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АКО ЛЕВСКИ БЕШЕ ЖИВ 

С идеите си, с вижданията си, саможертвата си Левски е символ на българското 

свободолюбие и жертвеност, на безкористна отдаденост, на една велика кауза и на един 

горд народ. Той винаги ще остане жив в нашите сърца. 

Какви ли бихме били ние и животът ни, ако Апостола беше жив? Дали щяхме да 

сме същите, каквито сме сега – забравили за миналото си и за хората, отдали живота си 

за родината... Такива хора като Левски сплотяват народа, правят го единен. В днешно 

време обществото ни има нужда от повече хора като Левски – готови да се жертват за 

идеалите си, смели и верни на родината. За жалост контрастни на Левски. Всеки гледа 

своята лична изгода, без да се замисля за проблемите на ближния. 

Заслужава ли личност като Левски да живее в наши дни? Не! Превърнали сме се 

в себични същества, интересуваме се само от материалното. Ако Левски беше жив, 

всичко щеше да е различно. Нямаше да се самозабравил и може би щяхме да бъдем 

малко по-добри. Ако Левски беше жив, щеше да ни научи да бъдем благодарни и да 

уважаваме всеки един човек. Ако Левски беше жив, би се разочаровал от 

действителността, за която е жертвал живота си. 

Действията ни показват, че сме недостойни дори да изречем святото име на 

Апостола. Левски е най-точният критерий за честност и безкористност. Днес 

преклонението пред делото му се е превърнало в машинално. Изразяваме почитта си, 

без дори да се замислим защо и какво всъщност е сторил. 

Дори и да се опитаме да бъдем по-добри, никога няма да сме като Левски. Далеч 

сме от неговата личност. Живеем в друга епоха и идеалите ни са коренно различни от 

тогавашните, но това не ни дава право да забравим колко велик е Апостола. Може би 

просто ни трябва още един век, за да осмислим неговата саможертва и неговите идеи.


