
Ако Левски беше жив... 

    Васил Иванов Кунчев – единствен и неповторим с името Левски. Човекът, направил 

най-много за възраждането на българския революционен дух. Име, което винаги ще 

бъде запазено в историята на България. Той е един от многото велики българи, отдали 

се на родината, един от многото загинали за нейното освобождение.  

   Дори не мога да си представя Левски да беше жив сега, защото такива хора като него 

трудно ще оцелеят в днешно време. Висок морал, духовна чистота, искрен 

патриотизъм, жертвеност в името на голяма идея...- тези качества не са присъщи на 

съвременния човек, да не кажа, че съвсем са изчезнали. Смятам, че Апостола на 

българската свобода би бил много тъжен, самотен и неразбран.  

    Уж сме свободни, както той е мечтал, но не живеем в ,,свята и чиста република“. 

Нечестни, продажни, жестоки хора – наши сънародници – тровят въздуха ни, ,,крадат“ 

водата ни, ,,убиват“ земята ни. За такава действителност ли Левски даде живота си? 

Чудя се, ако големият човек и революционер види всичко това, дали ще си помисли, че 

саможертвата му е била напразна? Сигурно! 

   Той „загуби“ себе си, а какво спечели за народа си? И дали този народ го заслужава? 

Много въпроси, а аз се чувствам малка и неготова, за да открия отговорите. Разбрах, че 

в личното тефтерче със записки на Левски има едно изречение, което много хора се 

опитват да разтълкуват. Той изписва: „Народе????“.  

   И на мен ми е чудно защо са тези четири въпросителни. Доколкото разбирам, 

Апостола е бил силно огорчен от нещо. Не една, а четири въпросителни! Ако Левски 

беше жив, колко ли въпросителни щеше да напише днес? Убедена съм, че много 

повече. 

   Прекрасно е във всички времена да има такива като него, смело и категорично да 

действа, да „работи“ за другите, да дава вдъхновяващ пример. Но уви, той е останал в 

своето време. А може така да е по-добре, защото: „Времето е в нас и ние сме във 

времето“. То е един кръговрат на живота, редуване на живот и смърт. Целта на човека е 

да остави следа след себе си, благодарение на което да бъде запомнен.  

   Ето какво прави Левски – той надскача границите на времето си и става част от 

историята на цял един народ. Делата на Апостола са оставили следа. Той е във времето 

и времето е в него.  
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