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Писмата на Левски
1866 – 1872

Разчетен текст и коментар

1866 ноември 7, Яш. – Писмо от Васил Левски до Георги
С. Раковски в Букурещ – с почерка на неустановено лице
Господине Раковъскы!
Днес ида да Ви поздрава от страната на отец Натанаила, който ми
е дал власт за да Ви напиша туй писъмце, и Ви мола да му явите в какво
занимание се намирате днес, защото много желае заради Вази и иска да
знае подробно в какви занятие се намирате днес и най-паче Ви моли да
му явите заради търговите как отиват днес и как ще бъдат занапрещ.
Като нима остава времето да Ви пиша по-напространо оставам
Ваш най-искрен
Д. И. Левъский
Яш
1866. Ноемврия 7
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№1

1868 февруари 1, Белград1. – Писмо до Найден Геров в
Пловдив2

№2

Ваше3 Благородие г-н Найдене, при дохожданието Ви в Белград додоха
некой път при Вас дано Ви намерях сами, да Ви кажа, че искам да излеза
пред времето. Макар 25 дена да си дода по нашите места да са намера
с познатити ми от които ся чака нещо и на които треба да се каже
по однапред и тогава ще имаме сигорна нашета Къща с Двора й4. Зато
мола Ви сега писменно да пред априлия 20 с некой средство да ма искате
за въ[в] Влашко и от там да ми са дадат 6 длъги и 6 къси които са отзад
пълнат 5. Напротив ако ни ма пуснат пред времето от което ви пиша
нагоре и ни ми дадат потребнити от Влашко, тогава знам, че нищо
нема в нашета къща. На които съм казал йоще на 67 г. през други, че
до като не дода никому да ся ни поверяват от които са и чака в онова
место. А ако ли съвсем другояче обърне, каквото ни най-малко не сме ся
уверили, защото за таквос нещо треба поне един старейшина да има
между ни. В кратко всекидневните менути ни показват распилявание,
за което всичките казват, че един месец като остани до времето марта 15 очевидно да е за истина? Ако ли не, едни говорат, че щат с[а] върнат въ[в В]лашко, а повечето ся съгласяват да излезат на чети, което
ще кажи, че остава на наше расположение. А каде ще му излези краят,
зато, остава на старите да мислят, ако ни ни дадат п-шки6 ния щем
излезим с т-ги7 както и на 57 г. третата ни чяс беше.
Мола Ви кто и да е било народно за общо въс[тание] или не било? Ако
изработите по-скоро за което Ви мола, и е възможно? И като щом дода
по-напред при Вас ще видити, че колкото по-напред да сам дошел бил,
било е по-добре. Ако и да знайте какво треба но като Вас человеци не
могат извръши ако и да можите чрез други, но незнайте ония человеци
с които може да се извръши.
Подарявам и ликат си в 67-мо ходящ и един на г-н Рашка. Другити ми
писамца мола Ви да ги испратити сигорно. От двети ми в едноимни
Мястото е определено по печата и съдържанието.
Мястото е определено по печата и съдържанието.
3.
В ориг. в началото на писмото има сух щемпел с текст „Београдъ“.
4.
В. Левски има предвид България и делото.
5.
Пушки.
6.
Пушки.
7.
Тояги.
1.
2.
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писма пратете по-малкото, а другуто задръште или при Вас или при
Рашка докато доди сам человекат да си го земи, когото физииномията
му гу показва въздребен, черноок, с тънак глас. Напротив, ако ли ни
доди сами, то ще доди за то писмо человек, висок, черноок, длъгообраз,
на име Минчю х. Недюв из същото село.
Покорний Васил И. Левский из Белоградска академия, новообразована бугарска чета.
Фев. 1-ий 18688

8.

Годината е изписана с молив и не е от ръката на Левски – вер. е писана в по-късно време.
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№2

№3

1868 февруари, след 1 май1, Белград2. – Писмо до Панайот
Хитов в Белград3
Господин Панайоте, прем[н]ого Ви благодара дето са потрудихте,
че ма извадихте из болницата щото ако бех стоял йоще неколко дена
истина бех умрел. Така исто са трудите и за всички остали сабрани
братия. И сме длъжни да Ви почитаме ... За което сте и най-повече в
начялото на скупщината ни – Главний войвода, (за което сте и)4
Вий са грижите сега и за разноските ми за които ще пишя, че сте
харчили за мен, и надявам са да ми пратат колкото ще похарчите за
мене. Защото ас са вар да са не вчислявам в ония, да са рече, че са е харчило и за мен ... на всеки начин ще гледам да Ви ги върна. То е доста и пре
доста само, че са трудите.
Повторително Ви мола да ми пратите 1. желтица за трошка защото немам вече. Заемал сам от брата ми и от другите си приятели 40:
гр. и мой хак5 20: гр. И твой са набират 105: гр., че стават всичкити разноски за 13: дена 165: гр., без да сам дал ни пара за лековити на жената,
а она калко ще земе, не зная.
Чул сам да щял си да отидиш във Влашко. Ас от 67-ма до сега не сам
имал чест да сте са доверили на мен, да ми кажете по нещичко истинно? Но пак Ви мола и познавам за най-искреннен и пръв любимец Български. Да додите при мен или да Ви пишя какво ас мисля да права и ще го
направа око рече Бог с Ваше дозволение (х хак = войнишка заплата6) ако
го намерите благосклонно и ще ви мола да ма дозволите. За което ако
испичеля, пичеля за цел народ, ако изгуба, губа само мене си. То ще Ви
мола ако идите за Влашко да додите, да Ви кажя или да ми дозволите да
ви пишя. Но пре то Ви мола както Ви пишя по-горе, да ма не оставате
без трошка, защото кажа, че от как сам утишел в оная къщя не са са
загрижили да си купат нещичко за едина7 все од мен, а оная жена която
ма лечи тя има вече право да яде вече от мен, защото всеки ден стои
при мен, готви ми, мий паницити, вода носи, чяк от Дунава?
Датирано по съдържанието.
Мястото е определено по съдържанието.
3.
Мястото е определено по съдържанието.
4.
Допълнителен текст с червен молив, писан от Д. Т. Страшимиров.
5.
В ориг. има знак „х“, поставен от Д. Т. Страшимиров.
6.
Допълнителен текст с червен молив, писан от Д. Т. Страшимиров.
7.
В смисъл „за ядене“.
1.
2.
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А Панчувица не хваща нищо? Ас не зная как ще и са наплата. Зато
мола Ви елате да са разговорите да и са плати чес[т]но, ако ма излечи,
че зато мола Ви ни най-малко да Ви ни дотегни, за което ще са труда
както Ви пишя по-горе.
67: ий Ваш хоръгвоносец В. И. Л-ский
в место.
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№3

18691 септември 6, Букурещ2. – Писмо до Христо3

№4

[1]869 сеп. 6
При[я]телю, като щом [получиш] писмото ми без забава да проводите Са[вата] да отиди в Лясковец при Марин Станчув [о]д който ще
обади на бай Тодора да доди без друго в Галац и пред да потегли да отидат да повикат и от Трявна едно[г]о и от Сливен, а който ще доди от
Трявна нека повика и от Габрово едного когото познава. Ако има некой
и от Тръново нека и от там да додат. От лясковчанци който ще доди
нека земи от 4 лири турски да ми ги донесе. Г-н Христио да забележите
на Савата да им кажи, че треба без друго на 25: септ. да са намерат в
Галац, да са управите при Казак Георги, тъй също ще забележите на
другите. А пак ас ще стоя да чякам в Т. Могорели и който пристигни
по-напред в Галац да ми телеграфира до Данаила X. Попов.
Л-кий.4

Документът е силно повреден и годината се чете трудно, но по съдържанието е ясно, че
става въпрос за 1869 г.
2.
Мястото е определено по първата публикация, направена от д-р Васил Берон във в. „Славянин“, 5. № 122. l май 1884. с. 486.
3.
Досега се считаше, че адресатът е Христо Иванов – Големия, но липсват достатъчно
данни за това.
4.
На гърба на листа избледнели и нечетливи бележки, които могат и да са на Левски.
1.
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1870 май 13, Букурещ. – Писмо от Васил Левски и
Димитър Ценович до Панайот Хитов в Калараш

№5

Господ. Панайот Хитов,
В Калараш.
Дохожда господ. [Коста]? Цукич, сърбский консол и ми каза да Ви пиша,
чи приел отговор от Белград за Вас и казват, когато щете можете да
отидите. За туй Ви давам на знание. Ви поздравлувам
Ваш приятел Д. Ценов[ич]
Казал ви бех да ни писвате на Ковачйова вече нищо. Ето сега от десет дена насам два пати ми пишят от Т. Магорели, че бележят в него
съмнение, като предател, което потвърдяват от Свищов, два пати
ус[т]но и писмено
В. Левский
[На с. 2. Писано от неустановено лице]: 1870 год. месец маий.
[На с. 3. Адрес]: Годподину Панайот Хитову в Калараш.
[На същата страница писано от неустановено лице]: от година 1870.
[На същата страница има изписани цифри от неустановено лице]
[На с. 1] сух воден щемпел с текст „Paris“.
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1871 януари, преди 281, Ловеч. – Недовършено писмо до
Любен Каравелов в Букурещ2

№6

Г-н редакторе на весник „Сво[бода]“
Питаш ма как върви работата в Българско и накаде сочи? Като ми
казваш още, чи вънкашните уш свободолюбивий г-да европейци, в сяко
събирание отваряли въпрос и за нас българите, да ни са дадат и нам
правата, като на всеки народ? Тия думи, от тия свободолюбиви г-да
често биле предлагани на тур[ското] пра[вителство], но не хващали
думите им място затова, защото народат уш не показвал знак, че
иска да бъде свободен? Още и, чи народат най-добръ живот живее с
турчинат и обичя царят си, от сякаде одарини са и печятите! На тия
въпроси отговаряли накои си, като наказвали на 67-ма и 70-та година
на четити, които са явиха по планините на България, а тур[ското]
пра[вителство] отговаряло: тия са хайдути, побягнали из абсаните и
пр., които са събрали въ[в] Влашко и применуват насила да повдигнат
народа, а народат като си живее спокойно, гледа хладнокръвно на тия
появени чети и не зема учястие.

1.
2.

Датирано по съдържанието и по следващото писмо.
Адресатът и мястото са определени по съдържанието.
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