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Изложбата “Левски в българската история и литература” представя книги 

и списания, в които са публикувани статии, посветени на Апостола.  

Специално място в нея заемат книгите: „Левски, човекът на делото: 

Етюд” (1923),„Васил Левски и Димитър Общи“ (1942), „Революционна 

романтика в българското Възраждане: Г. С. Раковски, Любен Каравелов, 

Васил Левски и Христо Ботев“.(1944), „Васил Левски: Биография“(1946), 

„Васил Левски: Най-хубави страници от писмата му“ (1948), както и едни 

от най-новите издания на пазара посветени на живота и делото му: „Васил 

Левски: Факти и фикции“ (2017), „Васил Левски и възкресението на 

България“ (2017).  

По повод изложбата е разработена едноименна библиография, съдържаща 

документи, които са част от колекциите на Библиотеката на НБУ.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ 
 

1837—1873 
 

 

 

 

 

Долуподписаният, като приемам всичките 

длъжности, които ми се налагат от пълномощното, дадено ми от ЦБРК, и 

(като) съзнавам отговорността на своите действия, съгласявам се във 

всичко и с действията на другите членове на ЦК, които ще разпределят 

длъжностите помежду си според способностите на всякого. Същият 

отговарям за действията си по устава пред другите членове на ЦК и се 

заклевам пред нашето отечество България, че ще изпълня точно 

длъжността си.  

 

16/28. VI. 1872 г.        В. Левски 

 

      

      Писмената клетва на Левски, положена  

      след общото събрание в Букурещ,  

      април и май 1872 г. 

 

 

 

 

Източник: Апостолът : Страници от писмата на Васил Левски / Състав. Иван Унджиев, 

Никола Кондарев . - София: Държавно военно издателство, 1971  

 

 



ВАСИЛ ЛЕВСКИ 
 

1837—1873 

 

„...Ще имаме едно знаме, на което 

ще пише: „Свята и чиста 

република“…“ 

 

„...Аз съм посветил себе си на 

отечеството си: да му служа до 

смърт и да работя по народната 

воля…“ 

 

„...Чисто народният човек се бори, докато може..., ако не 

сполучи..., трябва да умре в народната си работа…“ 

 

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

народност…“ 

 

„...Заклевам се пред нашето отечество България, че ще 

изпълнявам точно длъжността си…“ 

 

„...Близо е времето вече – българинът не ще бъде роб, а 

свободен…“ 

 

„...Ако спечеля, печеля за цял народ  - ако загубя, губя само 

мене си…“ 

 

 


