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Биография
• Васил Иванов Кунчев е роден на 18 юли 

1837 г. в Карлово, в семейството на Иван 
Кунчев Иванов и Гина Василева 
Караиванова. Родителите му имат пет деца 
– Христо, Васил, Петър, Яна и Мария.

• Васил Левски първоначално учи една 
година в килийното училище в Карлово 
(1845). Продължава учението си във 
взаимно училище в Карлово (1846 – 1849) 
и същевременно учи занаята 
кафтанджийство при Стоян Грамът. През 
1851 г. след дълго боледуване умира баща 
му, както и по-малката му сестра Мария. 
Христо, Петър и Яна остават да се грижат 
за семейството. 

• Когато Васил е на 14 години и започва да 
учи абаджилък.



От 1852 г. е послушник при вуйчо си – архимандрит 
Василий, таксидиот на Хилендарския манастир в 
Карлово и Стара Загора. През 1852 – 1854 живее в 
местния метох и обикаля с вуйчо си за събиране на 
таксите, учи църковно пеене при Райно Попович и 
богослужение, пее в местния църковен хор.

През 1855 г., заедно с вуйчо си, напуска Карлово и 
отиват в Стара Загора. Там учи две години в 
класното училище (1855 – 1856), същевременно 
пее в църковния хор. 

През 1856 – 1857 г., по настояване на вуйчо 
си, прекъсва обучението в класното училище и 
изкарва едногодишен курс за подготовка на 
свещеници в Пловдивското класно епархийско 
училище „Свети Свети Кирил и Методий“. От това 
време са неговите записки "Въведение на 
обличителното богословие", които днес са най-
ранния запазен ръкопис от Левски.



През лятото на 1858 г. се завръща 
в Карлово.
На 7 декември 1858 г. приема 
монашество и е ръкоположен за 
такъв с името Игнатий в 
Сопотския манастир „Свети Спас“ 
под мантията на йеромонах Кирил 
Рилски. 
През следващата 1859 г. 
пловдивският митрополит 
Паисий го ръкополага за 
йеродякон в църквата „Света 
Богородица“ в Карлово.
Служи в църквата и при вуйчо си 
до края на 1861, когато взема 
решение да се посвети на 
революционната борба.



Революционна дейност
• На 3 март 1862 г. заминава за Сърбия и взема

участие в Първата българска легия на
Раковски в Белград. Заради своята ловкост и 
храброст по време на сраженията с турците за 
белградската крепост Васил получава името Левски.

• След разтурянето на легията се присъединява към
четата на дядо Ильо войвода. През 1863 г. заминава
за Румъния и след кратък престой се завръща в 
България. 

• През пролетта на 1864 г., От април 1864 до 1866 
година Левски е учител в село Войнягово, Карловско, 
след това от март до октомври 1866 година в 
добруджанското Еникьой, а от края на годината до
март 1867 година в съседното Конгаз. Той се надява
да се свърже с Раковски и да се запознае с неговите
по-нататъшни планове.

• През 1866 година на румънска земя се движи в 
средите на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. През
ноември 1866 година се среща с Раковски.



През 1867 г. се записва като знаменосец 
в четата на Панайот Хитов, с която 
изживява всички трудности на живота на 
революционера.

Участва и във Втората българска легия, а 
след разпадането ѝ остава няколко 
месеца в Зайчар, където преосмисля 
бъдещите си дела. През 1869 г. са 
положени основите на Вътрешната 
революционна организация (ВРО).

През същата година в Румъния Левски 
взима активно участие в живота на 
българската емиграция и се среща с 
Любен Каравелов, с когото създават 
Български Революционен Централен 
Комитет (БРЦК).Следващите години са 
посветени на развиването на 
революционните организации и 
подготовката за единно българско 
въстание.



Залавянето на Васил Левски

• На 27 декември 1872 г., след провала на Арабаконашкия обир, 
Левски е заловен от турската полиция в Къкринското ханче. На 
14 януари 1873 г. е издадена смъртната му присъда, а на 21 
януари същата година е потвърдена с указ от султан Абдул
Азис.

• Васил Левски се отправя към вечността на 18 февруари (по
стар стил - 6-ти) 1873 г., когато е обесен в София на мястото, 
където днес се намира неговият паметник. Дяконът остава
завинаги на 35 г., но делото му продължава да живее и днес.


