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ÍÀÐÅÄÀÒÀ ÍÀ ËÅÂÑÊÈ – ÈÑÒÎ ÐÈß, ÔÀÊ ÒÈ, 
ÏÐÈÍ ÖÈ ÏÈ

Âåëèñëàâà Äúðåâà*

1.
Не знаем точ но ко га Васил Левски съз да ва Нареда на ра-

бот ни ци те за ос во бож де нието на бъл гар ския на род. Обикно-
вено сбор ни ци те с до ку мен тал но то наслед ст во на Левски да ти рат 
Наредата та ка: „1871 г., сеп тем ври, пре ди 29, България“. Ориен-
тир е пис мо то на Левски, изпра те но от Ловеч на 29 сеп тем ври 
1871 г. до Данаил Попов в Турну Мъгуреле. (По-сет не ще се вър-
на към то ва пис мо.)

Датата 29 сеп тем ври е важ на – пред стои събра ние в Ловеч, 
опре де лен от Левски за цен тър на Вътрешната ре во лю цион на ор-
га ни за ция (ВРО). На то ва събра ние ВРО тряб ва да об съ ди 
Наредата, която е проект за Устав на Българския ре во лю ционен 
цен тра лен ко ми тет (БРЦК). Към 29 сеп тем ври ре во лю цион ни те 
ко ми те ти, БРЦК и войво ди те ве че об съж дат Наредата и изпра-
щат своите бе леж ки на Левски.

Според мен има по-точ ни „мар ке ри“ от пис мо то до Данаил 
Попов.

а) Първият „мар кер“ е пис мо то на Левски от 20 юни 1871 г., 
в което от го ва ря на Райчо Попов (Попхристов) в Плоещ.

Защо?
От април до сеп тем ври 1871 г. Левски е в постоян но дви же-

ние, пра ви събра ния, гра ди ко ми тет ска та мре жа, съ би ра па ри за 
оръ жие, сре ща се с влиятел ни и за мож ни бъл га ри, пъ ту ва до 
Букурещ и Цариград.

И меж дувре мен но во ди остра по ле ми ка със се па ра тив на та 
гру па в Плоещ, която се опит ва да всее раз дор меж ду Левски и 
Каравелов, си реч – меж ду ВРО и БРЦК, меж ду бъл га ри те в 

* Публицист.
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България и бъл га ри те в емигра ция – за ни ма ние кол ко то тра ди-
цион но, тол ко ва и ги бел но.

Георги Живков, Теофан Райнов, Райчо Попов, Иван Кършов-
ски и още не кол ци на от то зи кръ жец гле дат пре небре жи тел но на 
ВРО, на ри чат оби кол ки те на Левски „гла ма во захва ща ние“, не за-
чи тат ни де мокра тич ни прин ци пи, ни ви шегла сие. И обе ща ват 
гръм ко да изпра тят свой проект на устав. Не изпра щат и по ло вин 
ред, ако не броим уст ни те „ука за ния“. Обещали, но не изпъл ни-
ли. И не са мо не изпъл ни ли, ами пи шат гнев ни пис ма до Левски, 
що то изпъл нил, без да е обе ща вал, и об ви ня ват не го, Левски, в 
своево лие...

Писмото от Плоещ не е за па зе но. От от го во ра на Левски раз-
би ра ме не го во то съ дър жа ние. Левски е без ми лостен: на кастря ги 
жесто ко, че за ра ди тех ни те не раз бо рии де ло то вър ви „ка то жа ба 
през угар“; че е из гу бил ед на го ди на да се разпра вя с тех ни те 
„маскар лъ ци“ и „дър ти ин три ги“; че как то са я под ка ра ли, ще 
дой де вре ме „и на ду ел да са по ка нат“; на ри ча тех ни те ра бо ти 
„гов на и по мия“ и „убийст во за на ро дът ни!“. Въпреки то ва ня-
кол ко пъ ти при зо ва ва „да вър вим всич ки наед но“ и на пом ня им-
пе ра тив но, че всич ко тряб ва да се ре ша ва „по ви шегла сието“ и с 
участието на ВРО.

Ето от къслек от то ва пис мо:
„Нали до дох на роч но из Българско да ви пред ста ва на род но-

то мне ние на простият и на уче нийт ни на род в Българско! Върху 
което це ла го ди на мне ния да вах ме, на ли сте вия гор ни те! Помните 
ли всич ки те си ду ми? Които аз ги имам и за бе ля за ни, и сре щу 
които съм про ти востоял...

Пък се га де то ма ви ка те, не ма за как во да до да, спо ред 
как то ви гле да ме за се га пис мо то, че вия ни що нез най те от ра-
бо ти те ни в Българско до днес и как во ра бо тим! В което се 
заклю ча ва моето и об що то мне ние в Българско...

Стига ве че на так виз не до ра зу ме ния, за висти и уко ри, че е 
сра мо та ве че и от ци га ни те! На ду ми да не гле да ме, но на ра бо та.

Бележите ми в пис мо то си йо ще: как смея да пра ва програ-
ма (си реч Наредата! – б. а.) и пе чат с които да ся разпо ла гам в 
Българско, без да са спо ра зу мея с всич ки те чле но ве в де ло то! Я 
ка же те ми с две ду ми, че и ний сме го то ви да ви ка жем от после 
из ед но гър ло, по-мно го то гла со ве из Българско: с кои чле но ве в 
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де ло то? Въ Влашко (Плоещ – б. а.) които са днес по каз ва ти кол ко 
ли сте ду ши?... Б. Р. Ц. К. е в България, кой то до ка то не под-
пи ши, не вър шим, раз брах те ли?...

Чюда ви са на умо ве те и ще ся чю да ка то са ми са бе ле жи те 
за чюд ни пред все ки наш член в Българско, на Централният ни 
ко ми тет. Бележите в пис мо то си с ед на ду ма, да ня ма гла ма во 
захва ща ние (оби кол ки те на Левски – б. а.)! А как во по-гла ма во от 
то ва ви: там да са са би ра те 20–50 не ка и 500 ду ши, пък аз из 
Българско де то ще са про ли ва кръв, ви ка те ме не един, та да ре ша-
вам ра бо ти? За се га не да вам глас, за що то как то ви ка зах, приема-
ми и от го ва ря ми по ви шегла сие... Тъй кьо ра во не дей те стъп ва и 
да дрънка те, че тук в Българско ви бе ле жим до се га ва ши ти ра-
бо ти – убийст во за на ро дат ни!“.

б) Въпросът е от ко га е пис мо то на гру па та в Плоещ до 
Левски? И тук е вто рият „мар кер“.

В пис мо до Данаил Попов от 9 юни 1871 г. Иван Драсов каз-
ва: „Ний тук кол ко то и как ви то из вестия сме по лу чи ли виж дат ни 
са про ти во по лож ни на мне нието (на Д. Попов – б. а.). Също и в 
се гаш но то Райчево (на Райчо Попов – б. а.) пис мо сре щам дру го 
мне ние, или под бор да ка жем: мне ние на Живкова (Георги 
Живков – б. а.), Райнова (Теофан Райнов – б. а.) и дру жие (ве-
роят но „дру ги те“ – б. а.). Призовават го (Левски – б. а.) да си 
до ди как то и да е, че има ли нез нам как во да ся спо ра зу мя-
ват. Ний до кол ко то сме поз на ли В. Левский той е съ вър шен но на 
ва ше то мне ние... Той ско ро им не мо же от го во ри зач то-то не е 
тук. Явете им да имат мал ко тър пе ние за от го вор. Писмото ся 
изпра ти до не го...“.

От пис мо то на Иван Драсов до Данаил Попов раз би ра ме, че 
пре ди 9 юни 1871 г. събра ни те в Плоещ, що то се имат за „по-гор-
ни“, при вик ват Левски и го на па дат – как смее той да пра ви 
програ ма и пе чат! Изобщо – кой си ти, бе!?

в) Има и тре ти „мар кер“. Това е еписто лар на та диску сия по 
по вод „де мократ ска та ре публи ка“ меж ду Левски и Филип Тотю, 
от ед на стра на, и Панайот Хитов, от дру га. Тази диску сия „връ ща 
ча сов ни ка“ до февру ари 1871 г.! По-сет не ще ви за поз ная с та зи 
ко респон ден ция (вж. тук част 4-та).
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2.
И та ка: най-къс но през февру ари – март 1871 г., по меж ду две 

събра ния, три за са ди, посред разпра виите с кръ же ца в Плоещ, в 
ня коя тай на къ ща, ко ми тет ски хан или ма настир ска ки лия Левски 
пи ше Наредата. Още то га ва Левски след ва своя за ми съл – да 
утвър ди пре би ва ва не то на БРЦК в България, ВРО да бъ де най-
пъл но цен но пред ста ве на на Общото събра ние на БРЦК, уставът и 
програмата да бъ дат приети с ви шегла сие и след об съж да не с 
участието на всич ки ко ми те ти в Българско. А до Общото събра-
ние има ед на ця ла го ди на!

По чу до до нас е достиг нал един ст ве ният оце лял ек зем-
пляр, на пи сан от ръ ка та на Левски.

Наредата е разпо ло же на на 9 стра ни ци, из числе на е ка то с 
ком пю тър – по 50–55 ре да на стра ни ца и по 35–40 зна ка на ред. 
Целият до ку мент е 10 300 зна ка, т.е. 4 ком пю тър ни стра ни ци – 
ед на плът на вест ни кар ска стра ни ца.

Всяка стра ни ца е раз де ле на от вес но – в ля во то по ле е тек-
стът, дяс но то е оста ве но за бе леж ки, въз ра же ния, пре по ръ ки, до-
бав ки, съгла сия и не съгла сия. Левски изиск ва все ки ко ми тет да 
на пи ше как во приема, как во не приема и как во пред ла га.

Годината е 1871-ва, България е под тур ско роб ст во, ня ма 
ком пютри, прин те ри, ксе рок си, вайбъ ри, ме син джъ ри, елек трон-
ни по щи и пр. Васил Левски и Ангел Кънчев пре пис ват Наредата 
де сет ки пъ ти, за да стиг не тя до все ки ко ми тет, а ко ми те ти те са 
ве че над 300!

В пре пис ва не то се включ ват Данаил Попов, Матей Митка-
лото, Христо Иванов-Големия, даска ли те, пи са ри те и све ще ни ци-
те от ко ми те ти те и, раз би ра се, мо на си те. В ма настир ски те скрип-
то ри уми вместо жи тията на свет ци те пре пис ват Наредата на йе-
ро дя кон Игнатий...

Запазени са два троянски пре пи са (от ок том ври 1871 г. и юли 
1872 г.), напра ве ни от Васил Бочов, Васил х. Калчов и Илия 
Белковски, съх ра не ни от Иван Марковски – всич ки от Троянския 
ко ми тет. Преписите от Ловеч не са за па зе ни.

Из спо ме на то то пис мо на Левски до Данаил Попов, 29 сеп-
тем ври 1871 г.:

„Както пи шим на Панайота (Хитов – б. а.), съ що то ще пи-
ши те от на ша стър на на Ф. Тотя. Пращаме Ви два за ко на (два ек-
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зем пля ра от Наредата – б. а.), еди ният на Вас и за Д. Ценова 
(Димитър Ценович – б. а.) в Букурещ, гле дай те ху ба во, което ни 
на ми ра те за добро, ту ряй те бе леш ка, па йо ще и как! С ед на 
ду ма, как во то на ми ра те за добро да са от ту ри или при ту ри, 
бе ле же те накрат ко и яс но. Като и ще при бър зо ва те та да ни ги 
испра ти ти, що то Ц. Комитет, по ви шегла сието на сич ки ти чле-
но ве, най-по ве че ще гле да ви шегла сието в Българско и ще 
про во ди да са на пе чя та“ (подч. е на авт.).

Другият за кон (ек зем пляр – б. а.) ще про во ди те на г-на 
Каравелова. Задължявате са йо ще, Вий ка то го прегле да те добре в 
Т. Магореле да го про во ди те на Лом, пък от Лом да го испро во дат 
за Пирот и де то поз на ват йо ще по-добре. Ще напра ви те труд съ-
щият за кон да си оста ни при Вас, пък да при пи ши те от не го друг, 
по съ щи те на ши точ ки и той да са испра ти. Питайте в Лом да ви 
за бе ле жят име то и пре зи ме то на ня кой от най-добри те ни чле но ве 
в Пирот, ка то му опи шят фи зионо мията и го ди ни те точ но, за що то 
по дир дъл го то ни оби ка ля не ще ми ним и от там. На съ щият член в 
Пирот, тряб ва да му са пре диз вести от Лом. Белешкити за в Пирот 
ка то щом Ви са пра тат от Лом, Вие ще прегле да те да ги испро во-
ди те по-ско рич ко до Моратоогуллара (псев до ним на Ловешкия 
ре во лю ционен ко ми тет – б. а.)“...

Левски съз да ва бе зупреч на ор га ни за ция за де мокра тич но об-
съж да не на Наредата и зад виж ва ця ла та ко ми тет ска мре жа, 
БРЦК и бъл гар ски те войво ди. И всич ки точ но спаз ват не го ви те 
ука за ния. От Букурещ пред се да те лят на БРЦК Любен Каравелов 
лич но изпра ща пре пи си до ко ми те ти те.

„Срещу оно ва, което одобря вах ме, пи шех ме „да“, а сре щу 
оно ва, което не одобря вах ме, пи шех ме „не“, каз ва Никола Обре-
тенов. Най-под роб ни бе леж ки пра вят Данаил Попов, Панайот 
Хитов, Тома Кърджиев, Ангел Кънчев, ко ми те ти те в Русе и 
Троян. Запазени са са мо бе леж ки те на Ангел Кънчев и Панайот 
Хитов.

През ля то то на 1871 г. на роч ни ку риери раз на сят Наредата 
до ко ми те ти те. Левски иска лич но да чуе ко ми тет ски те хо ра, взи-
ма кол ко то ек зем пля ри мо же да скрие под са ма ра на ко ня и оби-
ка ля от град на град: Троян, Карлово, Клисура, Копривщица, 
Панагюрище, Пазарджик, Царацово, Чирпан, Стара Загора, Нова 
Загора, Сливен, Котел, Беброво, Елена, Трявна, Габрово, Сев лие-
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во, Сопот, Тетевен, Гложене, Голям извор, Видраре, Джурово, 
Етрополе, Правец, Орхание (Ботевград), София и се връ ща в 
Ловеч.

Навсякъде – събра ние и об съж да не на ос нов ни те на ча ла.
Нито един ку риер не е за ло вен, ни то един ек зем пляр от 

Наредата не по па да в тур ски ръ це...

3.
Наредата включва:
А) Преамбюл – Подбуда и цел;
Б) Четири гла ви – Устройство, Пари, Хора, Оръжие и дру ги 

бой ни потреби;
В) 13 раздела: БРЦК – място, струк ту ра и членове; длъж-

ности те на пред се да те ля, под пред се да те ля и ка сиера на БРЦК; 
събра нията – про веж да не, гла су ва не и взи ма не на решения; част-
ни те (в см. местните) ре во лю цион ни ко ми те ти, тех ни те длъж-
ности и сте пен на го тов ност за въ оръ же ни действия; тайна та по-
ли ция и нейни те длъжности; тайна та поща; изиск ва ния при 
приема не то на но ви ре во лю цион ни дейци; усло вия за приема не то 
на войво ди те и тех ни те длъж ности, изпит за тех ни те воен ни уме-
ния и познания; об щи изиск ва ния към дейци те на ре во лю цията 
(За все ки го въ об ще);

Г) Наказателен за кон;
Д) Нужно прогла ше ние с три забра ни тел ни разпо ред би – ни-

кой ня ма пра во да пред ставля ва бъл гар ския на род пред дру ги те 
на род ности, ни то да вли за в как ви то и да би ло уго вор ки с ко го то 
и да би ло, ни то да съста вя ре во лю цион ни ко ми те ти, ни то да из да-
ва прокла ма ции и да бу ни на ро да без зна нието на БРЦК;

Е) И ед на Забележка – то зи за кон е в си ла до пър ва та пуш ка, 
след което ще бъ де за ме нен с военен за кон, из ра бо тен от войво-
ди те и БРЦК.

Наредата е ед новре мен но програ мен и нор ма ти вен до ку-
мент. Прогласява ос нов ни те це ли на ре во лю цията и прин ци пи те 
на бъ де що то дър жав но устройст во (Подбуда и цел).

Левски опре де ля бе зуслов но място то на БРЦК – „в Българ-
ско“ („БРЦК е в България“ – Левски до гру па та в Плоещ, 20 юни 
1871 г.). Дефинира: устройст во то, прин ци пи те, пра ви ла та и функ-
циони ра не то на тайна та организация; стро ги изиск ва ния към на-
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род ни те во да чи и към все ки един участ ник в ре во лю ционен 
комитет; ни кой войво да не мо же да раз чи та на слав но то си име, а 
тряб ва да по ло жи изпит „по воен ни те науки пред воен на ко ми-
сия“, за що то „ни кой не е приет без изпит“, тряб ва да има поз на-
ния по фор ти фи ка ция, да наз на чи „опе ра цион ни и ко му ни ка цион-
ни ли нии“; на ка за нията при на ру ша ва не на програм ни те прин ци-
пи и пра ви ла та на тайна та ор га ни за ция.

Левски отреж да смърт, смърт и смърт за все ки, кой то дръз-
не да из да де на род но то де ло на неприятеля; за все ки предател; за 
все ки, под ку пен от чуж до пра ви тел ст во или част но лице; за все-
ки, кой то през ре и от хвър ли де мократ ска та ре публи ка и поиска 
да я за ме ни с деспот ско-ти ран ска система; за все ки, кой то ре ши 
на своя гла ва да вди га бунт; за все ки, кой то зло употре би със слу-
жеб на та власт (вклю чи тел но за пред се да те ля на БРЦК!); за все ки, 
кой то си прис вои и най-мал ка част от по ве ре ни те му на род ни па-
ри...

Ако днес при ло жим Наказателния за кон, жив по ли тик ня ма 
да оста не... Само в един слу чай Левски проявя ва сниз хож де ние – 
ако ня кой в пиян ст во из ка же не що, пър во ще му се на пом ни и ако 
не се попра ви – ще бъ де отстра нен.

4.
Преамбюлът – Подбуда и цел – съ дър жа точ но 137 ду ми. 

Това е най-крат кият и най-бляска вият Манифест на Свободата, 
пи сан ня ко га. В 137 ду ми Левски е пред на чер тал не са мо бъ де ща-
та сво бод на България, но и бъ де ще то на Балканския полуостров:

– об ща ре во лю ция на Балканите; в раз дел IV на Наредата 
из рич но е за пи са но прогла ся ва не на Балканска ре публи ка;

– ко рен но пре обра зу ва ние на дър жав на та деспот ско-ти-
ран ска систе ма, на ло же на от тур ско то пра ви тел ст во (Левски не 
го во ри за Османска империя);

– въз ста но вя ва не на бъл гар ска та дър жа ва и дър жав ност на 
съ що то то ва място, което са на ши те пра де ди със си ла та на 
оръ жието и със своята свя та кръв от ку пи ли;

– демократска ре публи ка (народно управление);
– от хвър ля не на без за ко нието (пра во то на си ла та) и уста но-

вя ва не на си ла та на пра во то и законността;
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– конституция (общ за кон, кой то по ви шегла сието от всич-
ки те на род ности ще се из бе ре);

– рав нопра вие във вся ко от но ше ние – би ло в как во то би ло;
– пра ва на чо ве ка – ве роизпо вед ни, ет ни чески, граждански;
– съгла сие, братст во и съ вър ше но ра вен ст во меж ду всич ки те 

на род ности (бъл га ри, тур ци, евреи и пр.);
– и най-сет не – Левски опре де ля бъ де ща та сво бод на Бълга-

рия с ед на са мо ду ма – ХРАМ, Храм на истин на та и пра ва та 
Свобода.

Левски изпо вяд ва ре публи кан ски те идеи, ко га то в Европа 
ня ма ни ед на ре публи ка ос вен ми ниатюр на та дър жа ви ца Сан 
Марино (Швейцария е спе циален случай). Но има ед на ре публи-
ка, която из сле до ва те ли те забра вят, или не се се щат, или не раз-
би рат, или под це ня ват, или просто не зна ят. Ала Духовникът 
Левски, йе ро дя кон Игнатий, знае. Това е Света гора, Атон. Мона-
шеската ре публи ка на ду ха. На ду хов на та съпро ти ва сре щу Злото, 
как то и да се на ри ча то. Но съпро ти ва та е не са мо ду хов на – на 7 
яну ари 1872 г. в Троянския ма настир Левски съз да ва пър вия в 
све та мо на шески ре во лю ционен ко ми тет с пред се да тел зна ме ни-
тия игу мен ар хи ман д рит ха джи Макарий. Българските ма насти ри 
са не са мо убе жи ща, но и ре во лю цион ни сре ди ща.

Още един факт под ми на ват из сле до ва те ли те. През март – 
юни 1871 г. в Цариград Църковно-на род ният съ бор об съж да и 
приема Устава на въз ро де на та Българска екзархия. Уставът е тъй 
де мокра ти чен, че ня кои възкликват: „Ние цър ко вен устав ли пра-
вим, или кон сти ту ция на аме ри кан ска та република?!“... Не знаем 
да ли Левски поз на ва Екзархийския устав, но де мокра тич ни те 
идеи, завла де ли на род ност но то съз на ние, са все съ щи те.

В на ча ло то на 1871 г. Левски е за пи сал на стр. 10-а в Тефтер-
чето: Слънце – най-де ли ка тен вопрос, т.е. свя та ре публи ка.

Републиката е оня най-де ли ка тен и ва жен пред мет, кой то 
е ка то цен тър на всич ки те дру ги на ред би; що то ка то се приеме, 
во ди всич ки те дру ги въпро си след се бе си, пи ше Левски до Филип 
Тотю на 18 април 1871 г. В съ що то пис мо има един ва жен де тайл. 
На идеята на Филип Тотю бъл гар ски те ре во лю ционе ри да по тър-
сят под кре па от руския им пе ра тор, Левски отговаря: „[ние] сме 
уве ре ни, че без дру го ще ни по мог не, дай Боже да по мог не и да 
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под пи ше бар за на ша та ре публи ка, ако тех ни те ре публи кан ци го-
ни и на каз ва до смърт“.

„Всичките дру ги на ред би“ и „всич ки те дру ги въпро си“ опре-
де лят дру го дър жав но устройст во, дру га под ред ба на об щест во то. 
Републиката е свя та, Демокрацията е истин на, Държавата е не за-
ви си ма, слав на и сво бод на. Свободата е Свобода чо ве ческа, 
Свобода лич на, Свобода ве роизпо вед на, Свобода по ли ти ческа, 
Свобода граж дан ска, Свобода на род на, Свобода на ционал на.

В Наредата Левски не го во ри за въста ние, а за ре во лю ция. 
И цен тъ рът на та зи ре во лю ция е България, а ре зул та тът – Бал-
канска ре публи ка. Левски мисли ма щаб но.

Републиката, то зи най-де ли ка тен пред мет, тъй сму ща ва 
Панайот Хитов, че войво да та пи ше на своя хоругвоносец: 
„Отдавна съм же лал да ви дя та къв зи за кон (Наредата – б. а.) и 
твър де ми дра го ка то го ви дях, виж да ми ся ка то слън це пред очи-
те... Направил съм за бе леж ва ние на „Демократ. Република“... 
Това ний не тряб ва да го явя ва ми и пе ча та ми, а да го за дър жим за 
нас си, за що то пред ста ве те си окол ности те, се те те ся – та тол ко ва 
са ди насти чески те око ло нас пра ви тел ст ва, които щом чу ят реч та 
„Дем. Република“, ще ни очер нят пред дру ги те пра ви тел ст ва, а 
още и ще ни спре чат в све ти те пред приятия. Ний тряб ва тай но да 
ут вър дим ре публи ка та, а не да ни чуе све тът и яв но да изпо вяд ва-
ми то ва... Защото в ръ це те на ди настиите е оръ жието и тъй мо гат 
да ни спрат, що то 100 го ди ни и по ве че да уда ри на ди ре пред-
приятието ни“ (яну ари 1872 г.).

Панайот Хитов виж да ви ди мо то. Ами да! Крале, кня зе, ца ре, 
им пе ра то ри, кан ц ле ри, сул та ни – те управляват! След Великата 
френ ска ре во лю ция мо нар си те на Русия, Австрия и Прусия 
сключ ват „Свещен съ юз“, кой то да бра ни ко ро на та и нейна та без-
раз дел на власт и да пре си ча и по си ча вся как ви ре публи кан ски 
идеи, все ки ре публи кан ски по вей, ми съл и стре меж. „Свещеният 
съ юз“ ще се разпад не, за да се въз ро ди след Парижката ко му на в 
„Съюза на три ма та им пе ра то ри“ (Русия, Австро-Унгария и 
Германия) с все съ щата ми сия.

„Что са ка сай за Панайота – пи ше Филип Тотю на Дякона на 
20 февру ари 1871 г., – той ве че ста нал бъл гар ски дипло мат, с ко-
го то ка то нас хо ра не са приети от не го ва свет лост. Панайот, бра-
те, е чо век ви сок, след ва за Европейските по ли ти ки и за кон фи-
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рен циите“. В после пис към съ що то пис мо Филип Тотю до ба вя 
яз ви тел но, че Панайот „не е достоен и цър ву ля му (на Левски – 
б. а.) да обър не“...

И ця ла та та зи ре публи кан ска диску сия вър ви от февру ари 
1871 година! Та ко га е на пи са на Наредата?! Това е тре тият „мар-
кер“.

Левски виж да от въд ви ди мо то. Не вър ви по дир чуж ди „кон-
фи рен ции“, ни то се вла чи по дир чуж ди по ли ти ки, ни то пла че 
пред чуж ди те кон су ли, за що то „си има ме пред на чер та ние“ – 
свобода и де мократ ска ре публи ка. Републиката не мо же да бъ де 
дър жа на в тай на, „за нас си“, ни то да бъ де ут вър ж да ва на скриш но 
от све та.

В своите пис ма Левски го во ри за пра ва та на чо ве ка и рав-
ноправ ност та на всич ки на род ности във вре ме, ко га то бо жест-
ве ни те пра ва на чо ве ка са звер ски по тъп ка ни, ко га то бъл га ри нът 
жи вее в мъ ки и гну со тии, най-про тив ни на чо ве чест во то и сво-
бо да та на съ вест та, и но си жа лост но то и сра мот но име роб. И 
ця ло то то ва без за кон но и прокле то зре ли ще стои пред де бе ли те 
очи на уж сво бо до лю би ви те г-да евро пей ци, които не чу ват на-
шия пред рез нал глас, а напро тив – ста ват учи те ли про тив нас.

Левски ня ма илю зии за „евро пейски те по ли ти ки и кон фи-
рен ции“. Той и ед но ге опо ли ти ческо пре дупреж де ние ни е 
оставил: Кой ли не иска да ги граб не [бъл га ри те], та да му ро бу-
ват во ве ки!...

5.
Букурещ. 29 април – 4 май 1872 го ди на. Общо събра ние на 

БРЦК.
На пър во то за се да ние е съста ве на ко ми сия, която да на пи ше 

програмата и да прегле да (в см. да редактира) устава: Каравелов, 
Левски, Кирияк Цанков и Тодор Пеев. Уставът се състои от 9 гла-
ви, Нужно прогла ше ние и Забележка.

На вто ро то за се да ние спо ред про то ко ла: „Комисията на пи са 
програм мът и Уставът и ги про че те в съ щия ден пред пред ста ви-
те ли те и чле но ве те на Ц.Р.Б.Ком.“. Разбира се, Комисията не мо-
же за един ден да на пи ше програма и устав, тя ра бо ти по ве че го-
то ви и об съ де ни тек сто ве.
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На тре то то и чет вър то то за се да ние БРЦК приема устава с 
напра ве ни те „за бе леж ки по ви шегла сие“.

На пе то то за се да ние е из бран нов БРЦК с до се гаш ния пред-
се да тел („глав но ли це“) Любен Каравелов и 21 чле но ве. Името на 
Левски е де ве то поред – В. Л-ский.

Почти це лият текст на Наредата е възпроиз ве ден в устава. 
Почти. От Наказателния за кон на Левски е от пад на ло сниз хож-
де нието към пре да тел ст во по ра ди пиян ст во. По-важ но то е, че е 
от пад на ло смър т но то на ка за ние за то зи, кой то през ре и от хвър ли 
де мократ ска та ре публи ка и поиска да я за ме ни с деспот ско-ти-
ран ска систе ма!

В гла ва IХ от устава – „За на ка за нията“, има до ба вен текст, 
без спор но из ля зъл изпод ръ ка та на Левски: Ако ня кой очер ни на-
род на та ни сво бо да с на ру ша ва нието на пра во то на дру ги на-
род ности, съ що ка то нас страж ду щи, и та къв ще се счи та за 
неприятел на Отечеството и ще се на каз ва със смърт.

В Наредата Левски из рич но опре де ля място то на БРЦК – „в 
Българско, но имен но в кой град е ня ма да са знае. Насякаде и 
ний де“. В устава е за пи са но, че място то на БРЦК „е не из вест но: 
на все къ де и ниг де“. Но не пи ше „в Българско“!

Нито в устава, ни то в програмата ще от крием ве ли ко леп ния 
пре ам бюл на Наредата, то зи изу ми те лен Манифест на Сво бо да-
та.

Няма я „де мократ ска та ре публи ка (на род но управление)“. 
Вместо то ва в програмата, чл. 1, е за пи са но: „Формата на бъ де-
що то управле ние ще бъ де не опре де ле на до оно ва вре ме, ко га то 
бъл гар ско то ос во бож де ние ста не де ло свър ше но“. Протоколите 
са ла ко нич ни и ние не знаем как е пре ми на ла диску сията, с как ви 
мо ти ви са от пад на ли пре ам бю лът и „де мократ ска та ре публи ка“, 
кой как ви по зи ции е за щи та вал и кой как е гла су вал.

Идеята за Балканска ре публи ка е за ме не на с „фе де ра ция из 
сво бод ни зе ми“ на бъл га ри, сър би, ру мън ци и чер но гор ци (чл. 3 
от програмата).

Принципите за пра ва та на чо ве ка са фор му ли ра ни в 7 от 10-
те чле на на програмата – чл. 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10. Без съм не ние ав-
то рът е Васил Левски. Само два ци та та:

Ние же лаеме сво бо да на род на, сво бо да лич на и сво бо да ре-
ли гиоз на, с ед на ду ма – сво бо да че ло ве ческа, и за то ва ние же-
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лаеме та ка ва съ ща сво бо да и на на ши те прияте ли и съ се ди. Ние 
не же лаеме да вла дееме над дру ги го, за то ва и не доз во ля ва ме да 
ни вла деят и дру ги те (чл. 7).

Ние не въз ста ва ме про тив тур ският на род, но про тив тур-
ско то пра ви тел ст во и ония тур ци, които го под кре пят и бра-
нят. С ед на реч, ние счи та ме за прияте ли и сич ки те на ро ди, 
които съ чув ст ву ват на на ше то де ло, без да гле да ме на вя ра и 
на род ност (чл. 10).

6.
На 1 май 1872 г. Общото събра ние в Букурещ опре де ля 

Левски за Главен Апостол на ця ла България. Според чл. 2 от глава 
II на устава: „Всекой член на БРЦК, где то и да бъ де, мо же да 
пред ставля ва всич кият Централен ко ми тет, от как има на ръ ка ед-
но пъл но мощ но от не го“. Единствено Левски по лу ча ва та ко ва 
пъл но мощ но от БРЦК, не що по ве че – той по лу ча ва из вън ред ни 
пъл но мо щия.

На 14 юни 1872 г. Левски по лу ча ва спе циал но Упълномощие 
от БРЦК, спо ред което „има пъл но пра во и упъл но мо щие от 
БРЦК да дейст ву ва на се ка де при бъл га ри те и пред ко го то и да е 
от тях за на ша та на род на ра бо та, която се от на ся до ос во бож де-
нието на ми ло то ни оте чест во България. Същото ли це пред-
ставля ва БРЦК в сич ко и дейст вията му са не огра ни че ни, раз би ра 
са, по пре де ли те на уста вът. БРЦК има пъл но до ве рие в то ва ли це 
и за то ва при кан ва се ки бъл га рин, кой то ве че е ра бот ник в на ше то 
де ло или кой то ще стъ пи в не го и въ об ще сич ки те бъл га ри да му 
да дат и те пъл но до ве рие, да ува жа ват за по ве ди те му и да са от на-
сят до не го за се ка потреб ност, която са от на ся до на род но то ни 
де ло. Това ли це, което има пъл но упъл но мо щие от БРЦК, има и 
пъл на власт да при веж да в дейст вие сич ки те ония длъж ности, 
които са пред пис ват от уста вът, сле до ва тел но под които мо гат да 
пад нат и чле но ве те на Българските част ни ре во лю цион ни ко ми-
те ти и ония низ ки, под ли и про да де ни бъл га ри, които про ти во-
дейст ву ват на на ше то на род но де ло“. Документът е под пе ча тан с 
пе ча та на БРЦК.

На 16 юни 1872 г., още до ка то Левски е в Букурещ, БРЦК 
изпра ща спе циал но Окръжно до ко ми те ти те в стра на та и в 
емигра ция и ги уве до мя ва, че то ва е „упъл но мо ще но то ли це“.
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Левски има пра во да уч ре дя ва ре во лю цион ни ко ми те ти, да 
ги кон тро ли ра, да сле ди за спаз ва не то на устава, да съ ди и на каз-
ва „ония низ ки, под ли и про да де ни бъл га ри“, да се разпо реж да с 
пе ча та на БРЦК („вех тия“ и „но во по ве ре ния“) и с ко ми тет ски те 
па ри. Всички ко ми те ти, Тайната по ща и Тайната по ли ция са за-
дъл же ни да изпъл ня ват разпо реж да нията на Главния Апостол и 
да се от чи тат пред не го, ни кой ня ма пра во да взи ма ре ше ния без 
не го во зна ние и одобре ние.

Главният Апостол има по ве че и по-ши ро ки пра во мо щия от 
пред се да те ля на БРЦК и от це лия БРЦК. Левски, ко му то е чуж да 
вся ка дик та ту ра, вся ка ти ра ния, вся ка ми съл и ам би ция за ед но-
лич на власт, кой то ни ко га не е искал власт, има пъл на та, аб со-
лют на та власт. С която ни ко га и при ни как ви об стоятел ст ва не 
зло употре бя ва. Защото има пъл на та и аб со лют на от го вор ност за 
на род но то де ло. Има мо рал но то съз на ние за та зи съд бов на, чу до-
вищ на, не чо веш ка от го вор ност.

И ни как во из ку ше ние! Никакво же ла ние за всевластие! 
Никакво са мо въз ве ли ча ва не! Никакво въз гор дя ва не! Левски има 
пъл на та власт да от пра ти Димитър Общи от та тък Дунава, за да не 
зловред ст ва. Но не го пра ви! „Бай Димитър, че е заслу жил в мно-
го не ща за смърт, та ка е. Но про ща ва му се, по ра ди просто тията 
му“, каз ва ве ли ко душ ният Главен Апостол, то зи ан ге логла сен йе-
ро дя кон, то зи стоик и се бе жер т ве ник!

Левски не иска ни що дру го, ос вен да ви ди оте чест во то си 
сво бод но. „Преди да тръг на по тоя път, аз съм се при не съл на 
Бога!“... За не го ги бел та за сво бо да та на България не е край, не е 
ги бел, не е тлен. А „свя ти дар и от Бога ве нец!“. От Бога и от 
Народа.

7.
А Наредата е на пи са на ня къ де през яну ари – февру ари 

1871-ва. Преди 150 го ди ни... И още не мо жем да го достиг нем. 
Него. Главния Апостол на ця ла България. И ко га то каз ва ме 
Апостол на сво бо да та, знаем ли как во точ но каз ва ме? Защото 
Апостол оз на ча ва „пра те ник“. Свободата ни е изпра ти ла пра те-
ник. Значи – сво бо да та е ня къ де дру га де...


