
3

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 1–2 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2022 • Sofia

ПРОСТРАНСТВЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МИСИЯТА 
НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЛИЩЕ 
(БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ПРОСТРАНСТВО)

Георги Железов1, Велимира Стоянова1

DOI: 10.35101/prg-2022.1-2.1

Целта на настоящото изследване е да се направи опит за географски анализ на 
мисията на Апостола на свободата Васил Левски в българското землище (българско 
географско пространство), като се проследят главните направления на неговите пет 
обиколки и се характеризират основните пунктове, формиращи ядрата на революцион-
ните комитети. Друг аспект на разработката е да се очертае географското пространство, 
което покрива дейността на Апостола в рамките на тогавашната Османска империя, 
съседни васални територии и каква част от Българското землище обхваща.
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SPATIAL DIMENSIONS OF THE MISSION OF THE APOSTLE 
OF FREEDOM VASIL LEVSKI IN THE BULGARIAN LAND 

(BULGARIAN GEOGRAPHICAL AREA)

Georgi Zhelezov, Velimira Stoyanova

Abstract: The goal of the investigation is to try to present a geographical analysis of the 
Mission of the Apostle of Freedom Vasil Levski in the Bulgarian land (Bulgarian geographical 
space) analyzing the main points forming the nuclei of revolutionary committees and the main 
directions of his five tours. Another aspect of the research is to show the geographical space 
that covers the activities of the Apostle within the then Ottoman Empire, neighboring vassal 
territories and what part of the Bulgarian land it covers.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Каквото и да се каже или напи-
ше за личността на Апостола на бъл-
гарската свободата Васил Левски, ще 
бъде много семпло на фона на негово-
то дело. Убедени сме, че всяка следва-
ща генерация ще преоткрива и преос-
мисля личността му и неговото велико 
дело. 

С настоящата статия има се цели 
да се представи един друг ракурс на 
делото на Васил Левски (фиг. 1), за 
разлика от дългогодишните истори-
чески и литературни изследвания. 
Базисни за българската наука, култура 
и родова памет са научните трудове и 
книги, някои издавани неколкократно 
през годините – на Захари Стоянов, 
издадена през 1883 г. (2017), Димитър 
Страшимиров (2014), Николай Генчев 
(2011), Мерсия Макдермот (2018), Ди-
митър Дишев (2017), Христина Йотова 
(2017), Цветолюб Нушев (2021), Ми-
лен Русков  (2017), Яна Язова (2003), 
Росен Янков (2017). 

В представеното проучване се по-
ставя акцент на географския елемент и 

подход в мисията на Апостола на свободата. Искрено се надяваме, че настоящи-
ят труд ще дообогати нашите разбирания за делото на Васил Левски и колосал-
ността на неговата епохална мисия в българските земи.

ОСНОВНИ ЦЕНТРОВЕ И НАПРАВЛЕНИЯ НА МИСИЯТА НА АПОСТОЛА 
НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЛИЩЕ 

(БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ПРОСТРАНСТВО)

В първата част от публикацията се прави характеристика и анализ на петте 
обиколки на Васил Левски в българското землище (фиг. 2).

Първата обиколка – от 16.12.1868 г. до 24.02.1869 г., има проучвателен 
характер. През тези три месеца Апостола изминава около 897 km. Началото е 
столицата на Османската империя Цариград, след което обиколката преминава 
през градовете Пловдив, Карлово, Сопот, Казанлък, Сливен, Търново, Ловеч, 
Плевен и Никопол. Левски се среща главно със свои саратници от легиите и 
поставя основите на организационната мрежа. 

Втората обиколка – от 01.05.1869 до 26.08.1869 г., с обща дължина около 
871 km, обхваща градовете Пловдив, Сопот, Казанлък, Сливен, Лясковец, Тър-
ново, Ловеч, Плевен, Никопол, Букурещ.  

Фиг. 1. Снимка на Васил Левски 
(направена в Казанлък през 1872 г. 
и по нея е издирван от властите)
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След тази обиколка Левски достига до няколко важни заключения: 
1. Въстанието не може да бъде подготвено в кратък срок. 
2. Подготовката трябва да се извършва в Българско. 
3. Центърът на въстанието трябва да бъде в България и да се избягват ри-

сковани комбинации с външни сили, главно Сърбия и Руската империя.
Третата обиколка – от 27.05.1870 г. до 19.02.1871 г., с обща дължина око-

ло 812 km, е по направление на градовете Букурещ, Русе, Ловеч, Тетевен, Етро-
поле, София, Пазарджик, Пловдив, Сопот, Троян, Лясковец, Ловеч, Русе.

Левски се заема с изграждането на комитетската мрежа, а за столица на 
Революционната организация е избран гр. Ловеч. Използва се определението 
„Привременно правителство“, което показва стратегията на работата.

Четвъртата обиколка – от 20.02.1871 г. до 13.04.1971 г., макар и най-крат-
ка по време, е най-дълга – около 926 km, по време на която Апостола посещава 
градовете Оряхово, Плевен, с. Голям извор, София, Етрополе, Тетевен, Троян, 
Пазарджик, Пловдив, Сопот, Чирпан, Нова Загора, Сливен, Котел, Лясковец, 
Ловеч, Тетевен, с. Голям извор, Плевен, Оряхово.

Петата обиколка – от 01.07.1871 г. до 23.12.1872 г., с обща дължина около 
811 km, е по направление на градовете Букурещ, Оряхово, с. Голям извор, Тро-
ян, Сопот, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Чирпан, Нова Загора, Сливен, Котел, 
Лясковец, Търново, Ловеч, Оряхово.

Фиг. 2. Обиколките на  Апостола на свободата Васил Левски в българското землище
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Има определени сведения за още обиколки на Васил Левски в България, 
като най-често преходите от Влашко в българските земи са при гр. Никопол и 
гр. Русе. Има данни и за посещения на Васил Левски в гр. Кюстендил, както и 
Осоговския манастир, гр. Крива паланка, гр. Куманово и гр. Скопие през 1872 г. 
(дн. Р. Северна Македония) (Манов, 2018). От писма до българи в гр. Охрид и 
Дебърско се разбира, че Левски планира да посети в близко време гр. Щип, гр. 
Скопие и гр. Охрид.

ПРОСТРАНСТВЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МИСИЯТА НА АПОСТОЛА 
НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЛИЩЕ 

На базата на генерализирани гранични очертания се изчислява площта на 
пространството, на което се развива мисията на Апостола на свободата Васил 
Левски в българското землище, и тя възлиза на около 64 664,56 km2, или на при-
близително 58 % от площта на съвременна Бълг (фиг. 3). Географските реалиии 
на обхванатото пространство значително се увеличават, ако към тях се приба-
вят и разстоянията, посочени в наличните исторически данни и свързани с учи-

Фиг. 3. Площна проекция на мисията на  Апостола  на свободата Васил Левски 
в българското землище
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телстването на Васил Левски в с. Еникьой, Тулчанско (1866), посещенията му в 
румънските градове Браила (вкл. и при учредяването на Българското книжовно 
дружество, 1869), Галац, Плоещ, Александрия, Яш във Влашко, Княжевац и Зай-
чар в Сърбия, участието в легиите на Георги Раковски в Белград (1862, 1868), 
Болград и Бесарабия и като знаменосец в четата на войводата Панайот Хитов 
(99-дневен поход в Стара планина – 28.04.–04.08.1867 г.). В настоящата статия 
обаче се поставя фокус върху пространствените измерения на революционната 
дейност на Апостола и формираната и поддържана от него комитетска мрежа.

РЕГИОНИ НА НАЦИОНАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ НА АПОСТОЛА 
НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЛИЩЕ

Васил Левски обособява четири революционни окръга (фиг. 4) на терито-
рията на българското землище:

– Първи революционен окръг с център с. Голям извор, Тетевенско, включ-
ващ региони на градовете Враца, Ловеч (Алтън Ловеч, революционната столи-
ца), Троян, Ботевград и част от София.

Фиг. 4. Региони с главни градове на националната революция на Апостола 
на свободата Васил Левски в българското землище
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– Втори революционен окръг с център гр. Търново, с обхват регионите на 
градовете Тетевен, Елена, Лясковец, Трявна.

– Трети революционен окръг с център гр. Сливен, в границите на който 
попадат регионите на градовете Котел, Шумен, Търговище, Добрич, Силистра 
и достигащ до гр. Тулча.

– Четвърти революционен окръг с център гр. Пазарджик, в чиито обсег са 
регионите на градовете Пловдив, Чирпан, Стара Загора, Нова Загора, Казанлък 
и Хасково.

По-детайлният анализ на пространствените измерения и проекцията на ре-
гионите показва, че така формираните революционни региони от Апостола на 
свободата Васил Левски в много висока степен се припокриват с регионите на 
революционните окръзи на Априлското въстание от 1876 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вместо заключение искаме да обърнем внимание върху текста на единстве-
ния запазен печат на първия създаден от Васил Левски революционен комитет 
в с. Голям извор, Тетевенско, – Съгласие и любов (фиг. 5). Смисълът на посла-
нието ясно говори за философията и замисъла, с които е подходил Васил Лев-
ски, и каква е била концепцията на работа, възприета от него и всички негови 
съратници в народното дело.

Фиг. 5. Експозиция на Къща-музея „Васил Левски“ в с. Голям извор, 
Тетевенско (източник: http://www.teteven.bg/index.php/)
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