 

към свободата,
носейки смъртта на своя 
гръб,
но някак си, макар и със 
цената,
премахва истинската 
скръб.
Изправен бе на тъмното 
бесило,
тих, широк, той бе сло-
мен,
ала духът му, пишещ с 
мастило,
оставя спомен и до дне-
шен ден.
Без дякон Левски не ще 
България да съществува,
ни българин, ни българско 
поле,
животът ни ще бъде про-
стичка услуга,
която да поискаш от някое 
хлапе…”
 С голяма, неподправена 
доза искреност и утвърден 
ентусиазъм от гордата по-
стъпка на Апостола, въз-
торжено, пълни с патос, 
прозвучаха и стиховете, 
рецитирани от Недко Не-
дялков и кипящия от енер-
гия Джан Кязим от ОУ „В. 
Левски“- с. Божурово, 
община Добричка, които 
бяха в Балчик, специално 
за патронния празник на 
училището си, водени от 
кмета си.
 Много цветя, десетки 
венци, заобиколиха мону-
мента на Васил Левски.
„...Времето е в нас и ние 
сме във времето, то нас 
обръща...” Добре, Апос-
толе, то е ясно-времето ни 
обръща, но се смущавам, 
че ние не правим същото. 
Блеем възторжено и вър-
вим, само не знаем накъ-
де-напред ли, назад ли? 
Влаковете на народите ни 
подминават и така петде-
сет, тридесет години ли, 
пет века ли? 
 За да разберем своето 
място в историята напъл-
но заслужено ни помог-
наха Мерсия Макдермот, 
Яна Язова, Николай Хай-
тов, проф. Иван Стоя-
нов..., които ни посочиха 
как отново да преоткрием 
величието на подвига, за-
едно с болката на Апос-
тола и неговото обръще-
ние: „ Народе????” Тези 
четири въпросителни не 
ми дават покой и в най-
дълбокия ми сън. Навярно 
така е и с Вас?!

   хаджи 
Георги ЙОВЧЕВ

Среща на ученици от Балчик 
с родственица на 

Васил Левски

Традиционно през фев-
руари всяка година Дър-
жавният културен инсти-
тут „Двореца” Балчик 
организира мероприятия, 
отразяващи живата бъл-
гарска памет за Апосто-
ла на свободата – Васил 
Левски. Тази година за 
среща с деца от I – IV 
клас на ОУ „Св.Св.Кирил 
и Методий”Балчик бе 
поканена г-жа Христина 
Богданова, прапрапле-
менница на една от внуч-
ките на Яна Иванова Кун-
чева, най-голямата сестра 
на Васил Левски. Тя се 
омъжва за Андрей Начов, 
с когото имат 9 деца, но 
за съжаление живи на-
следници има само на 
три от децата им – Нина, 
София и Елена. Христина 

е от клонката на Елена и 
е със сиво-сините очи на 
Левски. Тя представи Ро-
дословното дърво на Гина 
и Иван Кунчеви  и увлека-
телно говори, на достъпен 
за началния курс език, за 
запазените родови ле-
генди около детството и 
юношеството на  Левски. 
„Исках децата да опозна-
ят Левски преди да е ста-
нал националния герой 
Левски, да се докоснат до 
детето и юношата Васил, 
до неговата млада лич-
ност, до семейните фак-
тори и среда, допринесли 
за  формирането му като 
революционер – сподели 
г-жа Богданова. Искам де-
цата да видят колко важно 
за него е било училището, 
посвещението, познание-

то, че това са били пъти-
щата да надскочи себе си 
и дребнотемието, да има 
свободата, вътрешното 
усещане на свободния 
човек. Васил е мечтаел 
да учи „голямата наука” 
в Русия, но след смъртта 
на баща му, едва 14-годи-
шен, той трябва сам да из-
карва прехраната си и да 
бъде послушник на вуйчо 
си.”
На поканата ми да участ-
ва в VI Международен 
форум „Българско на-
следство” в Балчик от 
27-29 август 2020 г. г-жа 
Хр.Богданова каза, че във 
връзка с тематиката на 
форума има какво да из-
тъкне от родовите споме-
ни за взаимоотношенията 
на Левски с Раковски и 
Каравелов; че е имал мно-
го революционни позна-
ния, добити от Гарибалди 
и Мацини, че е искал да 
бъде помощник на Раков-
ски още в Първата легия 
и така да се доближи до 
неговата висока револю-
ционна личност.
„70 дечица ме слушаха с 
любопитство, имаха пред-
варителна подготовка от 
учителките си за разгово-
ра ни, посветен на Левски 
и искаха да узнаят откъде 
тръгва пътят на този ге-
рой, както единодушно 
го определиха накрая.” 
– благодарно се обърна 
към организаторите от 
Архитектурно-парковия 
комплекс „Двореца” г-жа 
Богданова и се сбогува, 
тръгвайки към Ямбол, къ-
дето вече я очакваха дру-
ги деца, жадни за знания, 
които да ги приближат 
към личността на Апос-
тола на нашата свобода. 
Хвала на родственицата 
на Левски, която като него 
обикаля страната и разна-
ся спомена за свободния 
му дух и посветеност на 
народа. 

Маруся КОСТОВА  

Човекът, който е небето на 
България

 На 19 февруари 2020 г. пред Паметника на Апостола на 
свободата йерей Тодор Тодоров отслужи трисаги в памет 
на Йеромонах Дякон Игнатий - Васил Левски пред: ученици 
от трите балчишки училища и училище с патрон „Васил 
Левски“ в с.Божурово, общ.Добричка, членове на политиче-
ските партии, Ученическия парламент към ОДК Балчик, 
пенсионерските клубове.          Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ 

 Г-жа Христина Богданова, родствени-
ца на Васил Левски, разказва за Родо-
словното дърво на Апостола на свобо-
дата.              Фото: Маруся КОСТОВА 

Слово за Апостола
На 19 февруари цяла 
България се поклони 
пред подвига на Апос-
тола на свободата – Ва-
сил Левски, по повод 
147 години от обесване-
то му.
Учителите от Клуба на 
пенсионерите проведо-
ха литературно четене. 
Г-жа Иванка Атанасова 
започна своето експозе 
с думите на поета Да-
мян Дамянов:
„Гледам те отсреща на 
портрета –
образ земен, най-обик-
новен.
Русо карловско момче, 
което 
бих могъл да срещна 
всеки ден.

И защото ходиш все 
предрешен,
незабележим и тъй го-
лям,
мисля си, че всеки миг 
те срещам,
без дори да те позная 
сам.
Това карловско момче е 
Васил Иванов Кунчев. 
Жестока е гледката на 
полумъртвия Апостол 
по пътя към бесилото – 
точно, както Исус мъчи-
телно изминава своята 
Голгота.
Мислим си, че знаем 
всичко за Левски, но 
тепърва има да го пре-
откриваме и осъзнава-
ме колко съвременно 
звучат неговите идеи и 
намерения. Единствен 

той слива своята душа 
с народната. Той живее 
и умира за едно дело, 
което намира своето 
осъществяване днес! 
Той пленява със своята 
нравствена чистота – 
никога не е изпадал във 
водовъртежа на самом-
нението, възгордяване-
то, алчността за власт, 
страхливостта, паде-
нието и предателството. 
За него те сякаш не съ-
ществуват.
„ Дори турците, по 
време на процеса, са 
обладани от усещане-
то, че се срещат с една 
необикновена, велика, 
историческа личност. 
Явява се в съда, намет-
нат с войнишки шинел, 

сякаш съдиите искат 
да подчертаят, че съдят 
един воин, един рицар 
на духа и делото…” – 
подчертава историкът 
проф.Николай Генчев.
На 19 април 1864 г. Лев-
ски се среща с майка си 
Гина Кунчева, дава ѝ 
кичури от отрязаната си 
коса с думите: „Вземи 
косата ми, та я скрий в 
сандъка си, защото аз се 
отделям от теб и когато 
чуеш, че съм загинал, да 
я извадиш, за да се опее 
и погребе вместо мен, 
защото може би ще ос-
тана неопят и непогре-
бан…”
Каква сила на духа, как-
во самообладание?!
Пред лицето на света 

 Учителите- пенсионери слушат слово за Апостола на сво-
бодата, изготвено от г-жа Иванка Атанасова. 
                                                                Фото: Маруся КОСТОВА    

Гина Кунчева не про-
ронва нито една сълза 
за загиналия си син и 
когато я запитали защо 
не раздава жито за него, 
тази велика жена отвръ-
ща: „Жито се раздава за 
мъртъвци, а моят Васил 
ще живее вечно.” Про-
рочески думи на една 
майка, които се сбъдват!
С вълнение разгърнах-

ме „Тефтерчето” на 
Левски. Прочетохме ня-
колко страници. „Теф-
терчето е една епопея. 
След неговото прочи-
тане, всеки един човек 
би се почувствал ни-
щожен, като прашинка 
пред един колос, един 
титан на мисълта и 
действието.
Завършихме литератур-

ното четене с рецитал 
по стихове за Левски, 
изпълнени от г-жа Ма-
рия Горчева, г-жа Гинка 
Йорданова и г-жа Иван-
ка Атанасова. На фина-
ла прозвуча безсмърт-
ното произведение на 
Христо Ботев „Обесва-
нето на Васил Левски”.

Иванка АТАНАСОВА
Учител-пенсионер


