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Специален гост на рубриката: проф. Андрей Пантев

Баладичното 
безсмъртие 
на вечния Апостол

Те са участници в една 
възвишена епопея, коя-
то лежи като изначална 
основа на всяка модерна 
нация. Понякога въз-

вишено преувеличавана, понякога 
дори митологизирана, тя винаги е 
изпълнена с магическо обаяние, като 
послание. Тя е идейният залог за оп-
тимизъм в бъдещето. За потомците 
представата за нея започва още в 
детството с притча на бабино коля-
но и с първия трогателен училищен 
урок. Това усещане е наследствена 
сила, останала завинаги в нас. Епо-
пеята винаги излъчва и символични 
личности. Тя придава 
романтичния ореол на 
личностното и колек-
тивното историческо 
наследство. Идеите 
имат значително по-
дълъг живот от хората. Ако идеята 
е идентифицирана с такава личност, 
тогава нейното безсмъртие остава 
вечно. Нашите летописи съдържат 
богат фонд от такива хора. Затова 
Третото българско царство не бе съз-
дадено от нищото, то не изниква на 
гола поляна. Ние вече имахме своеоб-
разен резервоар от изградени герои-
примери за подражание. Те бяха вече 
дълбоко зазидани в историческата 
мотивация за възстановяване на но-
вата българска държава.

Именно така Левски е пленил на-
шето съзнание. Защото е част от тях, 
но и защото е различен. Поради това, 

за него има най-малко скептицизъм, 
съмнения, умопомрачителни версии 
и мними проникновения. Защото е 
неподражаем. Благородната закана 
на З. Стоянов: „Аз ще направя Лев-
ски идол на българската младеж!“, 
щеше да се сбъдне дори и без магията 
на талантливото перо на Летописеца. 
Никой от другите ни емблематични 
герои не е пощаден от новия ревизи-
онизъм в днешно, а той остава непо-

кътнат. Четем много варианти за не-
говия път към българската Голгота, 
кой и как го е предал, какво е мислил 
в последната си нощ, защо, също 
като Христос, умира самотен. Но от 
това неговото мъченическо величие 
и саможертва стават още по-трайни. 
Библейското пророчество на Васил 
Левски за времето, което „преобръ-
ща“ всички нас е вечно послание. 
Тази година е обявена за „година на 
Левски“. Не можем да си представим, 
която и да е година и време без него.

Ние славим неговото бесило, 
равно с неговото раждане. Нали Ва-
зов сравни бесилото по равенство с 

Кръста! Ние празнуваме една смърт, 
осмислила посветен на Отечеството 
живот. Нито един герой, колкото и 
чутовен да ни изглежда той от да-
лечината на миналото, не може да 
бъде разбран сам по себе си. Левски 
е органическа част от особено вре-
ме в българския свят. Той се появи 
като естествена еманация от про-
дължителните постижения и духов-
ни напластявания всред българския 

етнос. Но те не са само 
стойностни напластява-
ния. След всичко, кое-
то прелетя като текуща 
действителност пред 
очите ни, ние неволно 

започваме да гледаме критично не 
само към съвремието, но и към ми-
налото. Ние изведнъж се подсещаме, 
че в него далеч не всички, почитани 
като исторически личности, са били 
само рицари или само ангели. Левски 
стои като особено изключение в ис-
торическата ни представа за величие. 
Нека да оставим всякакви превзети 
демитологизатори да се упражняват 
върху тази енигма. Като поле за ам-
бициозно различие, тя интересува 
само тях. За повечето от нас, Левски 
си остава същият. За традицията, без 
която не можем, такъв консервати-
зъм е добродетел, а не порок.

проф. Андрей Пантев

Колко трогателно, а и забележително! Повечето българи 
не знаят точно конкретната верига от дейности, събития 
и идеи относно онзи магнетизъм на Левски, който е завла-
дял тяхното въображение вече няколко поколения. Наше-
то преклонение към него е почти мистично. Знаем общи 
неща, но недостатъчно, за да вникнем в неговото величие. 
Непреходната значимост на великите личности не се изра-
зява само в конкретната им дейност. Те са такива, защото с 
делата си пораждат размисли, валидни при всички епохи, 
събития, поколения.

Колкото и да сме променени често в негативен смисъл, 
ние все още носим нещо от неговата генетична и идейна 
кръв! Затова още не сме изгубили правото да го честваме. 
Може би тази памет е една от последните ни надежди.
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Jak dojemné a pozoruhodné! Většina Bulharů nezná 
přesný a konkrétní řetězec činů, událostí a idejí, týkajících 
se onoho magnetismu Levského, který ovládl jejich před-
stavivost po několik pokolení.

Ušlechtilá výhružka Z. Stoyanova: „Udělám z Levské-
ho idola bulharské mládeže!“, by se naplnila i bez kouzla 
talentovaného pera tohoto letopisce. Žádný z našich 
dalších ikonických hrdinů není ušetřen revizionismu 
dneška, a on – zůstává nedotčen. Čteme mnoho růz-
ných variant o jeho cestě na bulharskou Golgotu, kdo a 
jak ho zradil, co si myslel poslední noci, proč stejně jako 
Kristus zemřel osamocen.

I díky tomu se jeho mučednická velikost a sebeoběto-
vání stávají trvalejšími. Biblické proroctví Vasila Levského 
o době, která „převrací“ nás všechny, je věčným posláním. 
Rok 2017 byl vyhlášen rokem V. Levského. Nemůžeme si 
představit jakýkoliv rok a dobu bez něj. A měli bychom si 
přiznat, že většina idejí a myšlenek Levského a Boteva se 
nikdy neuskutečnila. Bulharsko zdaleka není oním státem, 
jak si jej představovali ve svých projektech Levský, Botev, 
ale i většina padlých hrdinů. Ale existuje!

Hlavní a neústupný cíl je dosažen – Bulhaři již nejsou 
neznámou a exotickou etnografickou masou na Balkáně. 
Jsou představováni a zastupováni moderním státem, ná-
sledníkem středověké velkoleposti. Toto je historickou re-
habilitací pro lidi odvážné, jako byl diákon Levský.

Právě rozpor mezi ideálem a následnou realitou dává 
příležitost k různým interpretacím a předpokladům o po-
sledních dnech Levského před jeho krátkou cestou k šibe-
nici. Hodnoceny z celosvětového hlediska, mohou dnes 
cesty Levského vypadat jako topograficky omezené. Právě 
ony jsou však důvodem, proč byl nazván Apoštolem.

Není bezvýznamné, že má 12 jmen a přezdívek. Evan-
gelická náhoda. V roce 1861 prostřednictvím rodáka z 
Kaloferu St. Buynova, obdrží diákon Ignatij (tedy Lev-
ský) výzvu G. S. Rakovského k vytvoření tajných spolků. 
Stateční Bulhaři na první výzvu přijíždí do Srbska, kde je 
založena První bulharská legie. Poté Levský ve dvou ze 
svých dopisů vysloví svou slavnou frázi: „Já jsem se oddal 
své vlasti!“ Trval na tom, že budoucí Bulharsko bude ne-
jen svobodné, ale i spravedlivé. Chápal, že popření ještě 
neznamená stvoření.

Přesto, že jsme dnes již jiní, často v negativním slova 
smyslu, ještě stále v nás koluje genetická a ideová krev 
Levského! Proto jsme ještě neztratili právo ctít jeho památ-
ku. Možná, že tato historická paměť je naší poslední nadějí.

Zanícený badatel Levského, profesor Doyno Doy-
nov, píše, že v koňském povoze, cestou do Târnova za-
jatý Apoštol pronesl větu: „Naše dílo se trochu zbrzdilo, 
ale opět bude brzy obnoveno.“ To vyjadřuje vše o jeho 
baladické nesmrtelnosti, která dosahuje a předstihuje 
zlatou Prahu a požehnanou českou zem, tak jako pře-
kročila řeky, moře a dokonce i oceány. Dokud máme 
Levského, není všechno ztraceno!  ◆

Baladická 
nesmrtelnost 
věčného Apoštola

Prof. Andrej Pantev
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Идеалът в политическата 
история се възприема поня-
кога иронично от делничните 
прагматици. Иронизирали са 
го онези, които не са смеели да 
го следват или просто не са му 
обръщали внимание. А въпре-
ки това, са умирали мъдри хора, 
които не са били употребени 
наивници. Няма защо да подми-
наваме истината, че по-голямата 
част от идеите на Левски и Ботев 
никога не се реализират. Бълга-
рия далеч не е онази държава 
в идейните проекти не само на 
тях, но и на повечето загинали 
герои. Но съществува!

Основната и стремителната 
цел е постигната – българите не 
са вече непознат и екзотичен ет-
нографски масив на Балканите. Те 
са представлявани и представени 
от модерна държава, наследница 
на средновековно великолепие. 
Това е историческата реабилита-
ция на дръзки хора като Дякона. 
Но именно разминаването между 
идеал и последвала реалност пре-
доставя възможност за различни 
тълкувания и предположения за 
неговите преживявания в послед-
ните му дни преди краткия път 
към една бесилка. Имаме само 
една предполагаема изповед пред 
ловешкия поп Тодор под беси-
лото. Оттогава историци, писа-
тели, културолози, психографи 
се пробват във виртуални пред-
положения как се чувствал той в 
последните си дни. Никога няма 
да разберем това. Апостола е из-
вършил един тих подвиг, който 
съединява храброст, романтика, 
скромност и ум. Поне за него ми-
товете стават излишни. Случайно 
ли бе и можеше ли някой друг да 
придобие това излъчване? Тук 
фантазиите ни спират, защото ги 
опровергава логиката. Толкова е 
романтично, че нямаме потреб-
ност от тях.

Преценени в световен мащаб, 
странстванията на Левски могат 
да изглеждат ограничени като 
топография. Но една от причи-
ните да бъде назован Апостол са 
именно те. Показателно, той има 
12 имена и прозвища. Евангелско 

съвпадение. През 1861 г., чрез ка-
лофереца Ст. Буйнов, дякон Иг-
натий получава призива на Г. С. 
Раковски за създаване на тайни 
общества и, с покана, юначните 
българи се отзоват при пръв позив 
в Сърбия. От този момент Левски, 
в две свои писма, ще произнесе ве-
личавата фраза: „Аз съм се посве-
тил на Отечеството!“ През април 
1862 г. той пристига в Белград в 
Първата българска легия, откъ-
дето започва неговият път към 
безсмъртие. През зимата на 1863 
г., след разтурянето на Легията, 
той се озовава във Влашко, при 
хъшовете. После, през пролетта 
на следващата година, преминава 
Дунав и се спуска към Казанлък. 
На 19 април 1864 г., той се раз-
калугерява в една местност край 
Карлово, отрязва косите си, за да 
поеме опасния път към револю-
ционна дейност. През нощта на 
28 април 1867 г., с четата на Пана-
йот Хитов преминава Дунав при 
Тутракан и стъпва отново на бъл-
гарска земя. Оттам нататък него-
вата биография като хронология 
създава трайни жалони в цялата 
българска история. Той броди 
като теоретик, организатор и во-
дач. Легендата тръгва като възви-
шена мълва. Тя ще вдъхнови Ва-
зов да напише „селяните прости 
светец го зовяха“. Плевенчанинът 
Атанас Хр. Попов възторжено 
ще напише: „Като него друг ня-
маше!“ Затова, при цялото пре-
клонение към другите ни герои, 
го определяме като безподобен. 
При първия разпит на окования 
във вериги Левски от Специал-
ната правителствена комисия на 
4 януари, чийто член е и Иванчо 
Хаджипенчович, той определя 
мисията си така: „Да облекчавам 
положението на българите и оби-
калях, за да им давам упование!“. 
Толкова скромна изповед за вели-
чава мисия.

Още със стиховете на Ботев и 
Вазов и от летописите на Захари 
Стоянов, Левски става вдъхновя-
ваща тръпка на българите. Тази 
носталгия и надежда са въплъ-
тени в едновременно най-мъл-
чаливия, най-непретенциозния 
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и най-последователния български 
революционер. В същото време и 
най-оригиналният. Нека напомня, че 
във времето на Левски мацинистката 
идея за паралелно осъществяване на 
национално освобождение с прин-
ципи на социална справедливост 
е почти навсякъде мъртва. Новите 
държави в Европа се осъществя-
ват от монарси, графове, генерали, 
канцлери и аристократичния елит. 
Ирландците, поляците и унгарците 
се провалят, защото са се опитали да 
направят всеобщо движение от всич-
ки съсловия. Тази съдба служи като 
парализиращо предупреждение за 
бъдещи подобни акции. Решителни-
те революционери са се превърнали в 
мрачни съзаклятници и бомбаджии, 
изолирали се в тайни общества, кои-
то произнасят мистични клетви за 
безсмислена смърт. Италианските 
карбонари и ирландските шинфей-
нери са възприемани повече като 
спектакъл, отколкото като заплаха. 
Левски би следвало да е разколебан 
от такава динамика, за която е имал 
добра представа от възрожденска-
та ни преса. Но той настояваше, че 
бъдеща България следва да бъде не 
само свободна, но и справедлива. 
Той разбираше, че отрицанието още 
не означава съзидание. Така вижда-
ше той онова пространство, което в 
писмата си наричаше „българско“. 
Това бе част от функционалната 
същност на комитетската мрежа. И 
това не беше наивен идеализъм или 
пропаганден театър. Това бе търпе-
ливото изграждане на онази систе-
ма, която скоро ще улесни България 
да е равна на балканските си съседи 
само двадесет години след нейното 
закъсняло Освобождение. Едно на-
чало пълно с надежди, част от които 
остават само такива. 

А какво може да се каже още за 
Левски в нашите времена? Не сме в 
състояние вечно да откриваме в ар-
хивите непознати черти в него при 
всяка годишнина. Но подобно на по-
вечето герои, тълкуването на него-
вите завети винаги има злободневни 
нюанси. Драматичното в съдбата на 
Апостола не е само оптимистично и 
гордо. То достига мрачното разбира-
не, че всякакви българи са се клеве-
тели, а и избивали тъкмо в негово-

то име. Много враждебни до смърт 
идеи и организации са се кичели пак 
с неговото име. Нима така не е било 
и с християните и Исус? Само че при 
нас абсурдът е в повече отколкото 
при другите. Тревожно съотноше-
ние. Така е и с повечето великани 
в световната история, но при нас е 
малко повече. Вероятно вече не мо-
жем да кажем нещо кой знае какво 
ново за Левски, но усещаме нара-
стваща потребност неговото име да 
се повтаря! Не само молитвите се 
повтарят! Колкото по-далечен като 
време изглежда, толкова ни е потре-
бен като упование!

Колко ли нашенски дюкянджии и 
сарафи са се подготвяли за ежеднев-
ния алъш-вериш тогава, когато Лев-
ски е зъзнал във влашките мазета и 
мелници? Колко ли неразумен, да не 
употребим друга дума, е изглеждал 
той за тях? Тяхната тарикатска фи-
лософия е несъвместима с неговото 
геройство. За тях свободата е по-
малко важна от търговията. Когато 
горкият Ангел Кънчев се самоубива 
пред кораба „Германия“, някои ру-
сенци са обсъждали сутринта кол-
ко пари е имал в чантата си! А все 
пак ние се прекланяме пред хора 
като тях. Те са нашата окуражителна 
тръпка като пулсация от миналото 
пред лицето на всякакви изпитания. 
Много повече от далечната слава на 
Крума и Симеона. 

 Тази идеализация може да бъде 
обяснявана като феномен от различ-
ни страни, но е безспорна като кон-
кретни основания. Той произнася-
ше уж прости фрази, които имаха 
библейски смисъл и космополи-
тен магнетизъм. Той носеше едно 
предизвикателство, което търсе-
ше изключения като революцион-
на методика, която друга се беше 
провалила. Без неговите комитети 
нямаше да е толкова лесно при Съ-
единението, нямаше да има „бъл-
гарско чудо“, нямаше да има Одрин. 
Търпеливото изграждане на такава 
система скоро ще направи Бълга-
рия равна на балканските си съседи 
само двадесет години след нейното 
закъсняло Освобождение.

 Понякога актуализираме него-
вите послания с предположението: 
„Какво би направил, ако днес…“. 

Очарованието на Левски веднага 
след Освобождението е особено. 
Той бе естествена алтернатива за 
новите поколения като отрицание 
на практиката на възнаградения 
патриотизъм. Не е тайна, че част от 
поборниците добре инкасираха своя 
мним или истински патриотизъм, 
докато другите от тях молеха за ня-
коя длъжност или пенсийка. Млада 
България не си представеше Левски 
като самодоволен големец. Това е 
една от главните причини за обожа-
ването на Левски от поколенията. 
Това, че е фактор на обединителна 
общност още не носи никакво успо-
коение. Колко много хора държат в 
кабинетите си неговия портрет? И 
как вече търсят разни кариерни реа-
лизации, като че ли Левски е търсел 
такава. Вече над 140 години се водят 
спорове и дори яростни противо-
поставяния относно обстоятелства-
та за неговата гибел. И в научната, и 
в художествената литература, дори 
и в театралните възпроизвежда-
ния. А все пак една англичанка, М. 
Макдърморт, без да ни залива със 
събитийни открития, портретира 
Левски като гражданин на света. Тя 
е сътворена от чужденец, възпита-
ник на Оксфорд, която е прозряла 
неговото общочовешко излъчване. 
Тя го постави в космополитната сре-
да на свободата и прогреса, където 
понякога е потребно благородно на-
силие, което изисква мъченическа 
саможертва. Чехите ли няма да раз-
берат това?

 Колкото и да сме променени чес-
то в негативен смисъл, ние все още 
носим нещо от неговата генетична и 
идейна кръв! Затова още не сме изгу-
били правото да го честваме. Може 
би тази памет е една от последните 
ни надежди. Проникновеният из-
следовател на Левски, проф. Дойно 
Дойнов пише, че в талигата, на път 
за Търново, плененият Апостол про-
изнесъл фразата: „Нашата работа 
се поосуети малко, ще се позабави, 
но пак ще се поднови скоро.“ Това 
казва всичко за неговото баладично 
безсмъртие. То достига и задминава 
златна Прага и благословената чеш-
ка земя, така както е прекосило реки, 
морета и дори океани. Докато имаме 
него, не всичко е загубено!  ◆
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