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Независимо къде сме, за всички българи Васил Левски е една от най-

важните личности за нас като народ. Апостолът е станал неизменна част от 

българската история и живее в сърцето на всеки българин. Името му е 

познато на хора от всяка възраст в родината ни, превърнало се в символ на 

смелост и жертвоготовност. Превърнал се в модел за подражание на много 

хора, дяконът вдъхновява и ни изпълва с гордост и надежда за свобода. 

Животът на Васил Иванов Кунчев е пример за това как със силата на волята 

и любовта можеш да постигнеш големи висоти. От обикновен човек в 

поробена държава до национален герой, пътят му изобщо не е бил лесен или 

кратък, но определено може да бъде определен като славен. Левски казва: 

„Да бъдем равни с другите европейски народи, зависи  от нашите собствени 

задружни сили“. Години след смъртта му тези негови думи остават напълно 

актуални. Днес, повече от всякога българският народ има нуждата да 

обедини своите сили, да вложи всичко от себе си, за да достигне желаното 

равенство с другите европейски народи. Както никой друг той успява да 

сплоти сърцата на един цял народ и продължава да го прави и до днес. Един 

велик човек, постигнал немислимото, достоен да се нарече герой.  

За мен Левски е образ на желанието за свобода, независимост и развитие. 

От детството си свързвам тези термини с образа на отдадения за свобода 

революционер. Наречен Апостол по подобие на Христовите ученици и 

последователи, той разпалва духа на сегашните българи точно толкова, 

колкото го е правил и приживе. Днес делото и думите на Апостола водят  

душите към желаната свобода за  живота и успеха на всеки отделен човек, 

както преди желанието за всеобщата свобода на народа. И ако всички се 

стремим към така силно желаните от Левски „равноправие на гражданина – 

независимо от етнос, националност, раса и религия“, ние ще превърнем 

родината в така мечтаното от Дякона място.  

Всеки един от нас може да бъде Левски. Въпреки различията ни, всички 

носим в себе си малка частица от великото му дело за България и всички 

заедно, като едно цяло, можем да се изправим гордо пред всеки страх, всяко 

предателство, всяка пречка и предизвикателство и като народ на майката 

родина достойно да заявим „Аз съм Левски“! 



 


