
 

За конкурса на тема: 

Васил Левски е най-ярката личност в българската история. 

Той е нашият национален герой. Неговите дела са 

равностойни на подвизи, защото e полагал много труд, за 

да направи опит за сплотяване на унилата българска нация 

по време на робството.  Той е вярвал, че Съединението 

прави силата.                   

Левски се е грижил за българския народ повече, отколкото 

за себе си. Неговата идея не е успяла да се осъществи само 

заради предателства и непостоянство от страна на някои 

българи.  Предателите обикновено са страхливците. Те се 

боят от борбата за свобода, защото са просто егоисти, 

които се интересуват единствено от своя живот и не ги е 

грижа за поробения български народ.  Решават, че е по-

добре да го предадат, въпреки че са техни сънародници.  

Правят го, защото смятат, че с предателства ще успеят да 

спасят себе си и семействата си. 

Васил Левски не е създал семейство, тъй като за него най-

важни са били националните ценности –  свободата, 

братството между българите и равенството между тях . 

„…Братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност.“ 



 

Той не се бори за собствена слава. Той се бори за 

свободата на България. Основният му завет е, че 

истинската свобода е тази, която сами извоюваме и 

отстояваме. Сплотяването на българите е неговата цел, 

както и разпалването на българския дух.                 

 На колкото и предателства да е бил подложен, той винаги 

се е застъпвал за българския народ и е обвинявал само 

себе си за всички несполуки и грехове. Той не е успял да 

доживее да види свободна България, но днес тя е 

свободна, благодарение на него. Българската свобода не е 

подарена, а извоювана и спечелена с цената на много 

битки и жертви. Обаче всичко започва от делото на Левски. 

Той е успял да изпълни своите цели. Благодарение на 

създадената от него ВРО, народът се вдига на всеобщото 

Априлско въстание. Неуспехът на въстанието уведомява 

великите сили, и най-вече Русия, за положението в 

България и така се стига до освободителната Руско-Турска 

война – съдбовна за българите.   

 Левски трябва да е идол за всички българи, особено за 

младите! 

„…Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и 

ние него обръщаме.“ 

Тази негова мисъл е доказателство за неговата вяра, че 

никога не е късно българите да разкрият великата си сила 

като сплотен народ. Той е знаел, че всичко е поправимо и 

рано или късно българите ще извоюват своята свобода. Със 



 

своите собствени задружни сили те ще станат равни с 

другите народи. 

Левски превръща идеята за чиста и свята република в 

национален идеал. Българското отечество се нуждае от 

достойни хора, които да го водят по пътя на 

благоденствието и да го изравнят с другите народи. Хора, 

които  да защитават българското достойнство и чест и да 

отстояват своя дух. 

Да си българин е чест, която трябва да се отстоява с 

желязна воля, присъща на нас – гордите българи, които се 

прекланят пред делото на Апостола и за които той е 

национална светиня. В крайна сметка той загуби себе си, 

но народът му спечели. 
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