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Abstract: Based on the preserved documentary heritage of Vasil Levski, this 

paper examines his understanding of authorities, markets and society in both the 

Ottoman Empire and Europe. The study is based on the latest and most precise 

edition of the historical documents, the author of which is, or is supposed to be, the 

Apostle. The conclusions are compliant and based on the existing significant volume 

of historical literature about Levski. Without claiming to be a discovery, the author's 

desire is to shed light, as far as possible, on the basis of the Apostle's proven 

documentary heritage, on his attitude to the issue under discussion – authorities, 

markets and society. The documents show a strong emphasis on the issue of raising 

sufficient funds, which occupied Levski’s attention. The money was collected on a 

voluntary basis, but also forcibly, in order to provide the necessary weapons for the 

future Bulgarian uprising. In this sense, it is fair to emphasize once again the 

proverbial honesty and high degree of responsibility shown by the Apostle. Due to the 

lack of a permanent financial institution, he periodically reports the income, which 

received, and the expenses he made. The preserved, albeit incomplete, documents 

show no financial abuses. Moreover, the documents testify about the strict control 

performed by Levski over the collecting and reporting of funds by other members of 

the organization. 
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С тази статия завършвам поредицата, която започнах преди няколко годи-

ни с цел да представя възгледите на четирима от водещите исторически личнос-

ти на предосвобожденската епоха (Георги Ст. Раковски, Любен Каравелов, Ва-

сил Левски, Христо Ботев) по въпросите, които дискутираме на нашите конфе-

ренции (Petkov, 2017; Petkov, 2018; Petkov, 2019). На основата на запазеното 

документално наследство на В. Левски тук се разглежда неговото разбиране за 

властите, пазарите и обществото както в Османската империя, така и в Европа. 
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Изложението се базира на последното и най-прецизно издание на историческите 

документи, автор на които е или се предполага че е Апостолът (Levski, 2009). 

Разбира се, изводите и заключенията ми са съобразени и със съществуващата 

значителна по обем историческа литература за Левски. 

Идеите на Левски за политическо освобождение (т. е. 1. отхвърляне на ос-

манското политическо господство и 2. създаване на модерна национална бъл-

гарска държава) са известни, макар и недостатъчно познати на широката ауди-

тория. Понякога представата за него в този конкретен смисъл се изчерпва с 

шаблонни изрази като „революционер-демократ“, „борец за чиста и свята ре-

публика“ и др. под. Забравяйки, че Левски не доживя „Освобождението“, т.е. 

създаването на новата българска държава, анонимното национално съзнание, 

публично представяно от политици, журналисти, претенциозни, но невинаги 

компетентни съчинители на текстове в социалните мрежи, вкл. и суетни общес-

твеници, все още обременени с идеологически или антиидеологически преду-

беждения, обяснява събитията от политическия финал на т.нар. Възраждане
1
 

(1876–1878 г.) така, сякаш всичко се е случило точно по плана на Левски – ис-

тинският създател на Вътрешната революционна организация (ВРО) и най-

последователен радетел за „чисто българско“ въстание. Игнорирайки съществе-

ната особеност, че макар да е „чисто българско“ дело, Априлското въстание от 

1876 г. има за главна политическа цел други да се намесят и да решат проблема 

с желаната българска автономия, някои анализатори стигат и по-далеч – те отк-

риват реализирани идеи на Левски в Учредителното събрание 1879 г. и дори в 

набързо приетата от търновските „нотабили“ конституция, позволяваща устано-

вяването на безотговорна авторитарна монархическа власт, плахо коригирана 

(поне според основния закон) от парламент, изцяло зависим и като формиране, 

и като законодателна продукция от волята на монарха (Petkov, 1994; Petkov, 

2010; Petkov, 2011). Настоящото изложение обаче няма да следва, оспорва или 

обяснява тази въобразена „реализация“ на идеите на Левски. Без претенцията за 

откривателство, желанието ми е с настоящия кратък текст да осветля, доколкото 

това е възможно, и то на базата на доказаното документално наследство на 

Апостола, неговото отношение по дискутирания проблем – власти, пазари и 

общество. 

Преди всичко, трябва ясно да се изтъкне важното обстоятелство, че Левски 

няма възможност, а и влечение да изразява разбиранията си подробно и пуб-

                                                           
1
  Още в началото на настоящото столетие аргументирах разбирането си, че романтич-
ното обозначение на епохата, наричана Възраждане, е неточно от строго научна 
гледна точка. По-коректно е този сравнително дълъг исторически период да се харак-
теризира като Българския преход към Новото време. – (Petkov, 2001). 
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лично, както напр. вестникарите Георги Ст. Раковски, Л. Каравелов и Хр. Ботев. 

А когато се е случвало да изпрати дописка до емигрантски вестник, напр. „Сво-

бода“, тя така е преправяна от редактора Л. Каравелов, че в крайния си отпеча-

тан вариант вече не отразява възгледите само на автора си (Levski, 2009, pp. 26-

27; 201-202)
2
. Това е причината тази малка част от документалното наследство 

на Левски да е ползвана тук твърде пестеливо. От разглежданата група дейци на 

българското националноосвободително движение той е най-лаконичен, бих 

казал дори прекалено пестелив в публичното писане (по обясними, предимно 

конспиративни причини). Неговата сила е в действието, а неоспорима заслуга – 

успешното увличане в идеята и работата за самостоятелно извоюване на Осво-

бождението, сиреч създаване на модерна и независима българска държава пре-

димно със собствените сили на българите, на значителни групи от тогавашното 

българско население. 

Документалното наследство на Левски е сравнително много по-малко от 

това на другите трима дейци, при това за част от него все още съществуват спо-

рове относно авторството му. По тази обективна причина е доста трудно да се 

сегментират възгледите на Левски по такива съществени въпроси като поставе-

ните в нашата дискусия – икономическо развитие, стопански институции, паза-

ри. А и досегашните многобройни изследвания почти винаги се фокусират вър-

ху разбиранията му за начина на водене на борбата за освобождение (вкл. ево-

люцията във вижданията му, чуждите влияния при формирането на неговата 

концепция, отношенията му с емигрантските дейци) и идеите му за бъдеща сво-

бодна България като „демократска република“ (Genchev, 1987; Pavlovska, 1993; 

Doinov, 2012; Mazdrakova-Chavdarova, 2018). И все пак, макар в огромната ли-

                                                           
2
  За целта е достатъчно да се сравнят първоначалния текст на писмото-дописка, изпра-
тено от Левски до Л. Каравелов в началото на 1871 г. (док. № 14), с отпечатания на 
13.02.1871 г. в „Свобода“ поправен вариант (док. № 15), който е редактиран, кориги-
ран и допълнен от Л. Каравелов (Levski, 2009, рp. 26-28). За разлика от автора на ко-
ментарите към документите на В. Левски проф. Кр. Шарова, аз не смятам, че „съ-
държанието на дописката и застъпените в нея идеи показват пълно сходство с възг-
ледите, които Л. Каравелов развива в „Свобода“ и в двата програмни документа от 
1870 г. – „Програма на БРК“ и „Български глас. От БРЦК“ (Levski, 2009, p. 202). Дос-
татъчно е да посочим дори само едно различие в идеите на Левски и Каравелов – от-
ношението към чорбаджиите. В „Програма на БРК“, съставена само от Л. Каравелов, 
без да е разглеждана и приемана от събрание на БРК или БРЦК, той ясно е споделил 
убеждението си: „Ние причисляваме нашите чорбаджие в числото на нашите врагове 
и ще да ги приследуваме - на[в]сякъде и [в]сякога!“ (Свобода, г. I, бр. 46, 14.Х.1870). 
Докато в „Програма на БРЦК“, обсъдена и приета от първото Общо събрание, създа-
ло единен БРЦК през април-май 1872 г., след намесата на Левски същият текст е 
придобил съществено различна редакция: „Ние причисляваме в числото на нашите 
врагове и противници и ония български изроди и чорбаджии, които пречат на народ-
ната ни цел и ще ги преследуваме на секъде и секога!“ (Levski, 2009, p. 94).  
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тература за Левски да липсва специално научно изследване за неговите, така да 

се каже, икономически възгледи, мнения по отделни аспекти, свързани с тях, са 

изказвали редица автори. 

1. Отношението на Левски към властта е многопластово и многоаспектно, 

доколкото става дума за различни власти – османската държава, великите сили, 

балканските съседи, а също така към църковните власти, общинските власти и 

др. Тези негови възгледи са добре представени в изворите, макар че често пре-

дизвикват спорове и дискусии заради некоректен анализ на отделни части от 

документите му или заради предубежденията на тълкувателите. 

Обяснимо най-категорично е негативното отношение на Левски към дър-

жавната власт в Османската империя. Именно невъзможността и нежеланието 

на османските управляващи да променят условията в империята така, както са 

прокламирали в реформените актове Хатишериф (1839 г.) и Хатихумаюн (1856 

г.), т.е. да осигурят реално равноправие и свобода и за българските поданици на 

султана, според Левски е главна причина за необходимостта да се отхвърли тази 

деспотична и тиранична власт и да се замени с нова. При Левски антитезата 

порочна държавна деспотична власт в Турция – бъдеща българска „демократска 

република“ е най-силно подчертана, независимо от незначителния обем на до-

кументите, в които е изложена. Дори само програмната част от „Нареда на ра-

ботниците за освобождението на българския народ“ (1871 г.) е достатъчна ясно 

и ярко да я представи: „Цел: с една обща ревулуция да са направи коренно пре-

образувание на сегашната даржявна деспотско-тиранска [система] и да се заме-

ни с демократска република (Народно управление) на същото това място, което 

са нашите прeдеди съ[с] силата на оръжието и съ[с] своята свята кръв откупили, 

в което днес безчеловечно беснеят турски кесиджии и еничари, и в което владей 

правото на силата, да са подигни храм на истинната и правата свобода и турс-

кият чорбаджилък да даде място на съгласието, братството и съвършенното 

равенство между всичкити народности, българи, турци, евреи и пр. щат бъдат 

равноправни в сяко отношение, било въ[в] вяра, било в народност, било в граж-

данско отношение, било в каквото било, всички щат спадат под един общ закон, 

който по вишегласието от всичкити народности ще са избере.…“ (Levski, 2009, 

p. 51). При това, Левски има това предимство пред останалите трима революци-

онери, че успява да организира прототип на мечтаната бъдеща справедлива но-

ва държава – това е самата Вътрешна революционна организация (ВРО), т.е. 

самостоятелна общобългарска военно-политическа организация с център в Бъл-

гарско, демократично самоуправляваща се и разполагаща със собствена консти-

туция – „Наредата“, със свои изборни ръководни органи и с ясна структура – 
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Централен комитет (в Ловеч), окръжни комитети, частни комитети (сиреч мест-

на власт), тайна полиция, тайна поща. Това всъщност е революционна българ-

ска протодържава, разбира се, с уговорката, че се създава и съществува в из-

вънредни, конспиративни условия. 

Отношението на Левски към големите държави и балканските ни съседи е 

гъвкаво и винаги се определя от българския национален интерес. Затова ще си 

позволя да не коментирам подробно въобразения спор какво е искал да каже с 

изказването си „Ний не отказваме помощта и от гяволът“ (Levski, 2009, p. 34) на 

фона на пословичната му убеденост за ползата от самостоятелното политическо 

действие. Впрочем дори постоянното отлагане на деня за избухване на въстани-

ето, освен с материална неподготвеност, се обяснява и с това, че той, колкото и 

да държи на независимото българско действие и изненадващия ефект от едно 

добре организирано и неочаквано българско въстание през зимата, си дава 

сметка, че дори да постигне временен военен успех, то ще постави българския 

въпрос на конферентната маса на същите тези велики сили, които нямат пред 

очи българския идеал, а собствените си цели и интереси (Petkov, 2001а, pp. 487-

489; Petkov, 2010). Затова, открехвайки с нежелание вратата на един отминал 

политически дебат, ще споделя, че независимо от това, че фразата „който ни 

освободи, той и ще ни зароби“ не се открива в наличното документално наслед-

ство на Левски, няма съмнение, че това е и негов възглед и убеждение, за което 

има и документални доказателства, както и достатъчно потвърждения в негова-

та практическа дейност (т.е. за да не се наложи някой друг да ни освобождава, 

българското въстание трябва да е много добре подготвено, изненадващо и ре-

шително, да „преобърне“ статуквото в османската държава). В същото свое 

писмо до Филип Тотю от 18 април 1871 г., в което го уверява, че по принцип и 

от дявола помощ няма да откаже, Левски разсъждава и пише конкретно за евен-

туална подкрепа от страна на руския император. Той е скептичен по отношение 

успеха на такова партньорство, като изтъква не само факта, че в Русия републи-

канците са „гонени и наказвани със смърт“, а и личния си горчив опит – съвмес-

тната му работа с „руски агенти“ през 1869 г., от която се е уверил, че във всич-

ки случаи чуждите представители служат на чужди, в случая руски интереси, 

които не съвпадат с българските. Затова Левски категорично и недвусмислено 

предупреждава стария войвода: „Цели сме изгорели от парине и пак не знаем да 

духаме“ (Levski, 2009, pр. 34-35). И все пак, мотивите на Левски, определящи 

разбиранията му за ролята и значението на великите сили и балканските държа-

ви като власти, имащи отношение към българските борби за освобождение, са 

по-различни от доказаните зависимости на Л. Каравелов от руски и сръбски 
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правителствени кръгове
3
, както и от стратегическата недалновидност на „отчая-

ния“ радикализъм на Хр. Ботев (Petkov, 2018), който не можа да провиди отвъд 

огъня на мечтаната провокативна революция. Тя не само че не освободи отвед-

нъж българите, ами доведе голяма част от тях до нови зависимости от чужди 

държави, а други остави в старото тежко положение под османска власт (Petkov, 

2019a). 

Доколкото тук става дума за власт изобщо, т.е. не само за държавна власт, 

трябва да изтъкнем, че Левски има категорично негативно отношение и към 

Цариградската, самонаричаща се Вселенска патриаршия заради дългогодишния 

непризнат филетизъм, провеждан от нейните предстоятели (Mazdrakova, 2018, 

рр. 58-93). Оставайки до края на живота си обвързан с монашеските обети, кои-

то е дал през 1858 г., и след „разкалугеряването“ си през 1864 г. Левски проявя-

ва умерено и прагматично отношение към голямото еволюционно движение на 

българите за национална еманципация чрез самостоятелна църква. Макар да не 

е оставил специални коментари по злободневните въпроси около учредяването 

на Екзархията и нейното институционално устройване през 1870–1872 г., Левс-

ки не проявява крайния негативизъм и скептицизъм на Хр. Ботев по отношение 

ползата от екзархийската протодържава (Petkov, 2018, рр. 56-57). Затова пък 

отношението му към повечето микроструктурни власти – българските общини, 

еснафи и църковно-училищни настоятелства е преобладаващо положително 

(Mazdrakova, 2018, р. 101). Той цени демократичните принципи на управление в 

някои от тях, както и потенциала им да излъчат местни лидери, да изградят бъл-

гарски водачи с известен организационен и управленски опит, които са особено 

необходими за бъдещото републиканско държавно строителство. 

2. Разбиранията на Левски за обществото трудно могат да се представят в 

един доклад, а и са изследвани от много автори и са сравнително добре познати. 

Това, което не бива да се забравя, е, че особено в зрелия си период, в годините, 

когато работи според „предначертанието си“, т.е. следвайки вече формираните 

си убеждения и принципи за Освобождение, Левски подчинява всичките си 

идеи по частни въпроси на основната цел – да се подготви добре организирана, 

достатъчно въоръжена и силно мотивирана въстаническа армия, която да нанесе 

решителен удар на „прогнилата“ османска държава и да отвори пътя за създава-

не на мечтаната българска „демократска република“. Именно заради тази реши-

                                                           
3
  Последните проучвания доказват поетите ангажименти от страна на Л. Каравелов 
към влиятелни и високопоставени лица в руското външно и военно министерство. 
Той е сръбски поданик и се ползва с дипломатическа и финансова подкрепа от сръб-
ската държава, а и с протекцията на руското посолство в Цариград (Stoyanov, 2008, 
pp. 13, 72, 103, 119) 
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телност и непоколебимост в отстояване на принципите си и за спазване на вече 

приети от революционната организация програмни документи образът на Левс-

ки се привижда на някои като „авторитарен“. За последните три десетилетия 

значителни части от българското общество не успяха да разберат, че демокра-

цията не е обществен строй като илюзорното развито социалистическо общест-

во, а механизъм на управление, прилагането на който изисква наличието на 

определени исторически условия и винаги се проявява специфично в отделните 

страни. Впрочем от четиримата т.нар. „революционери-демократи“ само Левски 

се доближава и с идеите си, и с практическата си дейност до общата теоретична 

постановка на модерната, либерална демокрация, и то с много условности, за-

щото става дума не за управлението на държава, а на революционна организа-

ция. 

3. Що се отнася до икономическите възгледи на Левски (вкл. разбирането 

му за пазар и пазарни механизми), то тяхното извличане от скромното му до-

кументално наследство е особено трудно. Вече беше изтъкнато, че той съзна-

телно е пестелив в публичните си изявления, а и от известните ни негови пис-

мени свидетелства и записани изказвания най-малко са тези по въпросите от 

стопански характер.  

Най-често срещаният в документалното му наследство икономически тер-

мин е „пари“, по-рядко други материални ценности и стоки, сред които първо 

място заемат оръжието и боеприпасите, необходими за предстоящото въстание. 

Според дълбокото убеждение на Левски, възприето от късния Георги Раковски, 

и с оглед познатия му европейски националноосвободителен революционен 

опит, придобиването на достатъчно финансови средства от ВРО е една от чети-

рите основни предпоставки за успеха на рискованото революционно начинание. 

„1. Уреждание; 2. пари; 3. хора; 4. оръжие и други бойни потреби“ – така кате-

горично и конкретно е записал в основния документ на ВРО разбирането си по 

този въпрос Левски (Levski, 2009, p. 51). Затова и в писмата си, и в официалните 

документи на ВРО и БРЦК той поставя като първостепенна задача събирането 

на достатъчно парични средства, вкл. и чрез натиск и принуда към по-богатите 

българи, за да се осигури материално бъдещото въстание. В писмо-призив от 

Привременното българско правителство в Балкана с дата 1 януари 1871 г. Левс-

ки се обръща към богатите българи като неразделна част от „всичките българи“, 

които „желаят освобождението си от несносното варварско иго на агаряните“. 

За постигането на поставената цел от особена необходимост е набавянето на 

достатъчно финансови средства: „пари, пари и пари!!!“. Затова Левски от името 

на Привременното българско правителство призовава лично всеки богат бълга-



62 

рин, до когото се изпраща писмото, „да благоволите да пожертвате на родний 

ни жертвеник…“ (точната сума е оставена непопълнена), „за които ще ви ся 

даде един билет (квитанция) от Привременното българско правителство“ 

(Levski, 2009, pp. 26; 38-39). В друг вариант на същото писмо-призив, датирано 

на 6 февруари 1871 г., Левски отново изтъква разбирането си, че две са основ-

ните средства за подготовка на освобождението „от несносното иго агарянско“ 

– „хора и пари“. От първото според него вече „имаме“. А второто, парите, пред-

стои да се събират, и то „от българите за в Българско“. При това събирането и 

разходването на финансовите средства на организацията няма да става безконт-

ролно: „пред целийт народ тогавашното ни свободно вече правителство ще тър-

си сметки от днешното ни привременно, от где е земал именно и колко и как? 

Своеволно ли е дадено или насила е земено, па где и за какво е давало… за 

всичко ще са предава сметка. От тук ще са разбере всекиму и наградата, кой с 

каквото е заслужил“ (Levski, 2009, p. 30).  

Събирането на финансови средства не е насочено само към богатите бълга-

ри, а към всички членове на ВРО. „Друго спасение няма, пише Апостола в ок-

ръжно писмо до няколко частни комитета от 17 януари 1872 г., освен по-скоро да 

си продадеме и ризите, та да се здобием до средства и да заиграем нашето си хо-

ро!“ (Levski, 2009, p. 72). Затова по същото време с друго окръжно писмо до ко-

митетите от 16 януари 1872 г. „ЦБРК в Българско“, както нарича Левски цент-

ралния ръководен орган на ВРО, предвижда облагането на всеки член с данък-

десятък според състоянието му (Levski, 2009, p. 70; Pavlovska, 1993, p. 183). 

Строгото съблюдаване на финансовата дисциплина и точният отчет за при-

ходите и разходите на ВРО са друг негов основен принцип, намерил съответно 

отражение и в програмните документи. Още в „Нареда на работниците за осво-

бождението на българския народ“ (1871 г.) Левски предвижда в частта, озагла-

вена „Наказателен закон“, смъртно наказание за всеки „от влиятелните българи 

или вайвода“, ако той, „подкупен от чуждо правителство или от друго чясно 

лице, поиска да ни пречи в работата под какъвто начин и да било“. Същото 

строго наказание ще се полага и на касиерите, ако някой от тях „издаде за неш-

то пари без знанието на Комитета или дързне да земе и усвои и най-малката 

част от поверените му пари“ (Levski, 2009, pp. 53-54). Колкото и да е оскъдно и 

непълно документалното наследство на В. Левски, от него ясно личи стремежът 

на Апостола да отчита регулярно приходите и разходите, които прави. Запазе-

ните сметки показват, че Левски описва от кого и колко пари е получил и отчи-

та и най-дребните си харчове: за храна (за себе си и за спътниците си), за път, за 

дрехи, за оръжие, за „кърпеж на обувки“ и др. (Levski, 2009, pp. 60-66; 75-82). 

Самият той заплаща за всичко, което е поръчал напр. на другарите си в Румъ-



63 

ния: за броевете на в. „Свобода“, които разпространява в страната, за закупено 

оръжие и боеприпаси, за печатни разписки и квитанционни книги, за материали 

за дегизиране („мустаки и брада“), вкл. и за печата, който поръчва да се направи 

за нуждите на Привременното правителство в Българско, както нарича Левски 

Централния комитет на ВРО до Общото събрание през 1872 г. (Levski, 2009, pp. 

58-59; 70; 89, 92, 112, 121). 

С няколко окръжни писма и подробни указания Левски обяснява на част-

ните комитети в страната как да водят счетоводството на приходите, които по-

лучават, как да описват получените средства, като след даването на разписка на 

дарителя оставят „малкото късче (кютюк)“ от разписката за съхранение в коми-

тетския архив: „ще давате секиму кога каквото дава в народната каса под №-ра 

(вместо името)…, ще отрезвате единия билет и ще се дава човеку, а другият 

остава кютюк, които ще ги търси Централният комитет за сметка от где какво 

сте вземали“ (Levski, 2009, p. 89, 107). 

Понякога в наличните и достигнали до нас сметки откриваме дори малки 

суми, които Левски е отпускал на комитетски членове, изпаднали в материално 

затруднение. Така напр. в сметката си за периода от 11 април до 1 юли 1872 г. 

Левски е описал и разход от 96 гр. за „изпаднал родолюбец, който ми е помагал 

парично неколко пъти“, както и 10 гр. „на други народен изпаднал“ (Levski, 

2009, p. 92). 

Може би единственото непряко споменаване на пазар в документалното 

наследство на Левски е в писмата му, свързани с планираното закупуване на по-

голямо количество оръжие за ВРО на Узунджовския панаир през лятото на 1871 

г. (Levski, 2009, p. 49, 214). Но и в този, и в други случаи, когато в документите 

на Левски спорадично се говори за някакъв пазар, се има предвид конкретно 

място за търговия, а не общата икономическа категория „пазар“ и „пазарни от-

ношения“. И макар че повечето опити за закупуване на големи количества оръ-

жие не успяват да се реализират докрай (Pavlovska, 1993, pр. 169-215), някои 

новооткрити османски документи показват, че към времето на започналите раз-

крития на комитетската мрежа през есента на 1872 г. ВРО разполага с немалко 

годни за употреба различни оръжия (New documents, 2020, рр. 28; 39-42). 

В документите на Левски, които са с доказано негово авторство, няма 

пространни анализи на международното положение нито в политически, а още 

по-малко в икономически аспект. Но от това не следва, че той изобщо не е на-

ясно с икономическото и политическото състояние на европейските държави, 

Османската империя, Русия и съседните балкански страни. За него от най-

голямо значение е тяхната роля с оглед българския стремеж за освобождение от 

османската власт и създаване на самостоятелна държава (Levski, 2009, p. 26). 
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Неговото основно „предначертание“, което той следва неотклонно, е толкова 

опасно дело, отнемащо му много сили и енергия, та ако успеем да си предста-

вим как минават дните на Левски, би било чудно как е успял да напише и мал-

кото, което е стигнало до нас. 

Краткият критичен преглед на възгледите на В. Левски по дискутираната 

тема – власти, пазари и общество – показва, че Апостолът съзнателно стои 

встрани от публичните дискусии, водени през 60-те и 70-те години на ХІХ в. в 

единствената медия – българския периодичен печат, вкл. по икономически въп-

роси. Макар доброволно и съзнателно да поддържа финансово и да закупува 

броеве на революционния в. „Свобода“, които разпространява сред комитетите, 

Левски не е сред най-активните дописници, а и това, което е изпратил на Л. 

Каравелов за публикуване във вестника, е съществено преправено от редактора 

преди обнародването му (Levski, 2009, рp. 26-28). Документите показват силен 

акцент от страна на Левски върху събирането на достатъчно финансови средст-

ва на доброволни начала, но и принудително, с цел осигуряване най-вече на 

необходимото въоръжение за бъдещото българско въстание. В този смисъл 

справедливо е да се изтъкнат за пореден път пословичната честност и високата 

степен на отговорност, проявявани от Апостола. Поради липсата на постоянно 

действащ контролен финансов орган (освен Централния комитет, който рядко 

провежда общи събрания – Pavlovska, 2001), той сам периодично отчита прихо-

дите, които получава, както и разходите, които прави. Запазените макар и не-

пълни документи показват липса на злоупотреби от страна на Левски, както и 

строгия му контрол върху събирането и отчитането на финансовите средства от 

другите членове на организацията. На няколко пъти в различни сметки той 

описва събраните и предадени в комитетската каса пари от Димитър Общи 

(Pavlovska, 1993, р. 181; Tonchev, 2020, р. 83), както и средствата, които са раз-

ходвани за неговата и на други „работници“ на ВРО издръжка (Levski, 2009, pp. 

61, 64, 166-167). Като официално „упълномощен“ да представлява Централния 

комитет (Levski, 2009, p. 108) след създаването на единен БРЦК на Общото 

събрание от 29 април до 4 май 1872 г.
4
, Левски следи за строгото спазване на 

Устава и за съблюдаването на финансовата дисциплина от комитетите и члено-

вете им (Levski, 2009, pp. 114, 115, 116, 118, 126, 132). За съжаление, тези качес-

                                                           
4
  До Общото събрание от 29 април до 4 май 1872 г., когато се основава единен БРЦК в 
Букурещ (обединяващ и поставящ под общо ръководство вътрешните и емигрантски-
те революционни ядра), революционните дейци, работещи в България и в емиграция, 
не са подчинени на общ център. Дотогава Централен комитет на Вътрешната органи-
зация е създаденият от В. Левски в Ловеч („Привременно правителство“, „ЦБРК в 
Българско“), а емигрантските дейци се ръководят от Букурещкият център, начело с Л. 
Каравелов, обозначаван като БРК и БРЦК (Petkov, 2001a, p. 507). 
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тва и неотклонно следваната от Левски стратегия за събиране на колкото е въз-

можно повече финансови средства с цел осигуряване на оръжие и боеприпаси 

за бъдещото въстание, както и строгото му и принципно отношение към раз-

ходването на общите средства, не са присъщи на всички членове на революци-

онната организация, която след смъртта на Апостола на 6/18 февруари 1873 г. 

изпада в продължителна организационна, финансова и идейна криза. 
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