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Портрети с лика на националния ни герой Васил Левски

 има почти във всяка културна и обществена институция.

Образът на Апостола на свободата е разпознаваем, като

седем са безспорно доказаните автентични фотографии с

него. В медийното пространство преди години се

представяха и снимки, за които се твърди, че са на Апостола,

но доказателство за това няма. Такъв е случаят със снимка,

под която на стар български правопис е написано

„Единственият действителен портрет на Дякон Игнатий –

Васил Левски“. 
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Тази фотография се публикува в страниците на различни

групи в социалните мрежи с твърдението, че е автентичен

образ на Апостола . 
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В последните седмици отново се появи, но вече в лични

профили, като повод за възраждане на твърдението е

отбелязването на годишнината от обесването на Васил

Левски

Твърдение: Тази снимка е единственият действителен

портрет на Дякон Игнатий – Васил Левски.

В годините назад тази фотография  е определена за спорна,

но представена като „…една от най-ранните на Левски,

правена  докато Апостола на свободата все още е бил

свещеник - дякон Игнатий”. Такава информация за снимката

откриваме в статия от 2014г.  В нея е описана

предполагаемата история на снимката и къде е открита. 
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Автентичните снимки с образа на Левски са седем. Те са

описани и публикувани на официалния сайт на Националния

музей „Васил Левски“ в град Карлово.  Виж тук

 В множество статии историци и изследователи на делото на

Апостола на свободата категорично доказват, че т.нар.

 “дяконската” снимка не е на националния ни герой. Виж тук

В това, че спорната фотография не е на Васил Левски ,  са

категорични и историкът и д-р Елена Чалгънова, която е

уредник в Регионален исторически музей – Благоевград и д-р

Георги Тренчев от Общобългарски комитет „Весил Левски“.

„Ние историците коментираме само факти, а фактите са, че

само седем са снимките, известни на нас историците, 

доказани че принадлежат на Апостола. Известно е, че са

правени в Букурещ и Белград. Няма снимки, които да са

правени на територията на българските земи. Тази „спорна

снимка“ не принадлежи Апостола“, заявява  д-р Елена

Чалгънова. Тя е убедена, че в такива случаи е важна ролята

на историците, които трябва да оборят подобни спекулации,

независимо дали са безобидни или умишлено

разпространявани. 

Д-р Елена Чалгънова, уредник в РИМ-Благоевград
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Д-р Георги Тренчев, който работи за популяризиране на

делото на Левски и неговите сподвижници и е част от екипа

на  Общобългарския комитет „Васил Левски, е категоричен,

че „…всеки един исторически факт трябва да бъде потвърден

и доказан. Специално тази снимка - няма смисъл да се 

заблуждават хората. Снимките на Левски са седем“

Заключение:

Внушението, че тази снимка е на Васил Левски е Невярно.

Твърдението, че това е „Единственият действителен портрет

на Дякон Игнатий – Васил Левски“ също е Невярно.

Проверката показа, че няма исторически доказателства и

данни тази фотография да е на Апостола на свободата.

Този материал е изготвен по проекта „Пилотни радио-

проверки на факти за по-надеждна медийна среда“

(#factcheckEI_BNR), изпълняван от Фондация "Европейски

институт" и Българското национално радио с финансовата

подкрепа на Европейския фонд за медии и информация

(European Media and Information fund) – EMIF. Отговорността

за съдържанието, подкрепено от Европейския фонд за медии

и информация EMIF, е на автора и може да не отразява

позициите на EMIF и партньорите на фонда – Фондация

„Калуст Гулбенкян“ (Calouste Gulbenkian Foundation) и

Европейския университетски институт (European University

Institute).

Екипът на БНР за проверка на факти поема ангажимент

за проверка на твърдения, които могат да подведат

слушатели и читатели по важни теми. Сигнали можете

да изпращате на имейл reporter@bnr.bg Други

материали от Екипа за проверка на факти на БНР може

да прочетете на https://bnr.bg/factcheck
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Д-р Георги Тренчев, Общобългарски комитет ''Васил Левски''
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