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БИОГРАФИЯ 

Васил Иванов Кунчев 

(1837—1873 г.) 

Малко са народите, които 
имат герои като Левски. 

Списването на биогра-
фията на този необикновен 
човек не е никак лесна задача, 
защото Левски е  

историческа личност, 

революционер,  

апостол на свободата, 

народен учител,  

дякон,  

църковен певец, но и 

първороден син. 

Роден е на 18 юли 1837 г. в 
Карлово в семейството на Гина 
Караиванова и Иван Кунчев, 
които имали пет деца—две 
момичета и три момчета. 

Детството на Левски не било 
никак леко. Учил във взаимното 
училище в Карлово, но баща му 
починал рано и едва 14-
годишен той е трябвало да 
помага за семейната прехрана. 
Учил е занаят—абаджилък—
тъкане на дебел плат за дрехи. 

Вуйчо му го готвел за 
свещеник. Младият Васил бил 
подстриган за дякон, но 
като гледал мъките и 
страданията на българите, 

не можел да търпи робството и 
почнал да работи за 
освобождението на родината си. 

Левски напуснал манастира, 
където бил дякон, и станал 
учител в с. Войнягово. Там 
събирал населението, говорел 
против поробителите и в скрити 
места обучавал младежите като 
войници, но бил заподозрян и 
преследван. За да се скрие, той 
отишъл в Добруджа и станал 
учител в с. Еникьой. 

За да бъде полезен на 
отечеството си, Левски избягал 
в Белград, Сърбия и се 
включил в четата на 
Раковски.   

Левски бил приятен и 
сладкодумен. Само с една 
среща той спечелвал обичта на 
другите. Отличавал се с 
голямото си родолюбие. 

Левски създал 500 комитета. 
Комитетските хора работели 
тайно и с въодушевление. 
Получавали вестници и книги. 
Събирали се и ги четели по 
тайни места и настройвали 
населението да се бори за 
своята свобода. Седем години 
без страх и почивка Левски 
бродел из България.    

Враговете му узнали за това 
и започнали да го търсят под 
дърво и камък, но той, 
преоблечен ту като търговец, ту 
като просяк, ту като калугер, 
скитал по села и градове и 
пръскал семето на свободата. 
Затова българите го наричали 
Апостола на свободата.  

Но се появил предател. 
Левски бил хванат в 
Къкринското ханче, близо до 
Ловеч и не след дълго—на 19 
февруари 1873 г.—бил обесен. 
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