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Малкият Notiz-Buch, от чийто страници е сглобен този календар, е едно от безценните съкровища на националната ни 
памет – запазеното по чудо оригинално лично тефтерче на Васил Левски, което  съпътства Апостола на свободата през 
последните години от живота му. На неговите страници  той се изповядва пред себе си, записва най-съкровени мисли и 
молитви, тъжи за майка си и скърби при смъртта на брат си, дава строги нареждания за комитетската дисциплина, 
преписва си “Жив е той, жив е” на Ботев и  някои лекове – за изгаряне, за зъбобол, за сърцебиене и жълтеница.
 Най-величави са  страниците, в които Левски,  с неразбираем за днешните политически нрави морал,  записва всеки грош 
народна пара, която харчи за мисията си. Ечемик за коня, боза за половин грош, копчета за риза, барут и куршуми, хляб, 
маслини и ябълки за из път, седло или револвер, Левски отчита всичко, най-вече пред себе си. “Да не присвояваме на себе 
си нищo” предупреждава той в едно писмо и налага на себе си същите  строги изисквания, които поставя на членовете на 
революционните комитети.
 
Запазването на тефтерчето  изглежда като чудо. При залавянето на Апостола на 27 декември 1872 година в 
Къкринското ханче  то, заедно с част от архива на Ловешкия централен комитет, остава зашито в самара на коня му. 
Турците не се сещат да ровят там и верният съратник на Левски Никола Цветков успява да измъкне документите под 
носа им и да ги прибере. Той  ги предава по-късно на Захарий Стоянов. След смъртта на Захарий неговата вдовица ги дава 
на Софийския народен музей, откъдето през 1924 година са предоставени на Народната библиотека, която ги съхранява в 
сейфовете на БНБ като национално богатство с изключително значение. 
 
Тефтерчето започва със записаните с калиграфски почерк редове от тропара за Светите равноапостоли Св. Св. Кирил и 
Методий и включва безсмъртния възглас на Левски :  “ Народе ???? ”.

Васил Василев
Председател на Общобългарския комитет “ Васил Левски “



ЯНУ АРИ

В който град или вайвода

са би явили от каквато

лица да изпитват

и да е народност

какво искаме ний

българите от турчинат?

За тоя най-важян

вопрос ни един
град сам за себе, ни вайвода

смее да подписва

за некакво примирение

с турчинат, като

им предлагат некакви права.



ФЕВРУАРИ

… пътя е страшен, н[о] славен.

Аз можя млад да загина,

н[о] стига ми тая награда,

да каже нявга народа:

„Умря сиромах за правда,

за правда и за свобода”.



МАРТ

Приимам за левор[вер]

3:1/2 лири турски

и 3 приимам – за два

леворвера – 7 : лири ту[рски],

пък за един остава

да го платат отпосле.

Бележка от Ангела

на Величкоолу на ханат

да го тръса.



АПРИЛ

В Букурещ 1870 [г.]

почина брат ми

Христю на 9:ий

апр[ил] чяса по 11:1/2

по европейски

при денат.



МАЙ

Яко Апостолов единонравний

и словенски стран

учителие Кириле и

Методие, богомудрий

владико всех молите,

вся язики словенския

утвърдити

в православий и

единомислий, умерити

мир и спасти души нашя.



ЮНИ 

Негова милост

ви го оставям тая

вечер гост и

припоръчвам ви го

за от най-добрите

ни юнаци и

решителен в секи случяй.

Достоен е

да удържи до смърт

всяка тайна.



ЮЛИ

Ако ли, мале, майно ле,

жив и здрав стигна до село,

жив и здрав с байрак в ръка,

под байрак лични юнаци,

напети, в дрехи войнишки,

с левове златни на чело,

с игленка пушка на рамо

със саби змии на кръста,

о, тогаз, майко юнашка,

о, либе мило, хубаво,

берете цветя в градини…



АВ ГУСТ

1871
От ноемврий 25-ий захващам

да вода точна сметка от декакакво зимам и за какво ги давам. …

Патуванието ни е било из

Ловеч, в Троян, Карлово,

Клисура, Копривщица, Панагюрище,

Пазарджик, Пловдив,

Чирпан, Ески Заара,
Сливен, Търново, Трявна,

Севлиево и пак в Ловеч.



СЕП ТЕМ ВРИ

Приведе[ени] що харчя 5993 :10

от В[асил] Йо[нкова]та

сметка изваждам 210-6103 : 10

На Изворският юнак, 

който закара коня и остави

в Троян 21

за 3: оки вълна за чиорапи

и една риза

от такано платно

и друга хасява 103 : 1/2

за сюнгер и ключ на пушка 4 : 25

за боза 0 : 30

за чивте копчита за риза 4

6216 : 05



ОКТОМВРИ

От де какво зимам:

приведени 2397

от Бочукооглу 600

от Исаак Хаин 297 -3294

от Дер[вишооглу] Me[хмед]

Кър[джалъ] 2300 -5594 

от Скендер Дерви[шоглу] 5
02 -6096

от Искиндер ефенди 210 -6306

18 фев[руари] зимам от

Пощата Д. Пеев 3243 от л[ири]

т[урски]  105 : гр[оша]

Тръгвам за през Балканат

в Тракия с двама

конници – на 20 фев[руари];

земам и 10 печятни писма,

12 разписки чяс[т]ни и 30 общи.



НОЕМВРИ

Харчя!      Гр[оша] :

В Трявна, за ичмик 12 :

в Севлиево, за меня

и пак за каяр на ко[ня] 5 :

изпроводяк 20

в Ловеч за к
онят ичми[к]  20

 : 20

за каишите на хатах,

дръвено масло 1 : 20

в Иски Заара за изпроводяк

на един народен

чиляк и моя роднина

на детето му, едно цванче 3 :

в Трявна, едни обувки

за по кърът с подковити наедно 31 :

и пак три единета и 8 кавета 2 : 20

105 : 20

и за конят 22 : 20



ДЕ КЕМ ВРИ

Народе ????

Народе ????

Народе ????

Народе ????


