
АКО ЛЕВСКИ БЕШЕ ЖИВ 

Името Левски винаги вълнува, събужда силни емоции на гордост, национално 

самочувствие, патриотизъм. То е символ на българското свободолюбие и жертвеност, на 

безкористната отдаденост на една велика кауза – борбата за независима българска държава.  

Животът и делото на този бележит наш революционер осмислят цяла една епоха. 

Днес ние не живеем под робство благодарение на него, както разбира се и на всички 

останали герои, следвали неговия пример и борили се за тъй дълго жадуваната свобода.  

Ако Васил Левски беше жив сега, щеше да се радва да види плодовете на своето 

дело, щеше да се гордее, че сънародниците му вече са свободни, могат спокойно да 

изразяват мнението си, да изповядват вярата си и да защитават позициите си. Защото 

Апостолът винаги е вярвал в силите на своя народ, познавал го е добре, милеел е за него и 

е бил уверен, че с общи усилия той може да постигне много и да бъде равен с другите 

народи. А нима това не е факт, с който всички ние се гордеем днес ? 

Ценностите и идеалите, които е изповядвал Васил Левски, са актуални и в 

настоящето. Всеки народ се стреми към развитие и успех, към постигане на мир, към по-

добри бъднини. Да, в днешно време не се налага да се организират тайни комитети, да се 

лее кръв, и няма един конкретен „враг“, срещу когото да се обединим.  Но това не значи, че 

нямаме своите съвременни „борби“ в името и интересите на България.      

Ако Левски беше жив сега, много бих искала да му покажа, че той е най-светлият 

пример, вдъхновението за поколения българи. Бих искала да мога да намеря начин да му 

благодаря, за непримиримостта, за силната вяра и безкрайната обич към родината, която, 

вярвам, всеки българин винаги носи в сърцето си.     

Всяка епоха има нужда от своя герой.  

Ако Апостолът беше жив, сега България щеше да бъде отново над всички.  
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