


Осво6одитепната война преэ· 1877-1878
и създаването на бъпrарската армия

r.

Националното си освобождение
от петвековното турено робство
българският народ получи с побе-
доносното завършване на Русно-
турската война през 1877-1878 г.,нояrо той справедливо нарече Ос-
воёодиге.тнв война. С цената наживота 11а :юо х1111яд11 доблестни
руски богатнри бе извоювано осво-
ёожлението 11а България. Затова
ёеэпределна 11 вечна е прианагел-
ностга на нашия народ към вели-
ния руснн народ - наш освободи-
тел, нерушима е изкованата презвековете братска бъагаро-съветсна
др,·жба.

Русният народ не само освоёо-
дн българсння народ от омразнотоогсмансно иго, но ro научи как паорганизира своята държава II муоказа безнор11ст11а помощ при пей-
ното изграждане. Наред със съз-дамнетn на другите органи на мла-
дата българска държава братята·
руен се заеха и с иэгражлвнето набългарската армия. Въпреки nо1111-тиката на эапалните държави. кон·
то се стремяха да обезоръжат бъ:,.гарския народ. руските военни ръ-новолители я нрагък срок след Ос-яобsждението създадоха бъ11rар·снага армия като аашитияцв на но-вата държава.

арм. ген. П. ПАН!f.ЕВСКИ
министър на народната отбрана-<>--

ннето на България в редовете на
българската армия живееха тради-
циите на братската освободителнв
армия. Затова опитите на немска·
та династия II на продажната бъл-
гарска буржоазия да ианореняг ру-
сния дух от армията срещаха се-
риозна съпротива от страна на на-
рода.

11 когато дворцовата клика ус-
пя да постави под немска мещров-
на об\'Чевнето 11 въапнтапнсто на
българската аринп II да продаде
страната на паабойничесния rep,
маисни империализъм, нашият на-
род запази д,,лбоно в сърнето си
своята вечна благодарност НЪ\1 РУ·
синя народ II през всички преврат-
ности 11а историята съхрани чиста
н неопетнена руско-бълrарсиата
др,•жба.

В най-тсжките rод111111 на монар-
хофашистката дикгатура българ-
ският народ черпеше сили и упо-
вание от руския народ. учеше се
от него как да се бори против на-
пнталистическитв псдгисиици. Бъл-
гарските тредеши се с възторг по-
срещнаха Великата октомврийска
социалистическа революция. която
постави на нов. по-висш етап РУ·
сно-българската дr,vжба. Воn111щ11,
те от българската армия. 11ср1111 си-
нове на своя народ. в сърцата накоито никога не е преставал да го-
ри пламъкът !la РVСl!о·бъ11гарс11а-
та дружба. през 1918 г. се разбун-туваха и обърнаха оръжието сре-щ,, вииовниинте за войната и на-
ционалиата катастрофа. Номуни-
стическата партия обаче ве можа
тогава да организира II възглави
войнишкото въстание и да поведе
войниците по примера на своите
русин братя' към революция.

През славното Сеnтемвриi!сно
въстание в 1923 г. трудовият бъл-
гарсня народ. ръковопеи О'Т Бъ11-гарскага номушrстнчесна партия,създаде свои бойни пружини и от-
реди. които бяха истинските на-следнини на опълченците при
Ш11п11а н се явиха зародиш на на-шата днешна Народна армия. Тра-цициите на славните септемврнй-пи пролължияя героичнитв нашипартизани. конто след вероломно-
то нападение 11а фашистка Герма-ния срещу Съветския съюз аапоч-наха героична борба с неменитеокупатори в помощ на своите бра-тя от великата страна на соцна-лизма. В техните редове те въз·становиха на дело потъпканото отфашистите' рус110-бъщарсно бойнобратство. Българените паргиэанскнотреди, конто впоследствив стана,
ха ядРСУТ<> на новата Българска народна армия, се учеха от Съвет-ската армия как да бият врага.вдъхновяваха се от безсмъртнитеподвизи на съветските воини-бога,гири.

Второто си освобождение - се-
га · вече от монархофашнстното
робство - нашият народ получиот синовете и внуците на своитеосвободители от стоманеното иго.Българеката работннчес11а 1111аса 11трудовите селяни, ноиго водиха де-сегилетни героични борби противчуждите поробители 11 продажната
мо11архофа1шн:т1rа буржоазия. на 9септември i944 r. се влигпаха на
"ll'Ъo))'Gi11e116- nъcтi11,iie ·

'и с решава-щата rюмqii( на Съветската армиясвалиха престъпната монархофа-шисгка клика II взеха властта особствените· си ръце.
Новата Българска народна ар·мия, която под ръковолството на

Ному11нстн•1сс1mта партия се съз-даде след освобожде,шето. станаааконпата наследница на славнитебойни дела и традиции на оn1111чсн·ците. на нерушимата бойна друж-ба със Съвстскага армия. Епични·те боеве при Шипка и Шейновопри Хнмит11и 11 Стара Загора за."вършиха с епопеята при Драва иМур, при езерото Балатон, къде-то кръвта на n11у11нте се смеси от,ново. за да циментира навекя не-рушнмата друшба на двата брат,ски народа. на дпете братсни иистински народни армии. Воювай-ки рамо до рамо .със съветскитевоиии, боiiцнте и 1юма11д11рнте отБъ11rарсната народна армия. тъйнанто техните деди през Освободи·
те1111ата воiiна. вземаха от тях nри-?1ер, учеха се от тяхното мъше·ство, героизъм и храброст.

..
Бойците от Бъ11rарсната народ-на армия днес се възпитават в дУ·ха на безпримерния героизъм иабъ11rарсн11те опълченци, на сла?-ш,те сеnтемвриiiцн н героичнитепартизани. п дух па безпределналюбов нъм Съпетс1111я съюз, нъмnсиt1ни страни от соrнrалистичесниялагер. При нзrрашдането. обуче·нието II възnнташrсто на нашатаНародна армия пе1111ннят Съпетсн11съюз 11 11егопr1те слапшr въоръже-ни с111111 ни оназпат братс11а II без-нористна помощ.

· Българс,шят· народ и неговите
во1шн ниноrа 11т1а да забравят, че
_пелнюrят руски народ 1ш освободи
от nетвеноnното отомансно робство
и н.11 помогна да създадем своя
бъ11rарсна дърn?ава. свол армия.
Те 1шнога няма да забравят. •re ос-
вобождението си от монархофаши-
спюто робстпо ние полу•шхме от
славните потомци на нашите nър-
nн освободн'rслн - от вошште от
Съветсr<ата армия - и че без брат,
С!iата безкорист11а помощ на Съпст
скня съюз п следвоенните годининие не бнхые дост11r11а11и таннва
?'спсхи в социалнстиtrесното раэn11-
тие на нашата страна. R топа чие·
110 11 в изгра?нда11ето на Бълrар-с1,ата народна армия.

воини и бъ.,гарсннте опълченци.
След боя при Стара Загора на
Шипка бе споено с нръвта на бъл-
гарсюrте и руските герои ве11нното
братство мснrду руския и бълrар-
сния народ.

Със своето участие във ооflната
за освобошде1111ето иа Род1пrата
Бъ.,гарсното оnъ.,че1111е nо,1уч11 бо·
гат оn11т II боi!на за11а.1на. И ноrа-
то сдед победоносното завършване
11а воnната заnоч11а да се гради
бъ11rарсната армия. тя още присвоето раждане нмаше пече nъ11·
ноцешr;? nоенна орrаннэацня, на-
дри с боен опнт. бъ11rарс1ш номан·
лирн н героични боi!1111 трад11ц11и.•

Руско-турената поnна завърши с
tiмстяща победа. Мечтите на наi!·
спет.11ите руски умове и оенопщ,.
те желания на руския народ да
помогне за освобождаването на своя
поробен с.,ааянсни брат - бълrар·
сния наро;t - се сбъднаха. Сбъд·
наха се н надеждите на нашил мно·
rострадален народ, че освобожде·
нието му от отомаисно робство щедонесе "дядо I !пан" - пе11шшят
руснн народ.

На основата на славните оnъл·
11е11t1ш дружини, ноито по време
11а noiiнaTa проявиха ?ебивал re·
ронзъм II записаха първите свстлн
страници в нашата нова аое1111а
11сторня. беше създадена тана на·
речената "Българска земска во/1·ска·. В основата на обучението ипъзnитаrшето на българската ар-
м11я залегнаха славните боii1ш тра·
д1щ11и на руската армия. Създаде·пата от р)·с1ште офицери младабъ.,rарсна армия беше гордост забъ.,rарсния народ. В нея то/! виж-
даше грижите на братения русиннарод 11 111обовта и б11аrодар-
11остта му нъм него се увеличиха.

Особено вн11ма1111е русното воен-
но нома11дува11е обръщаше на nо-
nълва11ето на бъ.?гарсиата армия с
11н•1е11 състав. Първите офицерски
надр11 бяха руските оф11цери, на-
миращи се на служба в Българ-ското опълчение н в русннте вой-
снн у нас, а също II офицерите
бъ11rарн на служба в русната ар·
)ШЯ. За подготовка на 110011 офи-
церски кадри още през 1878 г. оПловдив беше създадена от руснн-те ннструнтор11 „Учебна 11оманда",
която към нрая на годината се пре-
мести в София и се преименувавъв Военно училище. Шнро11 до-стъп бъ11гарс11ата младеж получи
и до вое1111ите уч111111ща и анаде·
мюr на Рус11я. Много българени
офицери бнпаха номандированн в
русните воешш аrшдем?ш и шrю-
1111, наито II на nрантн•rеснн занл-
т11я о частите на рус11ата армия.
Тана нъм 1 септември 1885 r. вбълrарсната армия имаше седем
офицери, завършили Нюю.qаевсна-
та а11адем11я на Генералния щаб,трима - артилерийската акаде-мия. н трима - военно-инженерна-
та анадемия. По същото време над100 българени офицери, ноето съ·
став11яваше 215 на, сто рт офицер,.ския състав, бяха на учение n Ру-сия. . '

Благодаренле ,ta грижите 11а "ру-
ското нома,rдуване до началото на
Сръбсно-бъ11гарсната воiiна бъл-
гарс11ата армия разполагаше с офн-
церс11н надрн не само за мирно-временни нужди. но и за военновреме. Манар и ма.?очнс11ени, 1ю сдобра nодrотовна. в тази no!iнa те
се справиха достоl!но със споитезадачи.

Първн-rе най-младши у•111те11и набългарските войници бяха н11струн-
торите-сержа11ти, 11зпраща1ш от ру-ските воllсноnн части. Със споя го-лям боен н у•1ебе11 опит н автори-тет като наши осnободнтелн те бя-ха голяма възпитателна с1111а заподдържане. на строг уставен ред
11 дис1щn11нна в младата бъ11rарснаармня.

Още при формирането на .Зем-ската воi!сна • рус1юто вое11110 ръ-нооодство в Бъ.,гарня постапн наздрави основи nопъ11nането на ар·мията с воltн1щ11. ноето се извърш-ваше на nршщнпа за задълнпrгел-ната военна служба. При набиранена новобранците се прилагаха ру-сннте норми за строга вз11снате11-ност 1n,м фнзичесната годност на
м11адеша. Сро1n,т на службата запехотата беше 2 годннr,. а за дру-гнте родове воl!снн - 3 години.Всичrю това осигуряваше съще-ствуването на достатъчна и доб?подготвена ?щрновременна армия ннабирането на мансимално 1ю11иче·ство заnасшr при воешrовременно
развръща11е на армията.

С голяма грижа и предвидливострусното 1юма11дуоа11е се зае и свъоръжаването на българсната ар·
щ1л. Оснен трофейното оръжне,rюето беше взето от турените воi!-сни. рус1шлт народ даде на бъ11-
гарс11ата армия uъорън,ение настоftност 4.3 ?rитюна руб1111. Сполученото орънше. ноето прнте·жапаше добрн бойни качества заонова време, нашата армия водr!успешни боеве за защита на стра-ната.

Бълrарсrю;о опълче1111е, рус1ште
1шструнтор11 и българените офш?е-рн, служили в руската армия, до·несоха в новата бъ11гарсна арм11яувенчаното с лавр11 рус110 военноизнустnо. Обученнето н nъзпнта-rшето на българените поюш започ-
на и десетни го;щни се изоършпа-•Това беше първото сражение, ше no системата н методите на ру,в което вне влязохте в бой с ора- ската армил II се водеше no русни-га. 11 в него веднага се показахте те устави и nраоитшцн.танива герои, с конто цядата РУ· Бъ11гарсният народ. 11оf!то от ое-сна армия може да се гордее и мо кове е свързан о нерушима брат-же да наже. че тя не бе се нзлъ· сна дружба с великия руснн народ,га.1а, като изпрати във ваш11те ре- с гордост се у•rеше от своя no-ro·дове своите наn-добрн офицери. лям брат при изграждането наВие сте ядната на бъдещата бъл- споята държава. Българените вoii·rарсна ар?rня. Ще "инат год11нн. н1щи с голямо желание усвоявахан тази бъдеща бъ.тrарсна армия прекрасните боllнн начества и до·ще на:ке: .Ние с,1е nСУТомцн на бродеtе11и на своите братя от ру·с.,авннте защитници иа Стара За-\ ската ар,шя. Всичко това създава-гора.• ше наn-б.1агопрнятнн условия наВръх на героичния подвиг на руските ниструнтори за бързо из-Бъ.,гарсното опъ.,чение си остава граждане на боеспособна бъ11гар·с,,авната Шrrnченсна епопея. Че- ска армия.

тирн дИi! и нощи под град от сна·
ряци и нуршуми .тегендарrште
оnъ.,ченцн рамо до рамо с рус1111-
те богатири от Орловсния и Брян-
сння nо11н отбиваха десетките ата,
ни на миогоч11слеи11я nротиnннк.
Яростното турско настьп11еиие се
разбиваше в гърдите на руските

р т, " Ро,. Ш=т - '"'"" '""
I

Бо/1 между нубански иазацн и ryp ски черкези на пътя
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Бъ.тrаr,сиата армнл се създаде
на основата на нашето с.тавно оnъ.т-ченне. ноето беше оргаинзнранооще прели 11ача.тото на Освободи·те.,ната вой11а. Ila 2 ноември 11!76
год1111а руското 11ома11дуване н?ла·
де резолюция по русната армия заформиране на нянолrю българенидружини, 1юнто да .об11ен•1ат на·стъn.,еинето на русю,те воfiсни от·въд Дунава и да послужат за ядрона nо-11ататьшното разnитне набъ.1rарсното оnълчен11е".

Първоначално първата българ-ска въоръ111ена сила беше нарече-
на .Пеши нонпоl!". За номанднр наконвоя беше назначен nодnолнов-ннн Иалитин. а за ръководител наработата no формирането на оnъ11-чеинето - ге11сра,1-маt1ор Сто11е-тов, бъдещнят 11ачалн11н па Бъ11-rарсното оnълчеrше.

Прн обяояnането на Рус110-тур.ската воnна на 24 аnрн11 1877 r.българс1111ят .Пеши нонвоtt· се 11a-
i111pawe в Иншrшео 11 се състоешеот три дружн11н. На 29 април тоnбе преименуван в Бъ.?гарсно опъл-чение II развърнат (съr11ас110 изра-ботения nравнлннн от руското Ми-нистерство на воiiната) в три бри-гади, всяна от no две дружини. Об·щата численост 1ra оnъ11че1111етонъм 1 юни 1877 r. оъз11нзаше 1137,444 воtlннцн и сержаитн и 81офицери. Иомаидннят състав сесъстоеше от русин офицери и сер-
жант11. Между тях нмаше н деветофицери от българени произход наслужба в руснат.а армия. За но·
манднр на Бъ11rарсното опълчениебеше назначен генерал Сто11етов,а за началник иа щаба - nодnол-ковннн Риннеоич.

След онончате11ното фор?шранена опълчението в град Инwиневто бе съсредоточено в румънснияград П11оещ, нъдето започна ре-довно обучение no строева и бой-на подготовка. Българите бързоусвояваха. вое11ннте nианнл, За нра-тъи срок рус11нте военни ръново·дите11н подготвиха българенитеопълченци във военно отношение иrн възпитаха в бойните традн·цин на руската армия.
Оформиха се здрави бойни ед11·пици, които в боевете с отоманснн-те поробители показаха чудеса отхраброст и станаха основата на бъ-дещата редовна армия на освобо-дена България.
В П11оещ на Българското опъл-чение беше връчено първото воен-

но знаме на бъ11гарс11ата армия -
известното Самарсно знаме. пода·рено нм от ж11те1111те на град Ca-»rapa. Тун опъ11•1е11ц11те ПОJJожихан н.?етnа за вярност към Родина-та. Всично това говори за грижатана Русия да постави на здрави мо,ратш основи изграждането на за.раждащата се бъ11гарсНа армия.Добрата nодготовна на оnъ11•rеи-цнте и тяхното горещо желание давоюват за освобождението на своя-та родина nозао11нха на руското ио-маидуване да разреши на Бъ11гар·сното опълчение да участвупа не-посредствено в операциите противтурените воttсни. На 3 срещу 4юли 1877 r. то мина р. Дунав нсе включи в състава на предкняотред от руската армия, ноilто секомандуваше от генерал Гурно иимаше за задача да настъпи наюг н да овладее проходите презБалкана. В епичните боеве. ноитотози отред водr! nрн Хаинньоli.С;тара Загора, Шипна, Шейново,Химитли!lсния проход, оnълченци-

_те проявиха голям героизъм н се-беотрицание.
Особено repoiicrш се биха опъл-ченците при отбраната на СтараЗагора. Тун те се държаха твърдоcpewy далеч превъзхождащия rнпротнвнин. Етr•ша беше защитатана Самарсното знаме, под ноетоrеройснн загинаха петима знаме-носци. между 11011то II номанднрътна 3-а опъпчеnсна дружина под-nо1111овнин Иалитнн, но не позво·лиха то да попадне аъо вражеснаръка. В този боi! оnъnчеиието сена.1и II понаJа, ?че умее да защи-щава честта на своя 11зстрада11 на-род до последна наnка нръв. Приразформирането на Предння отредrеиера11 Гурно наза по повод под-вига на оnъ.тченците в боя при Ста.ра Загора;
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Генерал Николай Григориевнч
Столетов (1833-1912)

С името на генерал Ниио11аli
Григорневнч Сто11етов е свързана
цл11ата бойна дейност на нашите
незабравимн опълченци - герои·
те от Стара Загора, Шипна и Шеl!·
ново. Иато номандир на бъ11rар-
сюrте доброволци то/I спечелил лю·
боота н признателността иа вснч·
нн, r<онто се бориха с оръжие в

Рядио ще се срещнат два народа, ЦО ЛЛ ДРАГОЙЧЕВАчиито по11итнчес11И тежнения и ну 11·

председател па Общонародниятура да са така близни, нанто тия
на българския II русния народ. номптет за бъпrаро-съветска
Дружбата между руси и българи дружба
датира повече от 10 вена. Но осо- ----<>--бено в периода на нашето Възраж·

сънровнщннца на съветсиата соци-дане се положиха гранитните осно- алистичесна нулту,ра.вн на русно-българсиата дружба, Haro прибавим огромната мате-която нинанви превратности n не- риална и техннчесна помощ, 11оятоторнята не можа:tа II не ще могат Съветсннят съюз ни оназва непре-11инога да разрушат.
иъснато вече 13 години. ние можемОсвобожде11нето на българсrшя да иажем, че ако не б?ше братскатанарод през 1877-1878 r. от ото· солидарност на работническата нла-мансното феодално иго чрез руско· са на Съветсния съюз с делото нато оръжие направи руския народ българените трудещи се, ние ненаi!-б1111зън, най-любим и наli-ува· бихме могли да опазим и развиемжаван за всеки българин. Затова завоеванията на Деветн септември.тъй многобройни са в нашата стра· Братската по?ющ на Съветскияна паметниците. конто, свято nочн· съюз облекчи 8 огромна степен на-танн. св11дете11стnуват за безграннч· шата страна O прехода нъм соцна,вата любов н nрнзиате11иост на на- лизма, от11р11 и широки простори зашия народ нъм неговите оспободи- нови, по-бързи. nо-благоприяттrтели - русите. форми на този преход.Българените мар?;снсти, начело Нанто 8 дългогодишната суровас Димитър Благоев, възпитаваха n борба против фашизма, така II в бор-

! работннчесната класа и всични тру· бата за изграждане на социа.чнзмадещи се дъ11бона признателност нъм българският народ всякога се ерусн11я народ заради неговата само- учил. учи се и ще се учи от npo·жертва за освобождението на Бъ11· перения в живота nсемирноистори·rарил. чесни опит на Съветския съюз иБелината онтомврнflсна соц11ал11 неговата Номунистнческа партия.етическа революция издигна русно- Затова за нас българите дружбатабъ11гарсната дружба на нов, по-висш със Съветсния съюз - нанто сеетап, основан върху мира н нацио· изрази нашият велик учител и вождналното Равноправие. Девети сеа- Георг11 Димитров - е тъfi жизненотемврн 1944 г. създаде нова основа необходима. накто слънцето н въз-за тази дру-шбаt От този ден та?а- духът са необходими за всmю жи-ва основа е соцkа11J!з,rът, а бъ11rа- ?вр същество.
1ро-съветсната дружоа стана основ· Но.?ното и ка11внто н огромни ус-11а доищеща сила 1la нашето соц11а- nехн да имаме в изграждането нал11стн•1есно развитие. Защото без социализма, ние нн?о за миг не би·творчесния пример на Съпстсния ва да забраnяме. че тези успехисъюз и неговата ве11и11а Номуннсти- дължим на творческия труд на на-чесва nартил. без неговия огромен рода, на безкористната всестраннаопит в со1ша11ист11чес1юто строите.,- помощ на Съветсния съюз, на вяр-стnо и без живата непрестанна брат· ната линия на !{омунистичес?;атас11а помощ ние бихме срещнали не· парт11я. Ние изпълнихме и nреиз-преодотrмн трудности. не бихме nътшхме nланопете на първата имоrлн да градим социализма У нас отора;rа петилетка.с такива бързи темпове. Под слънцето на българо-съвет-Нашата страна строи успешно ската дружба все повече на)1а11явасоциализма б1rа1·одаре1111е 11а ръно- ра?лината между града и селото,водещата и орrаниз11раща роля на противоречията между умственияславната Българсна 11омуннстиче- 11 ф11знчес1;ил труд, създаде се дей·сна nартил. 1юлто възприе н умело ств11тел110 равенство между мъжа иприлага nсемнр11онсторичесння опит жената.на Съnетсния съюз от Онтомврий,

сната революция до днес. nотвърде·
l!l!Te от този опит OCIIODIIH заноно,
мерностн на сопиалистн•1ес1юто
строителство.

Бъ11гарсната комунистическа пар-тия спази висшия принцип на дИН·татурата на пролетариата - съюзамежду работниците н селяните приръноnодната роля на работническа·
та нласа.

Народ11одемонрат11чесната властобобщестпн средствата за произ-водство и смело ПРIIСТ'qПИ нъм НI!·
дустрнализащrл на страната, за даосиrурн победата на социализма.

Прант,шата на социалистнчесно·
то строителство в СССР изработиосноnната форма на социалистиче-
сното npeycтpol\cтno на се.1с1ютостопанство - неговата нолективи-зацнл на базата на 011со11а техннна.Прнлаrаiirш тази форма. в отде11-
11нте строящи социа.?изма страни -в зависимост от 1ю1щрет11нте не·
тор11•1есни и материални условия утлх - се наложиха различни тем-пове н разнообразни степени нзrюлентнвизация на земята, различ·шr методи за 11ннпидиране на нула-чеството нато класа. Ту11 нашатапартия действува твор•1е1:1ш. Бле·стящ пример за това са из1'радените върху 87% от обработваематаплощ у иас трудовiнсооператив1111земеделс,ш стопанства.

Неизбежно ус11овне за премина-ване от наnита11нзма нъм социа11из
ма във осяна страна е нултурна
та революция. Исторнчесh-ото и ези-
11ово родство на българсrшл II руС!ШЯ народ И!! дапа изнлючнте11н11
възмоншостн ла ?1ср11им от богатата

ствено производсrво на чуrун, cro·
мана, олово, цинк. сяра, солна
нисе11ина и др.

Партията н Правителството пра-
вяr всично необходимо и възмож·
ио, за да създадат благоприятни
условия, при нонто селените тру.
женици да разгънаr своите сили,
умение н опит н да постигнат мак-
симални резултати във всички от-
расли на селеното стопанство. С по-
мощта на Съветсння съюз до края
на втората петидетна бяха нзграде·
,rn 200 )1ашню10-трантор11н стан·
ции. 1юито разполагат с модерна
техника за обработка на зе?.rята.

До6рово11ното иав11изане на сел-
ените труженици в трудово-коопе-
ративните земеде11снн стопанства и
организирането на машинно-трак,
торните станции отнриха широки
персnентиn11 за механизацията в
селското стопанство. Средното въз-
награждение на трудоден 11зобщо
за страната се увеличи през 1957 г.
двоl!но спрямо 1954 г. Тези успе,
хи потвърждават жизнеспособно,
стта на трудово-1юоnератимите
земеде,qскн стоnаистоа като соцна·
листнчесна форма в село.

Значителните средства. които се
отпуснат по бюджета на държава·
та за социа11но-ку11турни мероприя-
тия. обезпечават провъзг11асеинте в
нашите законн:,.!!рава на български-
те граждани за образование, за от-
дих. за материално осигуряване на
старини1-е и при бо:?ест н11н загур.
ваие на ?рудосnособността.

Изграждането на социализма If&
може да става с неграмотни хора.
Тясното съчетаване на иауната с
nраюнната е присъщо на соцнализ·
ма. Учебната система в условията
на народната демокрация. която из-
пълнлва успешно фуннциите на
динтатурата на пролетариата, цели
да създава не чиновници, а коман-
дири на материалното производст-
во н творци на иултурни ценности.

Чрез вдъхновяващия пример и
близната помощ на СССР в буен
ход е културната революция у нас.
Растат нови хора - х1111яд11 удар-
11нци и ударннчни, рациона,1изато-
р11, бригадири и бригадирн11. зве·
11овод11 и звеноводю{, строители.
техници, инже11ерн. агрономи, зоо·
техници. лекари, учители н учите.,.
ю,. висши надрн в държавното и
стопанско ръноводстоо.

Бюджетните разходи за разви-
тието на науната ежегодно се уве·
личава•. През 1958 r. за издръжка·
та на Анадемнята на науннте и на
ведомстените научни институти щебъдат изразходвани 29 пъти пове-
че нредити, отно11кото за 1948 г.
Откриват се все по-rо11емн възмож,
ностн за научните работници да ук·
реnват връзките с производството
н nрантнната. да развиват научна·
та мнсъ.,. творчески да прилагат 11
обогатлват революционната теория.

В която и област в нзrраждаv.ето
на социа.?изма да надникнем, ще ви·
дим, че ця.,ото наще развитие сеизвършва под б.?аготворното Вl!НЯ·нне и въздействие на идеите на Ве·
лината октомврийска социалистиче-ска революция. на великото социа-листичесно дело на Съветскиясъюз.

Мъдростта н ръководството в
стро11те11ството на соцна.?нзма сесъстои в умелото използуване и съ-четаване на огромния опит на Съ,ветсния съюз с неговото творче·сно прилагане в нашата страна.Така именно деi!ствvва нашата Но·мунистическа партия.

За да доведем делото на Деветисептември донраi!, ние трябва твър·до да стоим 11а познцнте на твор·чесния марнснзъм, да пазим чисто-тата на марнснстко-11енинсното уче·ние. да се борим с ревизионнзманато главна опасност в междуна-родното номуиистнчесно движение,а също и с догматизма.
Да помним че нерушимата друж-ба с братския Съветския съюз ежизнената движеща сила в нзграж·дането на соцнадизма в нашата ху-бава и снъпа Ро;щна.

ръка против отомаисното иго по
време на ОсвобQдите11ната вuйна.

... В боевете 1rо11етов се. проя-
вява 11а70 храб 8? съо6разитепсн
nоенона•1а1111111<. .:\\hоещ Столстов
приема Са"арсното знаме и го
предава на зна,1е11осеца Анто11
Марч1111. На дунавския бряг приСвищов той целува бълrарсната
земя заедно с BCl!ЧIIII ОПЪЛЧСl!ЦI!;
в Търноuо очите му сълзят, 11ато
гледа радостта и възторга на хи-
лядния народ. ДОЖНВЯI! да BHДIIсвоя бъ11rарсна воi!сна. От СтараЗагора, 1rъдето нашите друшиннн-
ци се бият с чутовна храброст н
заслужено пе•rедят неувяхваща
слава. Столетов nовеж;щ отреда
на Шнпченсння проход.

В дните на мъшестпената отбра-
на на върха Сто11етов е при своите
воfiннцн. Възседнал белия си но11
111111 пеш1юм. тоi! с1111за11 от 110)1а11·
д1шя nу11нт до най-застрашените
у•1астъци - насърчавал, paanr>e·
де11л11 резервите, командува., със
своi!ствената er, е11ер1·ил.

Начело със своя любим коман-
дир нашите опълченци ВЗt!:\1ат уч t·
cтrre и n Шеiiноnсюrя бoii и на·
ново прославят ,шето са. Тоrапа
пръв генерал Сто11етрв се нз,шчnа
no стръмните, заледени снатоn? 11а
Шип•1е11с1шл Балкан II съобщава на
ге11ерал Радецни за предаването
на цялата армнп 11а Beficeл паша.

Двадесет II пет години no-rrъc,ю
Сто11етов ндва в Бъщария на юб11-
11еi!11нте Шнnченснн тържества.
вече побелял, но все още бодър,посрещнат сърдечно от малц1111ата
iюro11 опълченци, В полето нраi!
Шеtiново те минават пред него втържес1вен марш със Самарс11ото
?наме. Една де11егацнл от друже-
С'Гво • Шнпна" му поднася адрес.

През 1907 r., при ОТl(риоансто
на nаметнm<а на Освобождешrrто
в ·софия. Столетов е отново о
Бъ11гарнл. Оттук тоl! отива о Пле-
вен. 1rьдето посещава светите запризнателна Бъ11гар11л места.

Генерал II. Г. Сто11етов уми-
ра през 1912 r. На погребеrшето
му присъствуват н миоrо българи,
,юнто отдават последна почит предгроба му.

Признателна България 11е го за-
брави. Ila негово име 11азоваха двесела - едното в Старозаrорс1ю, а
другото в Левс,шrрадсна 01ю1111н.Върхът на рус110-бъ11rарсната бой-
на дружба беше наречен Сто11етов
връх и днес той се превръща в на-
ционален nарн музеii.

Бl{П творчес1<и прилага опита на
J<ПСС, 11ато се съобразява с нсто-
ричесните. nо11итнчесннте, иншю-
мичесните и нултурннте особе110-
сти на нашата страна.

На такова твор•1ес1<0 прилагане
се дължи изграждането no почин
на Георги Димитров 11а Отечестве,
1111я фроит 11ато особено сnо11уч11и·
ва форма на сn11отява11е nатриотич·ните сили на нашия народ: устано·пяването на трудово-11ооnератив11и·те земеделснн стопанства като на-
nъ111ю отговаряща на нашите ус·.1овия форма за социалистическо·
то прсустроiiстпо на сс11с11ото сто.nанство. nра9илно оnреде11е11ият восноnпи 111шни от Петня и UJестил1юнгрес на БНП път за социа11истн-•rесна н11дусt.р11алнзация на страна·та. съобразен с нашите нонкретинусловил. Вслна година влизат встроя 110011 крупни nредnринтия нзаnодн, еш,троцентра1111. лзовирн.

В продыriнение 11а дссетюr годи·ни бълrарсната буршоазня твърде-ше, че страната не разполагала сподземни богатства и следователноу нас нямало условил за развитиеIla тепша промиш11еност. Нашатапартия н народната власт решител,но оnровер1·аха това. Благодарениена щедрата братсна помощ на Съ-ветсния съюз с надрн и съоръжения. на упорития труд на българс·1ште работници и специалисти в1•еоложннте проучвателни работи инаnравллващата организаторсна дейност на Партилта са"о за нлколногодини след Девети септември серазнр11ха огромни запаси от 1111г-1штн11 въглища, нафявн каменни въ.глища, железни. о.?овно-цннновн ии медни руди и редица други по-лезни изкопаеми. Разкрити са и вече се експлоатират първите неф-тени находища. Те;зи nромиw11еннзапаси дадоха възможност за соб,

Величайшият завет на наш 'Lm е рево-
люционери от епохата на н'ационална-та революция и на нашите освободите-
ли, които сложиха костите си у нас, еда пазим непок'Ьmната нашата зе ия да'браним свободата и независимостта нанашата татковина.

ВАСИЛ НОЛАРОВ

•
Цялата тази помощ при изграж·дането на българската армия, занейната организация, попълване.

материа11но-техничесно осигурява-
не. обучение и възпитание се да?аше от великия руснн народ без,
користно и от сърце. Затова нашият народ е то.,кова много привързан ны, р;с>:ия народ, затовадесетки години след Освобожде·2

В. Верешчаrнн - На Шнпна всичко е спокоflио



НАШАТА НАРОДНА РЕВОЛЮЦИЯ
И ОСВОБОДИТЕЛНАТА РУСКО-ТУРСКА ВОЙНА

РУМЪПСКИЯТ ПЛРОЛ
И ОСВОБОЖЛЕПИЕТО ПА въхгЛРИЯ

Генерал Михаил Иванович

Драгом ров

(1830-1905)
пюционна борба на балканските на·
роди за освобождение от отоман-
еко-феодалвото иго. Руската по·
питика пък цепеше разпокъсване·
то, по възможност и унищожава·
нето или изтласкването на Ото-
манската империя вън от преде-
лите на Балканския полуостров,
но не заради нейния феодализъм
(самата Русия беше царсно-помеш-
чическа държава), а за да не бъде
Отоманската империя полигичесни.
стопански и военно използувана от
западните империалисти като плац·
дарм в борбата им срещу Русия.
Поради това именно, а не от любов
към антифеодалните 11 особено
пън към народно-плебейските ре-
полюции царска Русия не само
насърчаваше борбите на балкан·
сннте народи за освобождение от
отоманското иго, 110 и ги подпома-
гаше в разни форми и степени.
включително и с вогвчите от нея
войни. една от които беше именно
и войната през 1877-1878 r.

По този начин фактически се
получи. че обективно взето. руско·
турените войни имаха за балкан·
ските народи определено прогре-
сивпо и дори ре юлюционизиращо
значение. лоната и субективно, и
обективно взето. эападните импе-
риалисги. особено Англия. Гер-
мания и Австро-Унгария. все no·
ясно се очертаваха пред балкански-
те. а по-специално пред 61,лrарс?ия
народ. като негови заклети вра·
гове. Цялата по-нататъшна исто-
рия. като се почне от Берлинска·
та конференция и се свърши с
най-последните съвременни съби-
тия в Унгария. Египет, Сирия, Ал
жир II други страни. нелвусмисло-
но доказа. че това е именно тана.

И тъкмо затова българският на-
род, независимо от отношението си
!!ЪМ руския царизъм и неговата
политика в Азия и Централна Ев-
ропа правеше основателно разпи-
ка между балканската политика
на западните империалистически
сили и балканската политика на
руския царизъм. особено по време
на войната 1877-1878 r. И ТЪ!!МО
затова на редица руски държавни.
дипломатически и военни дейци
нашият народ е гледал като иа лей
ци, които обективно са желаели и
са се борили за нашето национал-
но освобождение.

Тъкмо обратно. имената на цей-
ци като Биконсфидп, Бисмарк. Ме·
терних и други отдавна са станали
у нас символ на заклети врагове
на свободата, независимостта и су·
веренитета на-всички народи. в то-
ва число и на самия турски народ.
И тъкмо затова забележителните
думи на Ботев, Левски, Нараве-
лов, Бенновсни и други. че бъп-
гарскнят народ счита за свои вра·
гове турските феодални властници
и потисници. а не турския тру-
дещ се народ и не трудещите се
народи изобщо, придобиват в свет-
лииата на всичко току-що казано
своето още по-ярко и по-пълно зна
чение.

Това именно значение по-късно
бе подето от българеките работни-
ци, трудещите се селяни и народ-
ната ингелигенцая под ръковоцст-
вото на благоевсно-димитровската
БНП. И тъкмо затова то след пър-
вото освобожцение и особено по
време на антифашистките борби
се оформи като значение на неру-
шимата и свещена ёългаро-съвет-
ска дружба, чиито исторически но-
рени отиват дълбоко в цялото на-
ше минало и главно в освобожве-
нието на нашия народ от руския
народ в 1878 r., като същевремен-
но днес тя вече се изгражда и
процъфтява върху качествено но·
ви основи между нашия народ и
всички народи от социалистическия
лагер, винаги начело с великия съ-
ветски народ-освободител.

Нато се има предвид казаното
вече за самия руски народ по вре·
ме на Руско-турската освободител·
на война. за неговата тогавашна
интелигенция и за самите руски
воини. ясно е. че даденото от бъл-
гарския народ славно име на РУ·
скня народ и армия като народ и
армия - освободители е историче-
ски наистина оправдано и напълно
заслужено.

И вече никога никакви враже-
ски опити да се посеят семената на
съмнение и вражда между нашия
народ и народите от соцналистиче-
сния лагер и особено и преди вснч-
но между нашия народ и съвет·
синя народ-освободител не са успе-
ли и няма да успеят.

Всенародното чествуване от це-
лия български и от съветския на·
род на 1878 година като годи·
на на първото наше освобождение
от отоманското феодално иго с no·
мощта на братската героична ру·
ска армия е още едно 'бляскаво до·
назателство на всичко това.

Аkаде.м.иk
ТОДОР ПАВЛОВ

Българската марксистка истори-
ческа науиа начело с Д. Благоев,
Г. Димитров и В. Ноларов ясно и
окончателно доказа, че в основа-
та на Възраждането н на послед-
валите го въоръжени борби на
българския народ за политическо,
социално. икономическо и нацио-
нално освобождение от отоманско-
то феодално иго лежеше започна-
лото се развитие на капиталисти·
чесните прояэвоцственн сили. и
производствени отношения в Oro·
манскага империя, нонто изисква·
ха нужния простор за своето по·
нататъшно развитие. Българската
народна революция поради това
не можеше да не бъде по своя
обективен исгоричесни характер н
значение антифеодална. буржоаа-
но-демократическа и национално-
освободителна революция.

Това се потвърди от факта. че
след Освободителната руско-тур·
ска война 1877-1878 г., която
война обективно наигра роля на
антифеодален. буржоазно·демокра·
тичесни преврат, създадена бе у
нас именно буржоазно-демократи·
ческа държава с нужните предпо-
ставки за разгърнато по-нататъш-
но естествено развитие както на
българския напитализъм. така и на
българската нация от буржоазен
тип, а също и на новата, демонра-
тическа по съдържание. национал-
на, по форма култура.

Факт е същевременно. че 1<а11·

то Априлското въстание. така и
първото освобождение на Бълга-
рия с последвалото го буржоазно
държавно, стопанско, политичесно
и културно развитие се извършиха
в такова вг еме, когато европей-
скнят капигалиаъм вече навлиза·
ше постепенно в епохата на импе-
риализма и все по-пълно проявява·
ше своята улграреанционност в по.
литиката. стопанството и нулту-
para. Отношението на западните
империалистичесни сили към Oro·
мансната феодална империя все
повече и повече се очертаваше на-

\ то типично империалистическо от·
ношение. Те се стремяха, като за-
щищаваха статуквото на Отоман-
ската империя. да я превърнат в
своя полунолония и свой плац-
дарм в политическите си и воен-
ни борби срещу Русия. И тъкмо
затова империалистичесните сили
защищаваха всячески Отоманска·
та феодална империя срещу вся-
ка борба на поробените национал-
ности за политическо, стопанско и
национално освобождение и суве-
рснитет.

Българският народ, българските
бедни и средни трудещи се селя-
ни. занаятчии и търговци, както и
произходящата от техните среди
народна интелигенция страдаха от
двойно и дори тройно потнсннче-
ство: отоманско-феодално, импе-
риалнстическо-ннономнчесно и фа-
нариотско-духовно. Поради всичко
това и под влиянието на западните
и главно руските демократически и
революционни иден и движения,
създадоха се обектнввиге предпо-
ставки, а идеологичната и ревопю-
цнонао-органивационна борба на
Раковски, Левски, Ботев, Нараве-
лов от тгьрвия период на живота
му и други създадоха субекmввн-
те предпоставки революцията да
добие форма на иародно-плебеii-
ска, радикална революция, с ярки
революционно-демократически и
дори утопнческо-социалистичссин
идеи (лозунги).

А това не можеше да не изпла-
ши българските чорбаджии, круп-
ни търговци. нотабили и техните
оръдия, които, доколкото бяха
проявявали известен интерес към
някои въсганичесни чети и акции,
не се отличаваха в същност от no·
късните импернаяистичесна поли·
тици и идеолози. които днес съ-
А.tо се „интересуват" от комуннэ-
ма, но с явната цел да бъде пре-
върнат roil в . . . .национален но·
муниаъм", т. е. да престане да
бъде комунизъм. Българските
чорбаджии, крупни търговци, но-
табили и други като от смърт се
плашеха от народно-плебейснага
революция, за което пън бяха най-
безпощадно разобличавани и за·
нлеймявани като народни изедни-
ци, предатели. опортюнисти, мах-
зарджии и дуалисти от Ботев,
Левски н дори от Любен Каравс-
лов през революционния период
на живота му.

Верни на тази своя природа,
българските чорбаджии. крупни
търговци, нотабили и други след
Освобождението проявиха своята
консервативност и реакционност
дори към буржоазната Търновска
конституция, която бе извоювана
от народните безимотни. дребни и
средни селени и градски трудещи
се маси II нескъсалата с възрож-
денските традиции ннтелигенция.
Докато преди Освобошдението бъл-

На 3 март се навършват 80 го-
дини от освобождението на Бълга-
рия от турско иго. Това събитие
увенча упоритата и продължител·
на борба на балканските народи
против турското робство.

Почти петстотин години Осман-
ската империя, създадена през тъм
ните векове на Средновековието
чрез завладяване и ограбване на
друrн страни.' държа в окови всич-
ки народи на Балканския попу-
остров.

Докато в страните от останала-
та част на Европа през втората
половина на XVIII и началото на
XIX век народите развиваха сто-
панския си. политическия и нул-
турния живот в крак с възхожда·
щия капитализъм, румъните. бъл·
гарите. сърбите. албанците. гърци·
те търпяха още под разл11чн11 фор-
ми игото на националното зароб·
ване. което възпираше историче·
CIIOTO НМ развитие. Наtl·ТеЖКО бе·
ше положението на бълrарсння на·
род.

Ниrо постоянните кървави бун-
тове, нито победите на руск11те ар-
)IИИ не успяха да ограничат тур-
ското владичество над българския
народ. И през втората половина
на XIX век България продължи да
търпи иай-тешкото национално н
феодално робство измежду остана-
лите балкански народи. За своето
освобождение бълrаl)снпят народ
води дълга революционна борба.

Борбата на потиснатите балкан-
сн11 народи за освобождение и на·
ционална независимост намери
дълбок отзвук u руската обшестnе-
ност. В Русия съществуваше не·
тинско народно движение за под·
помагане на балканските народи.
Начело на това движение стояха
11ай-добрите синове на руския на·
род. То не се оrран11чи само до
славяните, а се отнасяше винаги
до всички балкански народи.

АвтонФшята на румънските
княжества. тяхното обединение, а
след това извоюването на незав11·
симостта на Ру,1ъния бяха плод
на руската помош. оказана в бор·
бата на народите от всички бал·
кански страни.

Положението на Румъния като
автономна страна бе от полза и за
братския български народ. През
годините 1860-1877 национално·
освqбодителното революционно дви
жение на българския народ прида·
би още по-голям размах и no-op·
rанизирани форми. Организиране-
то на това движение ставаше в Ру-
мъния.

.Автономна Румъния беше за
българския народ - сочеше Г. С.
Раковски - свободен и неприкос·
новен подслон, а къщата на румън·
ския селянин бе открита за бълга-
рина с най·сърдечно rостоприем·
ство.·

В Румъния работеха револю·
ционни комитети. които орrанизи·
раха бунтове южно от Дунав. От-
тук тръгнаха през 1867 rод. чети-
те на Панайот Хитов и Филип То·
тю, а през 1868 rод. - четата на
Хаджи Димитър и Стефан Нарад-
>1<а.

През 1870 rод. в Букурещ се
учреди Българският ревQЛ!QЦIJОИен
централен комитет от Васил Лев·
со.и заедно с Любен Наравелов. Той
организира в България героични-
те въстанля през септември 1875
rод. и април 1876 rод.

В Румъния идеологът на бъл·
rарската национална революция Г.
С. Раковски започна да издава РУ·
)tъно·бълrарския sестник .Бъдащ-
ност", Наравелов издаваше .Сво·
бода", .Независимост" и „Знаме·, а
големият поет-революционер Хри·
сто Ботев - .Ду)1а", ..Будилник",
.Знаме" и „Нова България".

През 1852-1877 ГО/\ в Румъ-
ния излязоха 40 бълrа))ски вест·
ника, 13 списания и 94% от всич·
ки български печатни издания.

Тази културна дейност беше
част от великата борба на бълrар·
ския народ против потисничество·
то и гнета на турските господари.

'В румънския град Ппоещ бяха
организирани българските опъл·
чеисни дружини, които трябваше
да участвуват редом с руските н
ру)1ъиските войски в Освободител·
ната война.

Вълнуващо беше тържеството.
състояло се на 17 април 1877 rод„
на което първите опълченски дру·
жини, организирани в Плоещ. по·
лучиха знамето. изпратено от жи-
телите на стария руски град Са·
мара. Това стана пет дни след
като Русия бе обявила воnна на
Турция. Тия дружини преминаха
Дунав заедно с освободителните
руски войскн и там заедно с осво·
бождаването на българските села
и градове увеличаваха редиците
си.

Във военните планове на руска·
та ар)!ИЯ Ру)rъния и не?ната воn·
сна трябваше да играят важна ро·
ля. Затова )1ежду двете стран11 бе
сключена спогодба. Доку)1ентите
от онова време сочат в какъв дух
било постигнато споразумение ,,еж
ду Русия и Румъния.

При влизането на руската вой·
ска на румънска територия рус-
кият щаб отправи към ру)1ъните
манифест, в коnто се казваше:

.. Идваме при вас като .стари при·.-------------------------------
ятели II доброжелатели.

Със същата м11съл за дружба се
обърна руският щаб II кы, руски·
те воинн:

„Напомням на войските. че ние
влизаме в Румъния. страна прия·
телена нам от наl!·стари вре"ена.
за чиято свобода се е проляла не·
малко руска кръв. Убеден съм, че
там ще срещне" същото rосто·
приемство, ноето са намирали на-
шите прадед11 и башн".

Така и стана. Номандирът на
29·11 полк на донските казаци писа
в своя рапЬрт на 15 април 1877 r.:

..Жителите на rp., Галац ни по.
срещнаха с възторг. с викове .ура·
11 ни придружиха на голямо разсто·
ян11е извън града.·

Такова посрещане бе устроено
навсякъде на руските воини от РУ·
мънското население.

На 9 ма!\ 1877 rод. отношенията
на Ру?1ъния с Високата порта бяха
скъсани. като бе обявено попоже.
ние на воnна между тях и бе про·
възгласена пълна независимост на
Румъния. Великото с,,биmе преди·
звика неописуем ентусиазъм сред
народните маси.
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МИХЛИЛ РОШИЛПУ открито. Отвсянъде започна контра.
атаката на русоrо-ручънските воi!
спи.

Нървавите боеве продъ.,жиха от
сутринта до следобед. ноrато Ос)1ан
паша, виждаt!ки. че nсичко е 11зrу·
бено. се предаде на по.1ковн11к Чер-
кез. ко,1андир на 2-а ру)tЪнс1<а ;111·
визия. и заповяда капиту.,ацията
на ця.,ата си армия.

Нървавата п.,евенска епопея бе
завършена. По вре\!е на т?,з11 же·
стоки боеве румънските вой111щ11 се
побратим11ха с храбрите руски съ·
юзници 11 с бъ.,rарсното насе.1е1111с.
което бе встъпн,10 във ве.,иката
борба за освобождение.

Боnното рус?о-ру,1ънско-6ъ.1rар·
сно братство. съществуващо от ве-
кове. беше укрепено сега още пове·
че чрез rо.,е,ште общи жертв11.

Падането на п.,евен има огромен
отзвук както на фронта. така II в
Русия. Румъния и вснчю1 ба.,на11·
ски страни. Капиту.,ацията на ця·
пата армня на Осмаи паша - от
67.000 души - се считаше като
наn-важното събитие през войната
Всички знаеха. че трудното бе npc·
минало.

След победата пр11 П.,евен рус·
ките войснн продъ.,жиха настъп.,е·
нието през Стара п.,анина с цс.,
волната да завърш11 по-скоро.

Съrласно общия план рр1ънс1<а·
та ар,шя получи задачата да дefi·
ствува в западната част. На пърн?
място трябваше ;ia бъде преuзета
Видинската крепост, откъд?то бе
застрашен десният фла11r на рус·
ката ар,шя. След това трябааш?
да бъдат запазени крепостите Ни-
копол. Орехово. Ло,1 11 Ар•1ар.

Видин бе една от най-си.,иите
турски крепости по Дунав и pa'J·
положението му бе трудно атан:, е·
мо. Освен двата пояса от постоnн·
ни стени той бе аащитеи се:а и от
трети пояс. съставен от ,ющ1111 ре-
дути. изкопи и окопи.

Турската войска във Видин под
ръноводстilото па Иззет паша на·
брояваше позече от 10,000 душ11
и бе снабдена с вс11чк11 видове ор ь·
жия.

По главната посока от Видин към
София турците разполагаха с дру·
ги укрепени позици11. от които най·
с11лната беше тая прн Назир мах-
па. защитена от поделения пеше-
ходци II арт11лер11я.

На 6. I. 1878 r. румъисиите воl\
ски чрез успешна обсадна маневра
превзеха тази укрепена позиция

На 24. 1. сутринта започна rене·
ралната атака срещу Видю1. С.,е?
кратка битка 4-а дивизия превзе
Татарцжик. а 1 ·а дивизия - реду·
тнте Райновци и Рупци.

2-а д11визия превзе с,1ърда11 с
трите редута-едни от наn-силните.
Атаката 118 с,,ърдан бе като изу-
мителна буря. Един с.1ед друг па-
даха редутите, превземани с щурм,
и вечерта rероичн11те части от вто·
ра румънска дивизия владееха вече
Смърдаи и Иново с вс11чки уиреп·
ления около тези селища. Само
малка част от защитниците на
Смърцан успяха да избягат цы1
Напитановци и Видин. На 13 яну-
ари турците се опитаха да орr:?-
низнрат редица контраатаки, за д.а
си възвърнат Смърдан и Иново, но
бяха отблъснати с rоле)!И загуби 11

през нощта се оттеглиха в кре·
пастта.

Така с настъплението си р;·мън·
ската армия успя да превземе це·
лия обръч външни редути и се.,а
около Видинсната крепост. довър·
швайки обсадата и. Действията 0110·
по Видин и особено шурмуваието
на редутите в Смърдан са едно от
славните дела в историята на вой-
ната през 1877-1878 rод.

Нонцентричната атана срещу Ви·
динената крепост. пс111rотве:1а така
подробно. не се c1't"roя. тъn като
на 31. 1. се сключ? при,шр11сто в
Одрин.

Българското 11асе.1ение от Видин
и Белоградчик посрещна възторже-
но румънските войски. пост11.,айки
целия нм път с цветя и венци

Така след 9 месечна воnнз веков
иите потисниuн на ба.,кансюпе на·
роди бяха победен11. Страните ,,т
Бална11ския полуостров бяха осво-
бодени.

Балнанскиrе народи почувству·
ваха тогава, че всичките им инте·
реси ги свързват с ве.1ик11я русюt
народ. чиято борба опреде.111 побе-
дата над общия ПОТИС!IIШ II OCRO

бождението на тия народи.
С пълно право ,южем да кажем.

че дружбата между руси. рущ,н11
11 българи има · дълбоки порени в
миналото.

Напразн11 бяха всички опити на
вътрешните реакционни сили от те·
зи страни и на межю•11арод11ата ре
акция да унишожат тези корен11.
проникиа,,и дъ.,боко в историята
на нашите три народа. Топа с.,авно
минал') остана непокътнато нато
..?; t- "'вена ,--:ъnровище с много Пt:"'"'
,,и и бр11.,янт11·. канто го нар11ча·
ше ве.тик11ят Г. Димитров. То пр11·
доби истинската си сто1iност слс;t
23 авrvст 11 9 CCПTC\IBPII 19ФI r„
когато

•
русно румъ11сно-6ъ.1rарсно·

то братство бе възстано?ено II vн.
репено А борбата за 11сп111ското 11

окончате.,но освобожде1111с.

извънреден и пълномощен поспа-
иик на Румънската народна ре·

публика в София

rарсната едра буржоазия са,,а се
отрече от хегемонната си роля в
собствената си по обективен ха-
рактер и задачи буржоазна рево·
пюц11я, след Освобождението тя
извърши нова капитулац11>1 11 пре·
дателство: орнентираl\кн се наче·
по с българския монархизъм към
Jt\tnерналистнчесю1те сили, тя
вместо да разв11е тежната индуст·
рия 11а страната. тръгна по пътя
на лесното II бързо забогатяване
чрез оrрабва11е на народн11те мас11
и на дършавн11я бюджет, за па
стигне наti·сетне след двете при-
чинени от вея 11ац11оналнн ната-
строфи и подготвяната пак от нея
трета национална натастрофа до
монархофаuшстната диктатура н
до оп11та да бъде фа11ти•:е:ни no·
жертвувана националната саобо·
да. независимост 11 суверенитет на
Бълrарня. тоз11 път в полза на
герма11с1ште хитлеристи - с,1ърт·
ните врагове на цялото славянст·
no, на цялото проrресивио човече·
ство. на нашия народ и особено
на СССР.

От това второ, надвиснало над
България II още nо-тежко чушде·
странно иго страната бе освободе·
на на 9. IX. 1944 r. чрез Народ·
ното въорън,ещ, въстание 11р>1
хегемонията на работ11и•1есната
класа II под ръководството на
БНП в нерушим боеви съюз с бъл·
rарс1ште трудещи се селяни и 11а?
родна ннтст11·е1щия и с решава·
щата помощ на Съветската ар·
м11я - освободителна.

Ноrато днес се 1·овор11 и пише
за това второ освобождение на
Бълrарня, за всички нас е яс·
110, че целият съветски трудещ се
народ II ннтелиrеощнн, НПСС. съ·
ветското 11рав11телство и съветс1,а·
та дършава бяха единодушни, •1е
на поробените и зависими от rep·
манския фашизъм народи Съвет-
сната, 11стн11ски 11ародна армия
моше и трябва да им .nомоrне да
се освободят и да установят в
своите страни танъв обществен
ред. 11аиъвто те самите пошелаят
и могат да установят. Това за
всички нас днес е ясно като ден,
тъii като е напълно доказано от
самия ход на цялата, в това чие·
по и нашата най·ноnа история.

Ноrато се говори обаче за пър·
вото ин освобождение от Русия в
1878 r .. у някои наши, пък и не
само наши, автори-историци, юtа·
по е, ю1а отчасти и до днес из·
вестни разногласия и недоразу)1е·
ния. .

Разногласията и недоразуменин·
та не се отнасят до фанта, че са·
мият руски народ и подавляваща-
та част от неговата 1111теm1rенция
начело с Тургенев, Достоевски?
А11санов, Толстой и )rнoro други
иаii·искрено и решително искаха и
работеха да се помогне на бълрар·
ския народ да се освободи от ото·
манското феодално иго. Искрено
искаха това и руските воини, в то-
.еа чисnо и определена част от
ко"андиия състав на руската ар·
мия·освободителка. И тъкмо пора·
ди ооичко това руската ар)!ИЯ·ОС·
вободителка извърши безсмъртни
rероическн подвизи по време на
войната, в която се очертаха ярки-
те фигури и на редица руски пъл-
ководци: Гурко, Столетов, Радец·
ки, Вениаминов и др.

Но как стои въпроеът със са·
мия русци царизъм и с руското
царено правителство и политика?
Фактът, че самият руски народ
трябваше да поведе н запърши
победоносно своята революционна
борба срещу тях, е вече достатъч-
но указание за това, че във воii-
ии?е, които русният царизъм бе
водил на Балнаните, включително
и войната от 1877-1878 r., рус·
ката дипломация и военна страте·
rия не са моrли субектцвио да не
преследват определени свои полн-
тически и военни цели, които не
съвпадаха с целите на самите бо·
рещи се за свобода балканс1ш на-
роди, в това число II българския
народ. Това е също безспорно и
неведнаш е доназвано от Димитър
Благоев II други наши историци·
марксисти.

Нак стои обаче въпросът относ·
но обекrив1юто значение на тези
войни и особено на войната от
1877-1878 г.?

Същината на въпроса се състои
в следното. Западните империали·
етически сипи, както иазахме ве-
че, целяха превръщането на цяла-
та Отоманс!!а юшер11я в свой
полу11оло1шален и военен плац-
дар)1 за борба срещу Русия. По
ради това те бяха ясно и решител-
но против всяка и всякаква рева-

•
сътрудничеството 11 с румънската
армия н с българените опълченски
дружини.

Румънската войска покри дунав·
ската ,,иния. като осигури на рус·
като войска стратеrичесии марш.
необезпонояван от вражесин атани.

За улеснение на операциите по
преминаването на Дунав при стра-
тегическата точка Зимник два ру4
мънски корпуса б:?ха концентрира-
1111 в Олтения. за ца осигурят дес.
ния ф.1а11r на руските стrатеrически
частн. По този начин преминаване-
то на Дунав от руската арм11я има
блестящ успех. или както се изра-
зява съветск11ят историк Фортуна.
тов.•може да бъде счетена за кла.
сичесна операция ...

Последваха пос,,е ва1кни общи
бойни действия против турския ду·
навеки ф.,от. който в кратко време
бе изваден от строя.

Общо Румъния бе свикала под
знамената 117.999 души. През ме-
сец ЮJ1И една румънсна ди?изнл
премина Дунав и замести руските
час'!"А в уsастъ?а при кре?о:тта
Никопол със задачата да възпре
всични атаки на турците ОТН'!,\1
Орехово 11ли Плевен II да поддЪР·
ща връзка с 9·я рvски корпус.

На 11 август 4-а румънска ди·
визия започва настъплението къ,,
Плевен. а З-и и 8-и полк на .къ-
,,ърашнте" съставиха зае;tно с една
руска бригада руско-румънска нон·
на дивизия. Тази нонна дивизия се
по11ри със слава в боевете при Гор·
ни Дъбник. с които се завърши об.
саждането на турената войска в
П..?евен.

През август пречинаха Дуяав
rлавните сили на румънската вoll·
ска. Подготвяше се третата плевен-
ска атака. 1rчастъкът на румънска-
та армия обхващаше силните укреп-
ления, ициrнати от турците. в с.
Опанец до долината на Гривица.
Двата гривишни rе?ута и двата ре·
дута при Опанец бяха най-силните
от всички редути около Плевен.
Трета румънска дивизия имаше за-
дачата да атакува и превземе вто-
рия гривишки редут. а четвърта ди
визия - първия rривишки редут.

·

За тия редути румънските вой·
скоt се биха с голя,, устре)1 и храб·
рост. В боя на 11 септемвр11 с
големи загуби румънската войска
постигна бляскав успех. Безсмърт·
ни ще останат имената на храбре·
ците Шонцу. Ваптер Мъръчиня·
ну, йон Фрънку, йон Гриrорие.
С изгубването на Гривица турците
бяха лишени от една от най·важ·
ни7е позиции от плевенската за·
щитиа система.

От голямо военно значение бе
превземането на крепостта Орехо·
во. Тази крепост sаедио със съоб·
щителните линии по посока на Вра·
ца, Белоградчик и Берковица до
Видин )!Ожеше д11 образува зона
за съсредоточаване на турските
црйсю? в Западна България. В то·
зи боен участък румънските боn-
ци дадоха много жертви.

В боевете за Орехово паднаха
геройски наче.10 на поделенията
си, окуражавайки бойците. по?пол-
ковиик Мълдъреску, )1айорите Ене
и Груеску. лейтенантите Бордеяну
И РадОВИ'I,

В резултат на методическата ак-
ция около Плевен се създаде пръ·
стеи от непрекъснати позиции по
протежение на 500 километра. Ру·
мънската армия бе съставена от I
армейски корпус под ръководство·
то на генерал Чернат, който оохва·
щаше три дивизии, 11 армеl!ски кор·
пус под ръководството на генерал
Хараламб, гарнизона в крепостта
Никопол под ръководството на ге-
нерал Лупу и гарнизона в крепост·
та Орехово под ръководството на
полковник Маврини. Първи армеl!·
спи корпус беше част от войската,
която обсади Плевен.

•Освен това 4·а румънска ne·
хотна дивизня и .кълърашката"
бриrада - общо 42 полка, 24 ес.ка·
дрона и 12 батареи - образуваха
общ руско·румънски участък, който
бе наl\·застрашен, защото покрива·
ше двете вероятни посоки за изпи·
зане на турските войски Ьт обса ·

;tата - към София II към Видин.
Това изл11зане на турците се очак·
ваше от ,ден на ден.

И наистина на 10. XII. започна
турската атака точно в руско·РУ·
мънския участък към София. В
началото Осман паша прорязва
двете защитни лиини, но след два
часа положението бе изменено.

Румънските войски от участъка
под ръководството на генерал
Александру Чернат. забелязали
още в зори раздвижването на тур-
ците. пре)1инаха в настъпление.
разбиха турската защита. проник·
наха в Плевен и превзеха с шурм
най·важната стратеr11ческа точна -
височините на Опанец. Загубата на
Опанец доведе до осуетяване на
цялата операция за излнзане от об·
садата. Дясното крило на турената
армия бе по този начин оставено

I
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Генерал Драгомиров командува·
ше 14·а див11зня по време на Рус-
ко турската война - дивизията,
1юято най-първо форсира Дунав
в района на Зим11ица-Св11щов и
осигури :'.tинаването на rлав1ште
рус1<и сили на южния бряг на ro·
пю1ата ре11а.

Историята на войната записа не-
говото име като организатор и ръ·
ководител на тази голяма военна
операция, осъществена образцово
при крайно 7рудни условия. В на·
ставленията си то!! се прояви с от-
личителните си черти на добър
педагог, нато се придържал 11ъ"
Суворовите прющипи на военното
изнустоо. Успял да съсредоточи
поверения му отред незабелязано
от противника. при пълна тайна.
скрито от погледите дори и на
чужд11те кореспонденти. и преда·
вал устно заповедите на своите
подчинени. С войниците се дър-
жал ДОСТОЙНО, баЩИНСl!И. като ЛИ'!
но с тях беседвал в навечер11ето
на форсирането 11а реката: ..Здра·
пейте. братя. Нас назначиха най·
първо да извършим преминаване·
то на Дунаn. На нас гледа цяла
Русия. Помнете, братя, че за нас
нещо средно няма: ит1 зад ДунА·
ва или в Дунава". На офицерите
нееднократно напомнял. че в боя
..поддръшна ще има, но смяна ни·
кога" и че „отбой. отстъпление и
такиnа ..подобни никога да не се да·
ват".

Така професорът от военната
академия, автор на трудове по так·
тика, обучение и възпитание на ар-
)!ИЯТа. прекрасно съчетал теорията
с практиката. В разгара на кръво·
пропитн11я бой той заедно с rене·
рал М. д."• Скобелев преми11ал на
лодка Дунав и поел командуване-
то на войските до пълния разгром
на турските сили и установяване·
то на удобно предмостие за пре-
хо1>рлянето на следващите войско-
ви части от 8·и корпус на генерал
Ф. Ф. Радецки. Въпреки предвиж·
да11ията на турските военионачал·
ници и специално на турския rлав·
НQкомаищ•ващ ?бдуJ\ J{apont паша.
който обход11л тези ?,сета н зая·
вил малио преди това, че .по-ско·
ро на дланта ми кос)ш ще порас·
нат, отколкото те (русите - б. а.)
да се прехвърлят на това място",
операцията завърши бляскаво. ка·
то русите дадоха минимален брой
жертви. В знак на признате.1ност
свищовските граждани, които пър-
ви посрещнаха руските освободи·
телни войсни, причислиха генерал·
М. И. Драгомиров къ?1 почетни-
те граждани на своя град. Едно от
селата в този край назоваха на не-
говото име.

Генерал ДраrомирJв по·късно
се сражавал и на Шипка. Там той
(на 24 август 1877 r.) бил ранен
с куршум в крака и зами11ал в ти·
ла, за да се лекува. Неговото от·
съсrвие се чувствувало осезателно
на фронта. и то най-1Jече от вой·
ниците на 14·а пехотна дивизия.
наречена от съвременниците „же·
ната· на Драгомиров. От Ловеч в
едно свое писмо генерал М. Дм.
Скобелев му писал: ..Поправи се.
връщай се при ?ярващата в тебе
армия и сред твоите бойни друга·
µ11·.

Двадесет и пет години по-късно
генерал М. И. Драгомиров повтор·
но видя нашата страна и местата.
дето се беше сражавал. Toll уча·
ствува в юбилейните Шипченски
тържества през 1902 r. Привет-
ствува го хилядното множество от
българи, запазили в сърцата си
велика признателност към храбрия
,·енерал, ръководил първите стъ-
пили на българска земя през неза·
бравимата 1877 r. руски освобо·
дителни войски.

,
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i Резупrаrьт or един залп на Шипка--------------?



Посрещане па руски воllскв в rp. Плевен

НАДЕЖДА-В НАШИТЕ ЗЛИНИ!
Вековна е мечтата па б'ЬJ!rар-

сння народ, че освобождението му
от тежкото турено робство ще
дойде от Север, че на помощ ше
му се врнтече големият брат, Дя-
до Ива11, ввлинияг руски народ.

Москва, Русия в средата на
мнналня век стават притегателен
център за българската иятелигея-
цня. Нейната любознателност,
нейният стремеж към култура п
знання се отбепязват още от Бе·
лнвснн. който възкликва: •Учете
се, учете, добри българи!"

Под влияние на прогресивната
руска научна н обществена мисъл
нашето национално възраждане
получи правилна насока. а имен·
но по пътя на демократичното
развитие в служба на народа. Ру-
ските революционни демократи
възпитаха такива дейцн като Лю-
бея Наравепов, Христо Ботев, кои·
то дадоха сипеи тласък на народ-
ното освободително движение.
Страданията на българския народ
под турско робство намериха съ-
чувствен отзвук сред руското об-
щество.

Априлското въстание в послед-
валите турски зверства, подготов-
ката на Освободителната война от
1877-1878 г., както и перипетии-
те на самата война породиха в
сърцето на великия руски народ
горещи братски чувства към без-
эащитния български народ, чув-
ства, циментирани с костите на
десетки хнляди руски воини-бога-
тнрн, паднали за свободата па
Българял.

Нима българсният народ ще ва-
брави' 'някога голямото обществе-
но движение сред руското общест-
во в защита на жертвите от въ-
станнето7 Апелите на Достоевски,
Хонянов, Турrеиев остават неза-
бравими . като документи на една
иезабравима епоха, изпълнена с
хуманистични пориви и депа.

Любовта на българския народ,
признателността му за пропятата
кръв са отразени в произведения-
та· на най-добрите български пи·
сатели.

В разказа сп .Неда· Любен
Наравелов пише:•... - А искаш ли, бабо. да
идеш в Мосновската земя? - по-
питах аз.- Искам, зер, защото там има
иного черкви. а няма турци.- А защо се биеха московците
с турците. бабо?- Ха-ха-ха! За нас! Дядо Ни-
копа искаше да изгони турците и
аа даде царството на българите.- А где ще ги закара. бабо?- В пъкъла, синко, през де-
вет земи в десета. през девет го-
ри зелени н през девет моря дъя-
бони, та в десетото царство.. ."

В творчеството па Л. Наравелов
тия чувства на българите към РУ·
снте са отразени no най-различен
начин и сърдечност.

Българите очакват своето осво-
бождение от Русия, защото по ду·
иитв на поета П. Р. Славейков

.Руснте са наши братя,
наша плът н наша кръв."

Но нашият народ не само вяр-
ва и се надява на руския народ.
Нанто в приказките, руският на·
род е онзи могъщ великан, кой-
го е най-силен. най-справедлнв,
който е опора за страдащите. Те·
ви чувства са вълнуввпн бъпгар-
синя поет Петко Рачов Славей-
нов, когато пише прочувствените
си, изпълнени с любов и гордост
стихове:

.Кат Русия няма втора,
тъй могъща на света,
тя е нашата подпора,
тя е наш'га внсотаl"

Съвременникът на П. Р. Славей-
ков Pallкo Жинзнфов възхвалява
дружбата па славянските народи- .москевцн, сърби, чехи и по-
пяцн":

.Браня. веке дошла доба
Да изпием първа чаша,
Не за завист, не за злоба.
Но за братство, дружба наша."

В речта си пред Славянскня съ-
бор в Мосива през 1867 r. Райко
Жиизнфов казва:

.Съзнавам. че моето слово е
слабо и бедно, но и то, смея да ви
уверя, изхожда от дълбочината на
иоята душа и е обърнато с искре-
на любов и дълбока прнзнагелност
към великия руски народ, който
в създал единствената могъща и
сипна славянска държава!"

.Братя руси! - обръща се той
'Н'Ь?I събора. - Могъщи и силнн
духом и телом, ще забравите ли
гоя многострадален български на·
род, който се намира почти пет
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века под ненавистния ярем на евя-
репите и кръвожадни турци?"

И от салона се чуват викове:
.Не. не, няма да го забравим!" -
•Да. ние ще му помогнем!"

Христо Ботев, който ненавиж-
даше деспотичната самодържавна
власт на руския царизъм, има
към русння народ и неговата ре-
волюционна борба, към великата
руска литература н култура, към
руските поети и писатели чув-
ство па най-голямо уважение. В
една статия от 22 март 1872 г.
Ботев пише: .Русия никога няма
да се откаже от нас 11 никога ня-
ма да позволи на други народно·
сти да погазят славянското име."

Иван Вазов ярко отрази пред·
освободителната епоха и нейните
дълбоки симпатии към руския на·
род. Той ни даде творби. конто
j!зразяват вярата на народа нн в
Русия, народния ВЪЗТОР)' в дните
на Освобождението, на посреща·
нето на руските войски - жива
документация на народните чувст-
ва и народната любов към народа·
освободител.

•Русия! нолко ни плени
Ту!! име ново, светпо, мипоl
То в мрака бива нам светило,
Надежда - в нашите зпиниl

В тия думи неродният поет е
вложил наII-хубавото. кое,R„ наро,
аът носи в сърцето си no отноше-
ние на руския народ н руската
култура, благодарността за всичко
чисто, велико н благородно, което
roll е получил от руската прогре-
снвна мисъл и литература.

Пряко гласовете на западната
реакция. която поддържа приятел·
ски връани с турския деспотизъм,
Вазов изтъква великата човеко-
nюбнва мисия на руския народ,
на напредничавото руско обще-
ство:

.Не корист, не слава
да дири в победа,
не иго да туря,
а да го разбий!"

Значението на Иван Вазов в
отразяване чувствата и мисляте
на българите от оная епоха към
руския народ, вярата в неговата
сила н могъщество, надеждата за
близно освобождение е огромно и
то е дълбоко запечатано в българ-
ската литература.

Вазов е пламенният трубадур
на руско-българското братство.
певец на великата освободителна
епоха, на любовта и благодарност·
та на българския народ към на·
рода-освободител.

В стихотворението .Разходка
до Баняса" той пише:

.Идат!" Стреснах се. От ёлнэкия
XЪIIM

Вятъра принесе тропоти н гръм.
Прах гъстак дигна се. Към назн

препуска
С пряпорци развети конницата

руска .. :
Поетът е прехласнат от зрели·

щето на храбрите руоки воини .
конто носят свобода на неговата
родина (.От радост, вълнение,
поемах едвам"). Накто посрещаме
първите слънчеви лъчи след мъ-
чителна нощ, тъй радостно поетът
приветствува героите-освободи
тели:

•Русия! Това са. ази' си хортувах,
За кои мечтаях. за кон сънувах,
За кои народа плачеше до днес
И с вяра търпеше страшната си

чест .. :
• , •. И като помислих. че всичките

тия
Идат да умират зарад България.
И кат си помислих, и като гледах

Снчно туй - плаках!"

Същите настроения намираме в
много от прозаичните произведе-
ния на Вазов - в романа •Под
игото", в „Не,шли-недраги", в раз·
кази, поеми, драми.

Вдъхновени произведения, по-
светени на Освобождението и рус·
кня народ, са писали почти всички
значителни писатели.

Пенчо Славейков, П. И. Яво-
ров, Алено Но11сrа11шнов, Стра-
шимнров при. всички случаи под-
чвртават дълбонага сн. любов а
признателност към тяхната учи·
тепка - великата руска литерату-
ра. На Пенчо Славейков принац-
лежат думите: .Русия ни освобо-
д11 политически. Това знаят II де·
цата, Но Русия ни освободи и
ума: ней преди всичко дължим и
оная мална култура. която ние за-
сега имаме II която е най-хубавият
залог за културата на духа в на-
::?иит:е?о-нататъшен живот и раз·

Мноrо .години след Шипченска-
та епопея първият българсна про-
летарски поет Д. И. Полянов пи-
ше:

.На Шипченската епопея
Не ще заглъхне в нас екът:
Духът Стопетов ощ се рее,
Балканът песента му nee
По наменистнй стръмен

път" ..
Признателният български народ

е запечатал тия свои чувства в го-
лям брой монументални паметници
из страната, отразил ги е в своя
народен епос. Новото поколение.
което изнесе борбата срещу фа-
шизма и посрещна освободителните
съветски войски, живее днес със
същите чувства, но с по-високо
съзнание, на по-висок етап - из-
граждането на новия живот по
пътя на социализма и комунизма.

АТАКАТА НА ШИПНА

НА 13 АВГУСТ
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Нашата атака на 13 ав-
густ, отбивана няколко i
пъти от турците. въвлече J
в сражението почти всич- ,
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ки сили. с които разпола-
?-;гвхме на позициите.

Сутринта вснчШI шансо- 1

ве бяха на наша страна. 1

Ние обградихме позиция· i
та .Зелено дърво" от две
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страни - от север н от
юr. А нвшнте стрелци се
намираха на 30 ирачки от
турската батарея. Но ре-
зервите 1111 бяха ивтоще-
ни.

.Няма 1шнво да се пра-
ви - каза Радецки, ко-
гато му докладваха за то·
ва. - трябва да се хвърт1т
нов11 части в боя, но в ни-
какъв случай - да се от-
стъпва·. Назваl!ки това.
той поиска- своя кои, като
пожела да се отпраuи към
боевата пию1я. и лично
поведе в атака едни от ба-
тальошrте на Вопииския
nопк.

Този ден ние имахме
наl!-гопям бpoll ранени ,

и
убити, защото атакуваща-
та страна бяхме ние. На-
долу по шосето се прото-
чи непрекъсната върволи-
ца ранени. И накпи ране-
ни бяха те! С по три кур-
шума в търд11те; с един
куршум в ръката - ране-
ният отиваше саьt към
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шите воl!ницн като че бя-
ха окаменели през тези
последни дни. Видях как
наши батальони се отпра-
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позиции на свои коне, ма·
гарета; носеха вода ден 11

нощ, не обръщайки вни-
мание на това. че ьшоrо
от тях се връщаха ранешr i
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или въобще не се връща- i
ха от планинския извор. i
Изворът се намираше да- i
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гарите се изкачваха на
височината no нянолко
пъти на ден н носеха 110-
да чак до самата огнена
линия. Никога н у никого Ё
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ченическите дни, които нм
се падна да преживеят .
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Нощ, прекарана под кур-
шуми, цял ден под огън

§
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Ё ъ?ата батарея ние видяхме
1
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I та на стрелците настъпи
=_;':'

бързо към турската бата-
рея. Турците започнаха
да отстъпват. Трудно беше
да се различат 11одроб110-
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стнте 1ro напредване-то на
нашите вериги, тъй J(ато
те действуваха в гъста го-
ра. Линията на нашия
огън започна да се при-
движва бъ'рзо напред, но
когато се nрнбпижи на
сто и петдесет метра до
турската батарея, тя спря.
Ясно бе. че нашите юна-
цн са срещнали тук си·
пен иеприятепски отпор.
Двадесет минути спец ка-
то Радецкн поведе бата-
льона в атака, неговият
началник на шаба се поя·
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-i!,_,.сподент, участвувал в
боевете на Шипка.
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ПЪТЯТ НА РУСКИТЕ ВОЙСКИ

НА БА11КАНИТЕ ПРЕЗ
ОСВОВОД}IТFJIНАТА воnнл

1877-1878
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В0е11и1е 1еиствия 111ез Р9ско-т1ската воина

от 1в,,-1в,в rоаиип
l)ИJr и !{онстантинопоn. Сега обаче

На 24 април 1877 rод. Русия [еН,•ПОЛКОВНИК ИВЛН КИН08 трябваше да се реши въпросът, ко
обяви воllиа на Турция. Дунавска· га и??еино да започне това настъп-
та армия премина границата на -<>- мнwе _ през зи:мата или да се ча-
Румъния н започна своето страте- 11н1>

rическо разгръщане, иоеrо завър· разузнава.не и съвсем ненаде на
Пироповнеуттшае.r?ие на гпа&ния щаб и

20 1877 Р се натъкнаха на отбl)аRИте.nяите
шн към юrш г. азгърна·

позиции на rуреКJ\'Те во!!ск??. Без поради желанието на войските на-
тата Ду11авска арм11я имаше обща почти -п•ението трябваше да заnмне

180 ооо рсщу предваритепио разузнаване. ?· и „
численост ' души, с

без артнлериi\ска подготовка на още през зимата. Възприе се спед-
206,000 турена воnсна. 20 юпи русюrте войски проведоха н?tят план: Дунм?ската ар,111я да

Съrпас?ю пла.11а за дfствията първата атака на Ппевеи. коя-rо прrо1ине Балкана в три груп11 и

на Дунавс?mта ар.\\КП тря ваше na
lie vспя. се насочи ко?ще11трнра1ю къ,1 Од·

се 11:?вършн е1що д?1011стратип110 Повлия110 от дотогавашните ус· р1111. Гm?вн1rя-r удар трябваше :ta
прсми11ава11е през Дунав в райо·

!К!ХИ, руското главно на.,?аидува)lе се нанесе на доо11ия фланг от ·rrн.
на на Галац - Бра11ла. за да се

нареJtИ да се проведе и nтора ата· Гурко. който със своя отред трnб·
отвлече ВJ11r:,1анието на турскнте

ка на Плевен. За тая атаh-а ген. ваше na мине Ба.nка11а. да овладее
воilсю1, на,1нра? се в у?ре?е1шя J(риденер. n,1есто да насо•щ гпав- Софня и отта11 да свърне Ila изт()!(
чет11р?rьгъпнин vce - ИJ111стра

иия си удар от юг и запад. където и настъп11 по дотrната на Марю1а

б Варна - Шу,1е41. Таен задача
no опедениn от ,1ест11н жнтепн и къ,1 Одрин. като с Т(}!!а застраши

е изn'Ыlне.11а от 1 -11 нцор11ус под
от ген. Снобелев турците не се типа на турскнте вонени. които се

коо1андувамето на ген. ю1ер.,1а.н. ия ,,а,tирах·а срешУ Шипченския npo-
кol!ro на 22 юни форсИ'J)а Дунав и бяха укрепили. тotl насочи rлавн „
зае Буджанскиn попуострон. си удар от изток и югоизток. точ· ходп.""З Троянск11я проход трябва.

Главните сили на Ду11авс1mта но срещу 11аi!-сил110 уК'J)епеинте ..-- re
армия трябваше да форсират Ду· места. ше :ta настъпи отреn1,т на не.рал

нав в раtJонв н,а Свщ11011. Ппа1rът Втората атака на Ппеnен се Карцев н се 11асочи нъм Пловдив

o6poli проведе на 30 юли с не:1сбра аrти - Одрин.
за това се криеше от щюr .

пернйсна подготовка. Следствие Най-поспе отредът на ген. Ра-
ните чужди предста11ители, някои

на Т()ва пехотата бе nр11нудева на де11ки от Шипченския проход тряб
от които сJ1ушеха на турското ра- пред не ваше да настъшt на юг също ны1
зузнава.не. Форсира.нето започна в повечето места да запсrне ·

б
2 ч. на 27 юни. Тышшrата бnа· приятелските позиции и да понесе Одр1111. Зад ген. Радецкн тря ваше

1·оnриятствуваше за иэненадващо голе,rи загубн. без да доб11е ня· да настъпи общнят резерв на Ду

форсиране на реката. но вятъJУЬТ какъв успех. Тана и втората ата- навската армrш.

съзnаде немалко трудности на на на Пмве11 излезе безуспешна. В 11зпълнение на възnриет11я

пре.,1и11а.ващнте през j\унав рейсо- Неvснсхът при Плевен оказа съ план отреД1,т на ген. Гур-ко на·

ве. Ведна1·а СJ!ед прехвърnЛ.ИС'ГО щестnено ВJJJ\Я!ll!e ВЪl)ХУ по-ната· СТЪПИ на 25 дeHC.\ffiJ)II 1877 Г, И

на втория рейс на юж1шя бpnr на тъшнчл ход на войната. Дунавска- спед ошесто?ени боеве до 31 де-

Дунаn премина н r·енерап Драrо- та армия врс,1е1r.ио премина КЪ)t ке;?врн успя да овпацее Арабаkо-

миров. който оое решение с пре- отбрана в· очанване. ла попучн под· нашкия про,хол. Въпренн тен,ките

хвърпитrте се вolicrrn па атакува II кре1111ения от Русия. зю,ни условия отредът · на Гурно

овладее височините около Свищов. Рvсе11сниnт отпед зае оnределе- продълти наст-ьплеrшето си и на

Атаната на Свнщовсннте височини ната "У Л!ШИП. Поради бездеnстви· 4 януар?, освоболи София.

започна 11 11 ч. на 27 юни н към ето на турските воl!скн от четири· Преминаването на Балкана от

15 ч. те бяха напъп110 овладени. ъrъпшша и тоn оста11а в бездей· страна на русннте войски при су-

До ве•1ерта на 27 юнн на южни,n ствие. като само от време на вре- ровите зи,ши условия представля·

бряг на Дунав се прехзърпиха ме отбиваше някои незначителни· ga rомщ подвиг. Това преми11ава·

около 25.000 души. а до 10 юпи атаки на турците. не бе съвършено изненадващ факт

вечерта - 100,000 цушн. С това Неуспехите на руските войсrm не са.,ю за турците, но и за всич-

се откриваше пътят за настъnпе1111е ющно от Бапнана 11 при Ппеnе11 rш европеr,ски дърщави н оказа

в Бълrар11я. окуражиха rурското върховно решително ВJJИЯНИе в,,рху по-ната·

В·ьв вр1,зна с нзпълне.11ието на но,1а11дува11е и то вече защrсли тьшннn ход на воtiната.
пла11а на бойните действия на па пре,шие в ко11тра11астъппеиие Турското ко>1а11дуване извед·

Бanrraнcl(J!Я полуостров се взе ре· за ликвндиране на Дунавската ар- наж видя. че зсичко е загубено,
ше.ние да се насочат на юг, запаn ?щя. За целта ар>1ия-rа на Сюлеll· во!!сюr 11nмаше. поради което още

и изток по един отред - Преден, ман п-аша - оrюпо 37.500 души - на 9 януар11 изпрати телегра;?а по

Западен. и Източе'н, или Русенсни. трябваше да настъпи от юг и русrшя гпа.вноноо1а1щуващ. с която

. Предният отред под командува· през Шипченския проход да се яви съобщи. че е възложило на Сю·

им-о 118 ген. Гурко заецно с бъn· в Север11а България. По това време лей?1ан паша na влезе в преrаво-
гарски'Те опълченски дружини no- Шиnч011ски,ят проход се отбранява рн за сключва.не на ,rир н завър-
пуч11 залача да настъпи къ,1 Тър· we ca.\lo от окопо 5,000 души с 27 шване на войната. Руското главно
нооо. да овладее проходите на оръдnя и едни резерв от 1.500 ду- командуване обаче не се съгласи
Бапиаиа и да осигури по-нататьш· ши в Габрово_ Това бяха съвърше- на никаюзи преговори. докато не

ните де!\ствия на Дунавсната ар' но недостатъчни сипи за отбрана- се прие>1ат предвари-rепните ycno·

,rnя към Одрин - Ноо1стантино- та на този тъn важен проход. вня. предявени от Русия към Typ-

non. На 19 а,вrуст Сюле!!ман паша ция още преди започването 11а

Западният O'Ilpeд под командува· привърши съсредоточаван? на войната
ИС'ТО на ге.н. Нриденер попучн за· своята ар.\lНЯ ? от 21 до 26 аuгуст Спед

·
завзrо1ането на София от-

дача да овладее Ннкопоп и Ппе· на Шипченсю,я проход се разоо· редът на Гурко nроД1,nжи иастъп-
вен, след което na наст-ьrm към ха еm1чните шипченски боове. кон· лението си. като на 14 януари ов.-

Ба.nкана. то оказаха влияние на изхода на ладя Татар Пазарднсик н продъп-
Източt1ият отред под ко,1анду- цялата во!!на. жн победния си ход иа изток h"Ь-\!

ваието на престоло11аспедника На 21 август Сюле!\ман паша Пловдив - Одрин.
Александър Апекса,ндрович попу- насочи rпаnния си ynap от изток. Пре:1rnнаването на Балкана от
чн задача да ОСИГУРИ левия фла11r Този ден 'J'УJ><ЖИте воnскн проведо отред·а на тен. Нарцев се отнася
на Дуf1аuската ар.\lНЯ по линия-rа ха осем атаки. Защитниците на к·ы1 иа!!-добре подrоwеннте и
на река Янтра и да обсади н,ре- прохода геройски отбиха всички nровед!щИ дейст.вия на русю1tе
пастта Русе. атаки. като на места се стиrна н войски, >1анар че това бяха де!!:

В изпълнение на поставената до употреба на камъни и дървета. ствия от малък мащаб.
му задача Предният отред иастъ· поради това че бяха се nрИIВЪрши- На 10 януари отредът се спусна
пи II спед l(ратък бoll на 7 юпн ов· ли бойните П'J)ипасн. в Н.писура, о:rJ>"Ьдето се насочи къ11

ладп 'Гьрново. Спед това О'llредът На 23 август Сюnеt!:ман подио- Нарпово - Чнрпа'Н за съю1естии
премина през Хаииньоl!сии,я про- вн ат:аките си. Боят този ден б? дейсmия с о,,реда на ген. Гурко.
ход. оста,вн малък заслон на из- купм1пrац1юнната точка на борба· На ген. Ра.децкн бе запоgядано
.ток от юнU1иЯ язход .на прохода. та за отбра;trата на' 1µ?ченсиия да. бъде в rот9вност за наст,,ттп?.,
свърна 'па запад и на 17 ЮJПI ов- проход. Турците атакуваХ11 с no· юrе към, 1 януари. То!! реши да.?
ладя Наза.нлък. цаВJ1яващо превьзходсmо в· сили обходи Шнnченсиi!я nрбх'од от из· ·

За съдеi!сwие 11а Предния от- no фронта н по двата фпаига с ток през Тревненския проход и СУТ

ред при овладяването на Шипчен- цел да обкръжат и унищо)l(l!Т за· запад през Химитлиliския проход,
синя проход бе насочен от север, ЩИТJmците на прохода. Те ycпfrxa след което с едн01JР8менен удар
откъ,? Габрово. отред от два non- да обходт фламговете на шнпчен- по фронта от Шипченския проход
на. Главното r<ооtандУване обаче ци и да се .явят почти в теХ!IИЯ и откъм тнла с двете обхошдащi?'
не можа да съгласува атаката на тип. Защwгииците на Шипка бяха rрупн да уннщоши армията на Bell
двата отреда и те атакуваха раз· достнгнапн до краl!ння предел на сеп паша в района на Шипиа -
новременно, поради което н не мо- своята И3дръжn:ювост. Снарядите Шеiiпюuо.
жа да бъде унищожена rурската и патроните се бяха привършили. При изключително тежки зюrnи
воiiска, отбраняваща прохода. Жаждата, гладът н поиесе1mте sa- условия двете обходни колони

Заемането на Шипчеискня npo- губи още повече утежняваха по- nро,шнаха Балкана На 8 януари
ход ю1аше грамадно з11аче11ие за пожението. Настъпи В'Ьрховннят лявата колона атакува от изтон
по-нататъШJ1ия ?д на войната. мо>1ент на изпитанието. в който турените воflски в paiioнa на Шей-
То осигуряваше -..а Д.у11авска11а ар МЪ)l(есmото н упоритостга на рус. ново. На 9 юrуари войските от ля-
мия най-добрия 11роход за преми- ките воt!скн н бъпrарскнте опъл- вата колона успяха да заrоtат с.
наваие на Балкана и в същото ченцн реши изхода на тази вели- Шипиа. По това вре,rе дясната
време не даваше възможност на чаоа борба за свободата на бъл- колона под командата на ген. Ско·
ар,1ията на Сюлейман паша, коя· гарския народ. В най-ир11тнчния бепев проведе решителна атака от
то ое прехвърляше от Черна ropa мо,rент. към 17 ч. на 23. 8., от- запад. Турските оо!iски бяха на-
към Деде Агач - Одрин, да lfЗЛе· към Габрово пристИ11На ген. Ра- пъпно обиръшени и къ:м 15 часа
зе в Северна България и постави децки с тана дълrоочак.ваиата no· Веnсеп паша се предаде
в тс11шо nоло)l(еиие Дунавската ар- ыощ. Положението бе спасено. Победният марш на руските вой
мия. Боевете за Шипка продътюиха ски продъ;111ш в пълен ход към.

Във връзка с неуспешната ата· на 24. 25 н 26 а-вгуст, 110 без ОСО· Одрин, ко!iто бе овладян на· 20
на на Плевен и появата на ар,шя- бенн резултати за турците. януари. С падането на Одрин ту_р-
та на С1опе!!ма11 паша от юг Пред- За да мошеше Дунавсната ар:,mя ското правителство се отказа от
ният отред трябваше или да зае;,е да пре?mне в решително нacnn· по-нататъшната съпротива и прие
за отбрана Шипченския н Ха!iн- nerrire наеое11, когато се очакваше всички русrш условия, като на 31
кьоi!ския проход и там да посрещ· да nристнгиат иови подкрепления, mryapи s Нонстантинопол бе под-
не ар>?нята на Сюле!!ман паша. трябваше да се. пнквидИ'ра с Пле- писано nримщже за безусловната
ипи да се опита na я задържи на веи. Така ое дойде до третата ата- капитулация на турските вui!ски.
далечните подстъrm южно от Бап- на на Ппеnен, за която_ бяха приз- Във времето от падането на Од·
кана. Ген. Гурно възприе второто лтечени и рум-ь11ски ootrcrш. Трета· рнн до сключва.нето на прюrирие-
решеиие, в изпълнение на ноето а атака на П11еве11 трябваше да то русиите воi!сюн продължиха
Предшrят отред трябваше да се занпочне на 9 септ1;мnрн. След liJ!Y· своя побе.nен марш към Нонстанти
изнесе напред н заеме тшията It ев,31а артипер1ri1сна подготовка нопол, нато постнгнаха до -Сан
Стара Загора - Нова Загора, нъ· ген. отов отложи ата1(ата за 11 Стефано и бреговете на Мраморно

??:1f1? ппао???щне армията на Сю· септе,tВрн, като я свърза и с и11е. ыоре.
нн; ден на царя (12 сеnтmшри). С това завърши войната. която

Гр. Ст. Загора беше вече зает ана след четиридневна безре- донесе толкова шеланата и с топ·
с част от cнmrre на Предния от- зултаn1а1 артилерийска нодrотоu- кова скъпи шертви ш?купеиа сво-
ред, а 38 зае>1а11ето на Н. Загора ка 118 септември пехотата на- бода 11а българския народ
Гурко насочи почти всичките си стъrm, но след като по11есе голе.\lИ Н й

·

снли. в СЪЩОТО време Сюлеl!ма.н загуби ОТ, 01-ЬНЯ на Пf)()'l'ltBJIHKa бе а >ВЗШl!ИЯТ ПOЛlfl'JIЧCCKH ре·

паша насочи снлите cit от три пршrуде.на да залегне пред турени it??aт 18от Русl(о-турската воtiна

страни за заемането на ст. Заго- те позиции, като само на някои
- 78 r. бе освобожлаването

ра: от запад- армията на Халю- места се постигнаха незначителни на българския народ от петвеков-

ен паша, от юг - ap?iи,rra на сю- успехи. Само на левня флаиг ген ноrо турено иго. На З март 1879
леi!ман паша и от изток, от района Скобепев т1аше успех, 110 то!! за:,;

г. в Сан Стефано бе подписан мир·

на Н. Загора - ap11н,rra на Реуф ръюна, като бе изразходвал вснч- пият договор мешцу Русия н. Тур-.
паша. 1ште сн резерви, н не можеше д-d

ция. Този договор обаче бе в раз-
При тана създаденото нопоще- ра3Вне успеха на спедвия ден реа със завоеватетште интереси

ине, ПРи грамадно числено пре11'Ъ1 На 12 септември войските' от на западните държави и те започ-
ходс'11Во на страа1ата на rурцнте, десния фланг н от ценnра почти наха остра борба. за да ro из,1е-

се развиха епичните боеве nрн бездействуваха, като се водеха са· ият, която борба в края на .нpall·
Стара н Нова Загора. Турците поне- МI> отделни незначнтепнн схватки. ?ата доведе до БерJJИнскня кон•
соха грамадн11 жертви, но поради На левия Фланг обаче Осман па- рее_

голямото им числено превъзходство ша проведе решителен контраудар Нато важен резултат ыоже да
Предният отре11 бе принуден да се и възстанови nоложеwето. тана н

се смята създаването на българ-
о-rrеrлн на север към Хаинкьоfr- третата атака на Плевен излезе сната армия, ядрото на която бя-
сюrя проход. 1rъдето скоро след безуспешна. ха опълченците. Оnъпченците се
това бе разфор?шра.,r и изпратен При създ;1пото се попоше11ие ру

биха кара-вно с руските воl!скя.
на почнвка в ра!!она 118 'l'ьр11ово. сиото главно комаидув,ше реши да На 3 марТ 1958 г, б'ЬJ!rарския-r
Отбраната на Шипченския проход nр11СТЪпи към б.nонада на Плевен народ ще празнува 80-годиwнина·
бе поверена на един русин полк и и no този начкн туJ:/С,ката ар.,шя та от своето освобождение от ото-<
на Българсното опъп<tеиие начело оставайки без средс1'ва за прехра: манско робство.
с ген. Столетов. иа 11 дРУГII материали, бъде при- По 1тътя на боnиата дружба

Предmrят отред не можа да из- нудеиа Да напнrулнра. между русиия и българс:кия народ
пъпни както трябва поставената Скоро след nъmraтa бло= n? на

има два оснс.вни ыомента. два стъл·
му ,задача, изтощи се твърде мно· Плевен •..._ ба Р
го в нерав1rите боеве. но затова турската арьrnя ИЭ!tадна в 1877-1 усио-турската война в
пък задържа настъплението на

ТеЖКо попощеmrе, особено no or-
- 878 г .• в резултат на коя·

Сюлеnман паша с нnкотю дни.
ношение на nродоволсmия и фу-

то бъnга?х:кият на-род се освобьди

3
ращ, Това застави Ос:маи па.wа на от тУ1,)О1«>То робС'11Во и Бъпrария

апад?mят отред започна свои- 9 денември да направи опит да от- тръгна в своето развитие по пътя
те де!\ствня едновременно с Пред· стъпи на запад, обаче войските ъ,у на наnиталиэ)1а, и 9 септември
ния оrред. На 15 юли с щурм то!! бяха обкръжени и 1944 г рез
овладя Никопол. Слсn това обаче 10 принудени на ·• в ултат на който бъл-

? декември да се предадат, при rарският народ за втори път -
в,1есто па настъпи незабавно за което в плеи паднаха 430338 души. сега от Съветската ар)ШЯ и от
овпа)!nване на Плевен. то!! остана За руоите падането на Пл-ен С'Ьветсюrя съюз - бе освободен от
в района на Никопол целя два де· означаваше освобождаване

- Фашисткото робство и се откри
ня, каrо даже не изпрати и разуз- значителни сили за П"""' на пътят за социалистическото раЗ'ВИ
наване към Плевен. Това даде В'Ь3 отново в иастъnление ,,_..Пкиаваие тие на България.
мотност на Ос?1ан паша, идващ на Плевен бележи повр·атиаада.втаето_ Б'ЬJ!гарският народ ве'l'Но, с
от Внднн, да изпревари и на 19 точ дълбо
ютt сутринта да влезе в Плевен.

на в хода на Руско-турената II
ка признателност ще си cno,

Вoll на. во - мия това свое ПЪ'Р!Ю освобожде-
ва на \кrfт?л?а Западния отред ед· След падането на Пл

ние от руската арМИЯ. Никога то!!

П
следобед набпижнха то главно командУва

евеп руско- няма да забра.ви' че славните рус-?с;В:ЯkН::в:??т?oeoxnpr:;;::exa на nър,воначалната С:?е?еЗ:ЬР:а? IOI BOIПIII на JtВa пъти го освободи-
и СТЪП.nенне през Балкана към Од

ха и му осигурих.а п1,тя и? нацио-- нален nоде11.



ИВАН БАЗОВ

ЗЛРАВСТВУйТЕ, БРАТУШКИ I
- Мамо, мамо, я ги виж!- Що е? - Идат! погледни ги
С пушки, сабли •.• - Що стоиш?
Скоро, чедо, поздравя ги!
Тях ги бог прати насам
да помагат, чедо, нам. -
И детето дава крушки
на солдатите без страх.

И крещи на тях:
ЗдравствуАте, братушки!

Генералът, кат орел,
ескадроните повежда.
А орачът се запрел
и омаен ги изглежда.
Чини му се, че е сън
Изведиаж, с туптене, с звън
приближиха кат вихрушки • ,
Toil си шапката свали

и ги поздрави:
Здравствуйте, братушки!

Шипка! Шипка! Гръм се чуй.
Гурко мина планините!
Радост, чуло беше туй!
И на Тракия момите
срещат храбрите борци

и покриват със венци
техните глави, коне и пушки ••.
И кат стискат им ръце

викат от сърце:
Здравствуйте, братушки!

Как са горди тез момци!
Един казак варди, гони
хиляди злодеи, крадци -
цели турски легиони.
И народът с лик заемен,
като гледа вече в плен
тия полкове хайдушки,
на казаците добри

тъй благодари:
Здравствуйте, братушки!

1878 r.

Опасно накачване през Балкана от войските на генерал Гурко

Две руски оръдия преминават през турските войски в боя при
Стара Загора

ИЭ „РАЭНАЭИ

iU

ЭА

Раэкаэ от ВСЕВОЛОД ГАРШИН
Ние заобиколихме селото II бър-

зо се спуснахме по мостчето над
потока. Пътят се изкачваше малко
стръмно през млада гора: дрянови
храсти. целите червени от много
дренкн. се смесваха с тръни. Пътят
беше тесен. по него не можеха да
минат повече от четирма в ред: на
дясно от него в храстите бяха из-
копани окопи. приготвени за слу-
чай, че турците нападнат Поп-
кьой. •

Спряхме се и направихме път на
някакъв полк. Това беше Невският
полк. който през целия ден беше
се сражавал и се връщаше в ла-
гера, тъй като беше изстрелял
всичките си патрони. Доколкото
мога да си спомня. през тоя ден
невцн имаха малко убити II рвне-
ни. Те бяха измъчени II уморени.
но вървяха весели и ож11ве1111.- Накво е това бягство от вас,
земляци? - попитахме невените
ВОЙН1ЩI!.

Някои мълчаливо отваряха праз-
ните си паласки. други отговаря-
ха. че патрони нямат. че ги сме·
ю1л11 софийци, конто заминали на·
пред и турците отстъпили.- Ех. виеl- Накво .ех. вие"! Я ти два де·
на да 11е ядешl Пък и патрони ня-
ма. Войник без патрони е като
пула бе? тютюн - каза един нёв-
ски войник. като пълнеше лупата
си. - Връшай се назад! Поне па
напираха срещу нас. а то просто
така. те си стрелят по малко н
ние с" стреляме - празна рабо-
та! Зе„ляк. да\1 да вапалим.

Ton ..запали" и се впусна да по-
rонва ротата с11.

По пътя в тръс се понесе една
батарея. след нея тръгнахме и
нне. Слънцето залязваше: всичко
се зачерви. Спуснахме се в до·
липата. дето течеше малко пото-
че. Десетина гигантски черни то·
поли като с покрив закриваха мя-
стото. дето отново се спряхме. Ла·
зарвтните коли бяха разположени
в няколко редици. Ленарят. фелд-
шерите II санитарите тичаха наго-
ре-надолу и се готвеха да превър-
зват. Оръдейни изстрели гърмяха
наблизо: ударите ставаха все по-
чести II по-чести. Още две дружи-
ни минаха край нас II отидоха на-
пред: ние вероятно бяхме оставени
в резерва. Отведоха ни настрана,
хората съставиха пушките в пира-
миди н легнаха на земята. покри·
та с мека. ароматна трева. Аз ле-
жах по гръб II гледах през клони-
те потъмнялото небе. Грамадните,
шеiт обхвата стъбла се издигаха
нагоре. разнлоняваха се и се пре-
плитаха. Само тук-там поглеждаше
эвеадична на черно-синьото небе 11

далечна. далечна изглеждаше тя.
в дъното на някаква бездна, и
мирно norпеждаше оттам. А из-
стрелите гърмяха и гърмяха. За
миг върховете на дърветата се оза-
ряваха с червена светлина, след
което изглеждаха още по-страшни
и мрачни. Не се чуваше пушечен
огън. Навярно ставаше това. JiOe·
то на военен език носи лошото на-
звание .арт11пер111!ска подготовка
за ятака".

Аз лежах II почти дремех. Boll·
ниците около мен тихо 11 сдържа-
но разговаряха. Сега си спомням
едно странно обстоятелство, което

по онова време не можеше да ми
обърне внимание: никой нито с
една думичка не намекваше. нито
напомняше, че той има друг СВЯI.,
родина, роднини. приятели. Сянай)
всички бяха забравили своя пре-
дишен живот. Говореха за тия
страшни оръдейни изстрели, защо
се е върнал Невският полк. и защо
не са 11м закарали патрони. нолко
турци може да има. кои се бият
от наша страна: само три полка
пи (Невски, Софийски II Волхов-
ски) или и двете д11в11з1111? .Да.
братя. може 611 11-а ще се притв-
че: бихме му избили ние зъбите".
.Е. ще ги избием. разправяш Holi
знае. може 11 цялата си сипа да е
докарал. Ако ги позапържим. и
това ще е добре: повече няма да
искат от нас." .И това е вярно: не
е заповядано. казват. да настъпва·
ме." .. Hon ти каза?" .Иванов. пи-
сарят от щаба: тoli ми е земляк."
.Много знае той, твоят Иванов!"- със съмнение каза едно пой·
ниче.

Върховете на тополите поёлеп-
пяха. Листата се посребриха и
заблестяха от мекото отражение на
лунната светлина.

Луната изгря. но ние не я ви-
дяхме, тъй като лежахме в дъно·
то на дола. Все пак стана малко
по-светло. На края на дола се по-
каза офицер на кон: той отчаяно
викаше: .Сандъците с патрони на
Софийсния полк давайте, давай-
те-е-е-в!" Но сандъците бяха от
другата страна на дола II эвукът
на неговия rпас въпреки крайното
напрежение не достигаше до езда·
чите, Някой от нашето началство

извика: • Предай по-нататък!" н се
започна нещо подобно на това, кое-
то муэинантите наричат фуга.
Един викаше: ..Сандъците с патро-
ни да-а-ай", Друг започваше съ-
щата фраза. когато първият вика-
ше .сандъците". а трети - когато
вторият свършваше лгатрони".
Нанто и да е, задремалите ездачи
се събудиха и като шибнаха коне-
те, в галоп се понесоха през дола.

След десет минути започна II пу-
шечна стрелба. Ушите. които от-
начало остро се вслушваха във
всеки изстрел. се умориха. Пък и
сънят потискаше. Скоро изстрели-
те се спяха в някакъв неясен шум.
сякаш течаща вода. след това
млъкна и той. Аз заспах.- Става/ii

Звънливият глас на нашия дРУ·
жинен командир ме разбуди. Всич-
ки ставаха. протягаха се. прехвър-
ляха през рамо шинелите си, кои-
то преди малко служеха за въз-
главници.- Вземи оръжието!

Оръдията не млъкваха. Ние изпя
зохме от дола и тръгнахме no ши-
рония път. проправен от артнле-
рията. Огънят на изстрелите беше
вече блнао, техният звук ставаше
неприятно силен. Веднага след
огъня. който като u111w пробиваше
въздуха. се чуваше гръмотевичен
удар: след това нещо звънтеше,
провъртвайни въздуха. Това бе на-
ша граната. която летеше към
мрачната стръмна височина, заета
от турцнте. Артнлеристнте безшум
но шетаха около оръдията и стре-
ляха непрекъснато. Понякога две
оръдия сливаха своя рев 11 двете
гранати летяха заедно. Те енспло-
дираха на ек-лона на хълма в са·
мата турена верига.

Ние вървяхме все напред и на-
пред. До височината имаше два
километра. Рав1111ят II широк път
се свърши, влязох•1е в рядка гсрич-

ОСВО60ДИТЕЛНАТА ВОИНА
В СПОМЕНИТЕ НА СЪВРЕМЕННИЦИ

Андрей Цветков

на, цялата обрасла с храсти. Труд-
но вървяхме. като си проправях-
ме път през тръните и брястовите
храсти. при това в тъмнината: но
хората все пак старателно запазва-
ха равнението, Показаха се някак-
ви камъни. плочи. поставени на·
преки. Това бяха турски гробища.
Ето и истински мохамедански па-
ыетници - камък, грубо одялан
отгоре във вид на чалма. Тук се
спряхме.

Луната силно светеше и озаря-
ваше хълма. зад който се сражава-
ха. Долу под хълма пинията на
огъня - това е нашата верига. а
отгоре другата. по-гъста линия на
огъня - турската: тия две линии
се смесваха - софийци отнваха в
атака. Горните огньове набухваха
все по-далече II по-далече. все
по-високо II по-високо. Но не мо-
жахме да слепим дълго сражение-
то. защото ни отведоха някъде на-
страна н поставиха всяка рота по-
отделно. И оттук пак видяхме пла-
мъчетата на иэстрелите. Звуците
им. някак тъпи. дървени, непре-
къснато допитаха до нас. Скоро
започнаха да долитат не -само зву-
ци.

Сее . . . есе . . . есе . . . - .но-
сеше се нещо из въздуха над нас
отдясно II отляво.- Нуршумl - нзвнка някой.- Добреl Лежи сиl Идва да
умре.

Наистина куршумите бяха вече
без сила. Това винаги се познава
по звука. Нуршум от близък из·
стрел пищи и свири, а който .ндва
па умре". само съска като змия.

Нуршумите летяха и летяха. Ро-
тата мълчеше. Напрегнатото съ-
стояние. което неволно се появи
при звука на смъртта, отслабна:
всички започнаха да мислят. че
куршумите само прелитат и падат
на земята. без да причинят нино-
ыу вреда. Някои свалиха шинели-

те си и се настаняваха да спят
по-удобно. ако можеше удобно да
се спи в коловозите на засъхнала-
та кал, с пушка в ръка и под
куршуми. И аз зацрямах. Тежка.
мъчителна беше тая дрямка - не-
далеч от нас. струва ми се в сед-
ма рота, неочаквано заговориха.
завнкаха.•Носи" - чух аз.•нъде
да го нося" . . . - прекъсна ня-
кой: не дочух края на фразата. И.
Н. изпрати да узнаят какво се е
случило, Оказа се. че куршумът.
дошъл да умре, не пожелал да ум-
ре сам II попаднал точно в сърце-
то на един войник. Тая смърт про-
изведе лошо. потискащо впечатле-
ние: да бъдеш убит. без да в11д11ш
неприятеля, от куршум. прелетял
три хиляди крачки. два километра.
на всички се струваше 11ато нещо
съдбо11ос110. ужасно. Но постепен-
но вс11чнн эамлъннаха, успокоиха
се и започнаха да дремят. Невисок.
рязък звук разбуди всички: един
куршум бе пробнп и двете кожи
на барабана. Намери се дор11 ед11Н
да пусне по повод .кожата на ба·
рабана" шега. ноято беше посрещ-
ната с общо неодобренне.•Намер11п
време да се шегува· - мрачно
казаха воnн11ц11те.

Вснчю, се страхуваха малко.
всичк11 очакваха нещо. Неочаивано
се разнесе в11к. но не от болка. а
по-скоро от уплаха. На11ст11на
иуршум бе попаднал в паласката
на ед11н воllнин. коnто. бледен II с
треперещо п11це. я понесе да я по-
казва на ротния командир. И. Н.
внимателно разгледа куршума 11

като забеляза. че той е от капибъ·
ра на пушките ПибодоR и Март11-
ни. премести ротата в една вдлъб·
натина па пътя.

Тук въпреки свиренето н съска·
нето на куршумите се успоко11х·
ме. На хълма се чуваше нашето/
.ура"! Софиllци щурмуваха хълма.

За Руско-турската освободител·
на война от 1877-1878 г. има
извънредно много сnо•1ени от офи· -о--
цер11, войници. опълченци. коре· доброволците бИJ111 нещо като на-
спонденти. учители, занаятчии, се· шнте нихнпнст11.• .От чорбаджии·
ляни. търговци - българи. руси, те - пиявиците на българския на-
румънци II други. Тия спомени - род - казва Данченко - нито
ценен материал за историята на едни не влезе n опълчението.•
войната - дават възможност да Руските воАски. преминапя Ду·
се доловят по-добре различните нава. разгъват бойните си с11пн.
страни от тогавашната деl\ствител· Нашият народ посреща. както раз-
ност. да се оживят известни съби· назват всичю1 в спомените сн. с
тия. за които имаме само сухи оо· неизказана радост II възторг осво-
ешш донесения и вестникарски съ· бод11тел11те. Цялото населен11е на
общен11я. Свищов излязло да rн посрещне.

Освободителната воl!на. подrот- .От Свищов до ТЪрново населе·
вена nснхолоrАч?"tни. дипломатиче· ннето от всични онопни сел.1 се

I

ски и военно. бе обявена на 24 ст11ча - отбелязва Газенкамф -
април J 877 г. в rp. Ннши11ев. Та- и 1111 затрупва с букети. венци.
зи вест пр_оникна бързn II се раз бродирани кърпи и nешкнри".
несе 11з шнроката руска земя. Из· .Възторгът II нскреността на на·
пълю1 се желанието на рус1<11я на· селе1111ето в Търново - съобщава
nод. изразил много пъти след масо· Нисов - бяха неоп11суем11. Цнпо·
вите кпанета у нас при кървавотn то население бе досущ опиянено
nnтywana11e на Апрнпсиото въста- от възторг". •Трогателна иарт11на
1111е готовността с11 na подпомогне представляnаха група стари бълга
с оръжие в ръна своите братя от· ри от едно rорнооряховско село -
татък Дунава.•Вестта за обявява· пнше П. Дукмасов. - Те 1111 npn·
не на войната - пише Boliниno· тяrаха своите мазолести ръце и
nнч - бе посрещната от вс11чки с със сълзи на очи благодаряха за

„ чувство на обленчение и с готов· спасяnането Н1\1 от ненавнстннте
ност да re притенат в помощ нtt ,,ъчители." Анrлнlkюtят кор<'спон·
бълrарс1111я народ". ..Трудно е да nент на nеrттш ..ТаАмс· между
<'Н представи чояек - разназва друrотn подчертава: -Не е възмож·
Лл. Сi\1аrнн - ентусназма. с ноfiто Н() нито за мннута да се съмнява·
бе посрещнат от народа и армията ме. ЧР оусите тун са желанн го
манифестът за обявяаане на война- сти. Бедният народ букв:v,но пла·
тя.". .. Намбаннте на Моснпа - от- че. моли се II се хвърля на шннте
бспязnа друг съвреме111111к - б11ят на сво11те освобод11тел11". • Цялото
тършсстве.110. Въ.тrоргът е Р<'.еобщ населе1111е на Стара Зarnpa - бе·
11 неопнсуем. И сдържатшт ПетеР· лежи Д. Rлаrоев - бе 11зпязло
бурr се раздв11жн". Селя111111ът Ма· да посрещне братушю1те. Тук вн·
1<арео разказва. че нато научил з? дях дядо Слаnейнов да плаче с ра·
страданията на българите. тръгнал постни сълзи. че е дочаня.л да no·
пеш от Снбнр за Одеса. за na се срещне оускнте освободителни

, запише доброволец и да им помоr· оойснн.• Тана е във вснчки сепн-
не. Тана е било по цялата руска ща. през конто преминават осво·
земя. боднтелнте.

Нашият народ също долавя. че Българите не само посрещат. но
войната е обявена. .Ние се досе· и подпомагат русите с вснчно,
щахме - пише н. БозвеnllеВ от каквото могат. .,Ж11вея за сметка
Назанпък. - че войната е обяве· на 1·рада - донася от Търново
на, no мерн11те, конто туреното генерал Гурно. като изпраща II по·
правителство вземаше ... no заси· вер11тстю карта за прем1111аnа11ето
леното събиране на данъците. 33• на Балкана. изработена от двама
сипването на ангарията ... Насе· бълrарн. и добавя: - Главата на
пението - мъже II жени _ се еди11ия е оценена от турц11те за
изкарваше да копае о?юпн. да пра· 100 и<ълтнци. • •Бпаrодаре1111е на
ви •табин" в Балкана. Едновре· българите - съобщава генерал
меmю с това тъпани II зурнн ек- Гур1ю - ние можахме да прехвър·
наха башибузуци да събират . . . пнм Балка11а, невъзможен за пре-

БъЛГАРия" Константин Хруцки разказва Нашият съсед в чаршията ДЯДО минаване на арт11лерня3".авва?ве:;???
Руси Борунсузът, отворил дюкяна, ки донесешш на разу н

·своите спомени се провиква: ..Носта. чуй ме: моят конни разезди ,се казва: .по пона·
1<ръсrnик прецапал барата с 300 зание на мест.ното бъЛl"а;х:ко на·

Не помня добре началото па Or ВСЕВОЛОД м. fАРШИН ноnто неочаквано подскочи С ЦЯ· за Освооодителната война бутилки". А това значеше: .русите сепение". Габровци доставят Пр!!
боя. Ногато излязохме на открито, лото си тяло, издигна ръцете си и минали Дунава с 300 топа" . . . втория зимен поход през Бапнана
върху хълма, от дето турците яс- <> тешко се просна на земята. Двама Предибдве години гост на

ас?рща; Петко Славейков, учител в Ста· 750 коня.00150 шеl!нн за артипде?
но можеха да виждат нак нашите от нашите изскочиха от дола н до- пата ни е един от мапцннат ра Загора, държll .майсторски и рията, 1.8 лопати и излизат
роти, 11зпизайки от храстите, се несоха тялото му. живи участници в Освободителна- иТiосказателно" слова. че гости"Те разчистват пътя, да влачат оръ·
построяваха н разгъваха във ве- Турците наслуин почнаха да стре- Изм1111а се половин час в мъчи- o1ra война през 1877-1878 г. -

са тръгнали 8 скоро ще доl!дат. дията, да помагат на во!1111щите.
рига, се разнесе едшшчен оръдеен пят по нас. Нуршумите свиреха тепна неизвестност. Но11ста11тин Викентиевич Хруцки. Ton подготвя тайно младите да ne· Българите се явяват и на бой·
изстрел. Именно те бяха изстре- високо във въздуха с различни Боят се разгаряше. Пушечният Сега той е на 104 rоцини, радва ят песни, между които и неговата ннте позиции да подпомагат руен·
лялн снаряда. Хората трепнаха: тонове и с шум прелитаха през огън ставаше по-чест и пре· се на добро здраве II помни много песен: те. Насепен?rето от Габровсиия
очите на всички се устремиха към храстите, откъсваха вейки, 110 не мина в слят страшен воn. На дес- подробности за боевете, в които край - пише Прерадович - пре·
вече разсейващото се, бавно свлн- попадаха в хора. Тоя дърnарски ния фланг загърмяха оръдия. От сам е взел у•1астне. Старият воин Повдигни си гордо чело, Бълга· карва хляб, вода, вино и други
чащо се от хълма бяло облаче звук се чуваше все по-често II най- храстите започнаха да се показ· Хруцки при посещението си в на· рио, мале ,ia. припаси доброволно и с готовнnст
дим. И в същня миг приближава- после се спя в еднообразна пу110- ват вървящи II пълзящи окърва- шата страна обиколи редица ме· Погледни врага си и кажи смело при явната опасност за своя жи·
щият се звънлив, скърцащ звук тевнца. Отделно свирене не се чу- вени хора: отначало те бяха мап- ста, където се е сражавал в редо- - не съм сама. вот.•тъй нато пътят от позиц1111·
на снаряда, който летеше сякаш ваше: свиреше и виеше целият въз ко. 110 всю<а ыннута ставаха поне- вете на руската армия за освобож· В помощ на русите се формира те се обстрелва от кръстосан тур·
точно над главите н11, застави вси- дух. Ние вървяхме бързо напред: че и повече. Нашите 11м помагаха деннето на братс1шя български Българското опълчение.•Известие· ски огън. Ето къде, кога и нан се
чки да се наведат. След иато пре- вс11чк11 около мене бяха невреди- да с? спускат в дола. даваха им да народ. За заслугите му към наша· то за приготовленията на Русия изрази кръвното спавянс1ю брат·
летя над нас. снарядът се удари в ми и аз бях невредим. Това много пият вода и ги настаняваха да ле- та 'Родина ПрезиД!lумът на Народ· за война с Турция - пише С. М. ство на българи it руси.· На 12 ав·
земята до вървящата след нас ро- ме учудваше. жат в очанване на санитарите. ното събрание го Удостои с висо· Нисимов - привлече закалените густ - nнше Да11че11110 - на Шнп·
та: помня глухия удар на енсппо- Изведнаж излязохме от храсти- Един стрелец с раздробена китка кото отличие - ордена .Георги в бнтки с турците бойци. Едни за- ка се явиха 1<ъм 1.000 българи от
зията и след това един жапе11 вик. ?е. Дълбок дол с поточе пресича- на ръката, страшно охкайки, с из· Димитров". минаха за Русия, а други оста· околните села - всеки с катър
Парче от снаряда от11ъсна еднния ше пътя. Хората си починаха мал- бпеще,ш очи. с пос1111яло от из· Преди няколко ?дни Нонстантин наха в гостоприемна Румъния.• Ор или магаре, рядко с кон. На >IOI·

крак на фелдфебела. Това узнах ко и се напиха с вода. губената кръв и болна лице. сам Хруц1ш. който живее в гр. Houo· ганизирането на опълчението се потното - по две буренца. в ръ
после; тогава не можах да разбе· Оттук поведоха ротите в разни дойде и седна до потона. Пристеr· росийск. е пристю·нап в Москва nъзпаrа на генерал Стопетов с цете - стомни. Тня добри хора
ра тоя вик: ухото ш1 го чуваше- страни, за да обходят фланговете наха ръката му, поставиха го да 1ю случай чествуването на 80-ro· офицери от туркестансната армия. бяха дошли ла 1m по.,ю"нат II да
нищо повече. Тогава всичко се на турците; нашата рота беше ос· легне на един шинел: 1,ръвта спря. дишнината от освобожде1111ето на Мешду вой1111ци и офицери се съз· разнесат вода на поэ1щ1111те. • В
сля в онова смътно и неизразимо тавена като резерва в дола. Стреn· Измъчваше го тресна: устните му България. Тук той участвува в дава веднага взаимно братсно от- това време бълrар11те се яв11ха на·
с думи чувство. което завладява ците трябваше да вървят на· треперяха. то!! хълцаше и нервно. събрания и срещи с трудещите се ношенне. ши спас11тел11, защото бе трудно да
всеки, който за пръв път участву- право и като преминат хра- конвулсивно ридаеше. и с учащите се, пред конто раз· В опълчението постъпват проку· се каже от на1<во ние повече стра·
ва в сражение. Назват, че няма чо- ст11те, да влязат в селото. Турски- .- Братя. братя! ... Мили зем- каза своите спомени за славното деннте от Родината ни бедни хо· дахме - от 11епр11ятепските кур·
век, който да не се .трахува пре? те изстрели, както н преди. трещя- пяциl . . . минало на бъпrаро-руската бoii11a ра, участвували в някои чети и шуми п11 нлн от жюкда . , . Мсж·
време на сражението: осени, кой· ха често, непрекъснато. но много Много пи убиха? дружба. в Априлското въстание. За социал· ду българите и рус11Ите воllннц1? се
то не об11ча да се хвали и да лъ- по-силно. Просто се търкалят. Вестник „Вечерная Москва" no· ния състав на опълчението раз· създаде пълно другарство · · · ?--------------,
же, на въпроса, дали го е страх, Нато излезе на другия бряг на местна подроб11а беседа със ста· казват м1юз1111а в споме1111те си. Военният мед1щ1111ск11 интендант БОГОМИЛ ТРИФОНОВ
ще отговори: страх ме е. Но няма- дола, Вннцеп построи своята рота. Ротният здрав пи е? рия боец, коliто разказва за Ocuo· .Добровопцнте принадлежаха съобщава, че в Назанлък и Габро·
me онзи физически страх, КОЙТО Той каза 118 хората си нещо. което Здрар е още. Ако не беше бодителната война. за подв11зите пише полн. Норсаков - В ПО·ГО· во българите уредили болници С Самарсkотоовладява човека ноще в глуха упи- аз не чух. той. щяха да ни отблъснат. Ще на руските воини и българските пямата си част на селското насе· по 200 легла. Жените от Габрово
ца. при среща С разбоn,шк; съще- - Ще се постараем. ще се ПО· превземат - със слаб глас ГОВО· опълченци. Разказът на участни· пенне. Мнозина от тях постъпваха - п111uе Данченко - се явиха В знамествуваше пъпно и ясно съзнание стараем! - разнесе се rпасът на реше раненият. - Три пъти ю1 ка в тези забележителни истори· боси, а почти вснчю1 бяха с нзпо· голям брой II с голямо усърдие
за неизбежността II близостта на стрелците. води. отбпъснваха ни. Четвър- чески битни възкресява пред очи· нъсанн дрехи.•

· подпомагаха и обслужваха болни·
смъртта. Наблюдавах го отдолу: беше ти път ни поведе. В долчината се- те ни събития и случки, близни и „Доброволците бяха облечени - те. Жените в Стара Загора - бепе

Донато минавахме през попя- 'бледен и нанто ми се стори, пе- дят: много патрони имат - ръсят скъпи за всяно българс1<0 и рус· пише Н11сов - с наll·разнообраз· жи П. Дунмасов - даваха помощ
ната. турцнте успяха да стрелят ня чапен, но доста спокоен. Иато ви- J111, ръсят ... Но не! Но не! - не но сърце. Мсшду другото Хруцк11 ни костюми. като се започне от на ра11ен11те. нянон от които отна·
колко пъти. От тях ни отделяше дя Иван Платоннч и Стебелков. очаквано. злобно изв1ша ранени- изтъква сме;юстта и мъшестuото. потури. опшщн и калпак. едва ли сяха и по иъщите. и пак се връ
само последният голям гъсталак, тоn им махна с 11ърп11чна. след то- ят. 1<ато се надигна II размаха бол- 1юито са проявили П№ боевете ?а не до фран, капела и ганти." .В щаха на своите места.•Аз немал·
който се издигаше постепенно към ва започна да търси нещо с очи в ната сн ръ11а. - Лъжеш! Лъжеш Шипка младите българени onъn· очите на опълченците - ш1ше Не· но се удивлявах на железннте нер·
селото. Навлязохме в храстите. нашата група. Досетих се. че му се се. пронлетшшоl . . . ченци, сражаващи се за ?вобода· м11ров11ч-Да11че11ко - грее вяра в ви на тия шсн11. конто доста спо·
Всичко замлъкна. искаше да се прости и с мене. и И 11ато въртеше екзалтирано та на FВоята родина рамо до рамn бъдещето. Вс11чю1 са възбудени и коliно гледаха 11а тая кървава на

Трудно се вървеше: гъсти. че- станах. за да ме забележи. Венцеп очи. той страшно грубо изпсува и с калените русни воини. възбуде1111 радост110. • сашнща." Бълrарю1те работят в·

сто пъти бодливи храсти се бяха се усм11хна. кимна ми няколко пъ- се повалн в безсъзнание. С възторг Хруцки споделя и по Но а1ю народът е радостен от болниците с рядка преданост, no·
сплели и трябваше да ги заобнка- ти и изкомандува на ротата си да На брега на дола се по1<аза Лу- пресните си спомени от гостуване· обявяването на войната. чорбаджии добно на руските санитарки. ня·
пяме или да се промъкваме през върви във верига. Групите от no кин. то си в нашата страна през 1955 г., те, агенти на турската власт. оста· ион от конто, нато Юлия Врев-
тях. четири човека се разделиха надяс· - Иван Ппатоничl - извика за огромните промени, настъпили ват верни на своите госпоnарн.•Те ская, сестра Василева и други, уми·

И ето че се разнесе първият но и наляво, разтеглиха се на дъп- той със страшен глас. - Водете в живота II бита на повторно ос· настояваха - пише полк. Парен- рат между болните ной1111ц11 като
слаб. припичащ на удар от дър- га верига и изведнаж изчезнаха в гнl вободенщt с помощта на Съвет· сов - да не се създава самостоя· бойци на своя пост. Така умира на
варска брадва. пушечен изстрел. храстнте, с изключе1ше на един. Ди?1. трясък и бясно „ypal" стката армия български народ. телен опълченски отред. защото 46-годншна възраст 11 председател·
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ката ва женското дружество в Га·
брово Гаарипнца Ганчева. зарази·
па се от тнф в болницата.

С настъпването на руските вой·
ск11 в страната ни се създават на-
родни до(jровопчески чети. чието
основно ядро са главно бедните се·
пяни.

Статският съветник Хнтрово
разказва за четите, фор'lирани към
Ловеч и Троянския манастир. кон·
то изпълни1ш „своите задачи съв·
сем добросъвестно. носеr?нн вснчкн
задължения на трудния боен жи-
вот·. Войводата Цеко Петков с 400
nушн охранява ппан11нск11те прохо-
дн. Ито войвода се подвнзава в
Тетевенсио. Же.,ю и Панаnот Х11·
тов се движат в Нотленения бал-
кан. Петно воnвода воn11 партнзан-
ска l'ioplia в Тра1<11я.•Ние срещах·
ме на всяка нрачка въоръжен11
бъпrарн. ио11то залавяха турски
мародери. ба11111бо1уцн II пр. - пи-
ше i\1. Ч11чагов. - Ако рус11те си
поставеха за задача да вднrнат въ·
станне. то това бн мпrло много
леко да ста11Р . . .

" Все 11рез това
време се създава и народна ,111n11·
ция в много сел11ща на страната.

Руск11те вntlн1щ11 са С\11п11 през
вснчнnто време :1анрнлтщн на на·
рода. Това те правят наn-вече при
nтстъnле1111ето от Стара Загора.
Сюлеnман паша нашета с пълчища-
та с11 в Тракия. Насепен11ето се от·
правя за планината. Хора. копи.
добитък задръстват път„щата.
Плач. проклятия към турците. вой
ва ншвотннте. вснчно това се ели·
ваше - казва Даиченко - в ад·
сю1 шум. иоnто nритнснаше сър
цата. Русю1те воt1111щ11 се пр11т11чат
на помощ на населението. Те пона·
сят на ръце 11зоставе1111 деца 8-
бъпrарчета II турчета. - подпома·
гат Н(.):\1ощ11и люде. ре:щаnат по
следните с11 сухари на бедствува
щите.•Нямаше арт11лер111!сн11 сан
дън. нямаше лафет. на коl\то да не
стърчеха дечнца. • Трогателен е
слvчаят с едно дете. спасено от
воii1111к от Брянския полк. Ton за·
бслязва в снега човешки нрак, раз·
равя снега II намира млади хора- мъж и жена, - вноченясалн. а
в обятията 11м мърда дете на око
ло две rод11ни. Во!\т1кът взщ.1а
детето. което скоро свиква с брада·
тнте хора. Войниците изразяват
едннодуш110 желание да задържат
момиченцето и да го занесат в Ру-
сия, когато се върнат. Разрешава
им се. От целия полк изпращат по·
даръци. а офицерите събират и
пари за зестра. Детето не знае
името си. но воnниците чули. че
родителите му в предсмъртен унес
изговаряпн двусрнч11ето Ра·да. За·
п11тал11 попа и тoli казал. че бъл
rарнте имат име Рада. Така и на·
рекли момичето, осиновено от
Брянсю1я полк - Рада Брянска.... Пред стените на отоманска·
та столица в малкото селище Сан
Стефано се подписа на 3 март пре·
дн 80 год111111 договор за освобож·
де1111ето на България. Не може да
се опише - казва Данченко -
възторгът на победоносните вой·
ск11, когато се извести. че доr.ово·
рът е подписан. Громко „ура се
понесе от трис"!'а ?илядн търла и
огласи Босфорсния· простор.•досе,
га обливан с кръвта на хр11ст11ян·
сннте мъченици". .Нещо странно
се дочу зад мен - стар бъпrар·
скн войвода стоеше на колене,
пла?1еше нато nете и протягаше се·
га безс11л11нте си ръце къ>? воl\н11·
цнте. които с цената на своя живот
извоюваха свободата на мноrостра·
далната му родИJНа." Този бъпrар·
ски воllвода с трогателните си чув·
ства изрази признателността на
целия български народ към братя·
та-освободнтел11.

То бе ушито в rрад Самара
и бе извезано с .nюбов.
На аnест нон доАде в
Бъnгарнfl,
за да н::1nъ11нн дъnr суров,

И оnъnченцнте ro вяха
в дъжд бесен. • обnацн
от прах.
Закрнnяwе, подобно стряха,
01 маnодушне н с.трах.
Загинаха под род wpanнenн,
сред адски nnамъцн беэброА.
шестима знаменосци смеnн:
Наnнтмн - wестият бе тоА.

Но то не падна на земята.
Н днос в музе11 тмхо бд,н.
Наnомн" нн ;,а свобоАат.,,
а чието име nобеАИI

ципата права чепвува

?О-rодишнина1а от оrвоО01К11ението

ва 6ьлrарии
На 3 март т. г. се навършват

80 години от освобождението ю1
от отоманско нrо. В цялата стра·
на сега се чествува тържествено
тази славна годишнина. Трудещ11
те се от градове и села 11зразяват
безираliната сн бпаrоnарност към
братския руски народ и къы вели·
,шя Съветски съю3 3а nсвобожде-
нието на нашето Отечество от тур
ско иrо и от фашизма.

Номнтетите на Отечествения
фронт II на бълrаро·съветската дру·
жба вземат наn-деnно участие в
чествуване на беп?житата годиш·
ннна. Във вснчки градове и села
се уреждат тържестве11и събра·
ння и м11т11нrн. На 3 март в Со-
фия Спавя11скнят комитет в Бъп·
rария и Общонародн11ят комитеt
за бъпrаро-съветска дружба уст-
роnват голямо тържествено съ-
брание. За тържественото чест-
вуване ще пр11ст11r11е спецнапна
съветска делегация 11ачело с re·
нерал Александър Семьонович
Гу11доров - председател на Сла-
вянския комитет в Съветския
съюз.

Освен това в градовете Враца,
Никопол. Свищов и Сп11ве11 ще
бъдат организиран11 тържества,
на иоито водачът на съветската
делегация генерал Гундоров ще
връчи на председателите на rpan·
синте С'Ьеети ключовете на тезн
градове. иоито са бипн предаде·
нн на руските воllск11 nрн ocno·
божденнето.
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АЛЕКСАНДЪР БЛОК

ВЪЗМЕЗДИЕ
Поема

ОТКЪС ОТ ПЪРБА Г.ЛАБА

Пошстеният ry,c oтl('l>c из поемата .В-ъзмгздие" от 6гмжития русш поп- Амк
санд?>р Бяок рисува посрвщаяею на руската воаска в стария Петер6ур•, взеАа у?а-
аив в освобохденивю на Бьмария от отоманс/СD шо - /877-1878 е, Тук. са за-
tатнати моменти от те,,ските боеве, в които са даАи жиt1ота си много синоsе на РУ·
ския народ.•Белия» ген„хм• е Ск.о6емв.

Поемаrа.В-ъзмездие• досега не е превеждана на бьмарски:

Седемдкет н осм•. Есен.
Дотеrаа старн11 нн нк,
Трудът • Евроn• НIСПОР,... ,
а тука • CSnaтo асе такааа
се 1t.1нр1 бледата 31Р" •.•
Но гпедаА как c:era н3rplt
посред септември с.nънце Jtpкol
Народът за tnoд• се сбра?
Ча•с до 3аставата със арка
се носи 3.J/IПODO ура;
n,мжат Снннаn, Забаnк.анскн
от rражр.анн и nо.nнцан,
анн, бnъснане н грубн1tнстао , ••
Зад rрадскат.t черта, накраА,
де 3118ТОГ.n1В се H:J8HCJHII
Новодеанчн манастир,
където nочв11 пуста wнр,
там пред Москоаската 3астаеа
народ?тена, ноnн бе1броА -
наретм. брички и на.nяснн,
пера н ннаерн, н каски,
царица и придворни - е строАI
Пред трогнатата тун царица
в1,в есенната мapaнJIJ
воАснн минават - вървопнцн,
ДОW/1И от ЧУЖДi1,Т3 страна .• ,
B1,p0J1JT, n.A както на паради.
Що нееаг ти11 синове
от 11arepa мри Цариrрада.
ОТ чужд ОЗНК И lt)3ДОве1
Зсад тих ее снежните Бв11каии,
rрад П11ооен, Wнnна н Д'Ьбннк,
неза3драаяващите рани,
араrът нес.J1аб н хнтро11нк. , •

ЕА nавловцн и r-ренадири
no прашна уnица вър•J1JТ,
nицата - строги, no мундири
Горrъовски ордени 15.nсстит,

кО11оните са разредени,
но 8СНЧНН оцаnели 8 боА
под знамената nростре.понн,
r11авнте сеоnн, крачат • строА •.•
Эавърwн 15итната сурова,
незабравими часове!
Пак в роден краА сnод еееее,
nан при народа са отноаоl
Какао nн що им поднесе?
На минаnото - днес 3абаенно
н нека тежките ондонн"
от 6о" мrьр разнесе!
В часа на връщаното nнщно
забраон11н са всичко там:
животът н смъртта ооАнншка
nод неnрн11тсnсниn nnaм,
нощта без утро за мнозина,
студена и бе:sr11асна твърд,
она" дебнеща в доnинн,
настмrна.па rи в бо11 смърт,
умора, боnест, rпад и боnка,
ооА от тоnооннте rъp.na,
nют студ а оноnнто на папка
и оn.н, ноАто ги не crp",
дори туА вечно недруrарстоо
сред щабни и сред строеви
но помнят о дните боеви
и интендантското коварство •••
И11и пък помнят, може би? -
Народът хnяб и сол им кеси,
що има речи, оесепби,
no тях цоо,.,. и nаnиросн
легат от осени дом, отпред •••
Бе делото им трудно. соято1
Виж - оцеnолнте соnдатн
на осони щик държг?т букет!
У бата11ьоннн номандliРН
цвоти no чу11оое. сод.nа

по н:sба.nелнте мундири,
дори по конските чела •••
B1tp0JIJ'Т, върмт ••• Едва към з,1ne:s

ЩО са 8 Кё13АРМИТВ, Но коА
що им смони там бинт.11 аnен
и оочор с кръст аа храврест коА
красаоицнто ще n,юнJIJoa.
нобрсжнн думи що мълви,
с мустаци анти що минава
краА жа11кия ,,.нестроевак•.
ще си иrраА с пискюла пак.
3f!оър?ан с nонтнчка чс·раена1 •.•
А в същност хората военни
но са nн умни и доСSрн7
Защо нарад1tт rн дари
със почит, аяра о тих намерн1

сеее у всички офицери
оидения 0е3ЧОТ кръжат.
Преди обикновени, чисти,
:,иц.та им cera пламтят.
Пред тих животът чужд прелисти
страниците си тоя път.
И кръстани с барут и 15рони,
едно мъnв.ят те с порив млад:
как Боnи reнepa.n на вонв
сто1111 пред opaжиJIJ снаряд
като нодосеrаом nрн:sрак
пред огъня с усмихнат пик,
как авен стъ11б от огън брнзнал
над Горни :sадимен Дъбннк;
:sатуА, как полковото знаме
убитият държаn до смърт,
ПO/IKODHИK1tT как ТИН4/1 с рамо
оръдие в nпанинсин път ••.

От руски: Младен Исаев

Генерал Едуард Изанович Тотлебен
Генерал Тотлебен пристига на

театъра на военните действня едва
през есента на 1877 г, Toll е
бил нужен като способен инженер·
фортификатор, проявил се още
в Кримската воllна. Нему по-
веряват ръководството на руски-
те войски. които обсаждат Ппе-
вен. Обграден от верига хълмове.
градът представлява естествена
крепост, в която умело се аащн-
шавал със своята армия Осман
паша. С открит щурм превзе-
мането на Плевен е било крайно
трудно. Под вещото ръководство
обаче на генерал Тотлебен тур-
сният гарнизон е бил включен в
обсаден огнен пръстен.

Издигнати са били два вала -
на Гривицката и Тучеиишката ре-
ка. По този начин е бил спрян при-
токът на вода за града, По-късно
водите на отприщените бентове
пън са унищожили мелниците на
обсадената турска армия. Оръдия-
та на обсадната артилерия. поста-
вени от Тотлебен по цялото разпо-
ложение на блокадния пръстен, не
са давали покой на застрашените
от rлад войсни на Осман паша. От
своя страна руските н румънските
воllсни са заели такива позиции.
че можели да си оказват веднага
помощ в случаll на пробив от стра-
на на противника. На 28. XI. 1877
година при опит да пробие руски-
те позиции при р. Вит Осман па-
ша се предава с цялата си армия.

П<rнъсно генерал Е. И. Тотле-
бен воюва на източния фронт -
като началник на Русчукскня от-
ред. Отличен познавач на форти-

(1818-1884)

фикационното военно изкуство, то!!
н тук се е проявил и е доприне-
с'llл за успешните действия в райо·
на на Русе. Мечка, Тръстеннк и
Елена. На 20. 11. 1878 r. Тотле-
бен влиза тържествено в Русен-
ската крепост. приветствуван въз-
торжено от българското население.
което му поднася специален адрес.

В края на войната Тотлебен е
бил назначен за главнокомандуващ
на руската деl!ству,ваща армия на

Когато се обяви войната за ос-
вобождението на България. бях на
15 години. А ето вече rоня стоте
и позабравих много неща ...

И тогава живеех в Търново.
Нас. децата. ни караха да стоим
в къщи, да не излизаме. Баща ми
си беше направил 1юn11 дрехи (10rава всички мъже ходеха с потури
н носеха фесове. защото турците
с"ятаха за комити ония. които не
се обличаха нато тях). Попитах го
защо сн е напра'ВНЛ новп дре.хи. а
roll ус,?ихнато )Ill отвърна: .Бра·
тушките идат! Ще ги посреща?,?-
Турците ще си отидат там, откъ-
дето са дошли.·

11 нlшстш1а един ден турците
тревожно се разшетаха. Освободи-
7елните войски идваха и-ьм 'Гър·
ново. На .Света гора· И)tаше то?:-

Балканите. В България то!! оста-
ва до края на февруари 1879 r.

Големи са неговите заслуги за
създаването на бъшарската нацио-
нална армия след Освобождение-
то. Но най-вече на генерал Тотле-
бен се дълщи органнзацияrа и
въоръжението на българите от Из-
точна Румелия, която по силата
на Берлинския договор бе превър·
ната в автономна област. подвласт-
на на султана. По нареждане на
ген. Тотлебен са били отпуснати
80,000 пушки .Нрннка" за въоръ-
жението на селските караули и
гимнастическите стрелкови друже-
ства. В един cвoll рапорт до руско-
то правителство тoll пише, че се е
съгласил на тази мярка, тъй като
..днес българите решително отри-
•1ат възмржността за възвръщане-
то на турското вла11ичество. В гра-
довете и селата". всички деца се
предават отсеr? преимуществено
на военни игри, маршируват със
знамеча. произнасяйки руски liO·
манди. За постъпва11ето в мили-
цията се явяват несравнено по-го-
лямо число доброволци, отнолното
е възможно да се приемат. На края
всички молят да ги обучнм в стрел-
ба ... Никога на нас не ще се пре-
достави по-благоприятен случай даподготвим българите за самозащи-
та, както в сегашното време, кога-
то всички разпореждания зависят
от нашите власти.·

Днес в знак на признателност в
местността .Иаllлъка • до Плевен,
на мястото на споменатия вал, се
издига скулптурна.та фигура на за-
служилия генерал. Едно от пле-
венските села носи неговото име.
а в десетни градове широки буле-
варди н улици напомнят за спо-
собния н храбър генерал Едуард
Иванович Тотлебен.

6 Руски части заминават эе фронта

lfзzрям ,,и и ясно слт,нце,
та оtряло тttx 611.11 Дунав.
Не е било ясно сАънце,
най ми 6UAu руснаците,
руснаците, юнаците/

Танива сравнения срещаме само
в коледните песни, израз на най·
сънроnени народни мечти, и в пес-
ните за българските хайдути. Зад
тях стоят стотици страници от на-
шата история, 110ито разказват Ja
далечните руско-български отноше-

• 111111. породени още n ранното ?ред·
новекоuне, и за културния поток
?,ежду двете страни. Предхождат
ги десетки песни за Русия, 8ЪЗНИК·
на11!1 навярно още след победата !!
на Куликово поле. когато тя се и?-
диrа 11ато опора на южните слаш1-
ни. В тях русинът се превръща в
идеал на красота н сила. пред коя-
то н природните стихии отстъпват,
а земята му - в обетована страна
на свобода II богатство. П<rк-ьсно,
когато в нашата народна поезиявлиза темата за руско-турските вой·
нн и от лично се пре?шнава към
типично. основен момент става руският героизъм. постоянен фон -
руската военна мощ. Иато буряразлюлява тя моретата. като бели
снегове н сини ледове обсипват зе-
мята нп .московците·. които

Русанка си е пооеАа,
6рату си помощ да стори.

Първиg дев
на

свободата
Спомен-r,т за npeмUJUJвaнero на

6ротскиrе руски вollc/Cu през Лу-
нава и тяхноrо радостно посреща·
не в Свищов на 27 /DHtl 1877 ,. и
до днес е още жив в памt!'Тта на
свищовската tраждаНllа ба6а Кица
Хаджиденкова, вече 94-годишна, внуч
ка на 6межития ,rъзрохденски учи·
теА Христаки Павлович. Ето какао
ни ?казва 6а6а Кица за посреща·
нето на руските воаски в града:

По онова време северната част
на града нямаше толкова мно-
го внсони сгради II от нашата КЪ·
ща добре се uюкдаше румънският
бряг край Зимнич. Близо месец
преди руснаците да преминат Ду-
нава. видяхме мноrо палатки. но-
ито се белееха из върбалаците на
отсрещния бряг. Един ден забеля-
захме, че палатките изчезнаха ...

През нощта на 26 юни откъм
източната страна на града с? до-
чуха топовни гърмежи. Запунаха и
пушки. Цяла сутрин гърмежите
отекваха в местността "Тенир де·
ре". Бе сряда, 27 юни. помня
ro като сега. По улиците не се
виждаше жив човек. И ето бързо
се разнесе м1-лвата: .Руснаците
идат!" Сред турците настъпи па-
ника. Уплашени и обърнани, те
бягаха. като носеха кой каквото
свари.

Къ)t обед стрелбата утихна. В
града влязоха братскmе русин вой
ски. Свищовското гражданство -
жени и мъже, млади и стари -
излезе да посрещне братята-осво-
бодители. Всеки бързаше да им
поднесе цветя. вино, хляб. От две-
те страни на улицата се носеха ра-
достни викове. Спомням си, че дъл-
го тичах редом с войнишките ко·
пони. които отминаха по плевен-
ското шосе ...

В нашия дом до!!де да живее ге-
нерал Драгомиров-. 1шс-ьн н,а ръст,
със синя униформа. По-късно ап-
текарят Велизар Яковов доведе у
дома II един снажен руски офи-
цер, облечен в бяла униформа. .Ге-
нерал Снобелев" - наза аптекарят.
И докато го ГЛJ!дах учудено. гене-
ралът ме хван?/ за раменете и ?,е
целуна. Когато roll влезе в къщи.
двамата генерали се прегърнаха и
целунаха. Гостите обядваха у нас.
Спомням си добре, че ги нахра-
нихме с хубава бяла дунавска
риба.

Това беше ден на· голяма радОС7
за всички ни.

Четвър:rn стрелкова бригада на
Шипка - 11 август 1877 r.
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Пре?ш11аване 11а р. Марица до Пловд?ш Р? - Каразин - Гравюра - да11и.с
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Тя ще да пристиtне
сАавната Русия/

ва през Дунав в .милна Русия·, за
да търси спасение от поробителя.
Сред българите мохамедани край
Доспат изселването се свързва с
трогателен зов за помощ към .бра-
тец Ивана·, както се е преобразило
тук всенародното название на
Русия:

Зоезда се жарна, джанъм,
зоезда се жарна
краа Черно море.
Не е биАО звезда,
наа бUАо мома.
От турци бяtа
да я не потурчат.
Бяга и вика, джаJt'ЪМ,
бяга и вика:- Братец Иване,
братец Иване,
турци ме zанят,
турци ме гонят, джан-ъм,
да ме потурчат.
811рата дадох, джан1'>м,
вярата дадох,
език не дадох,
език не дадох!'

Малката песен - най-оригннал-
ната по ндея и художественост твор
ба за по?1охамеданчването на родопското население - е наситена с
моменти, които я превръщат в п<r
етичен документ. Поетът подчерта-
ва жизнената с.нла на едИ!I народ,волята М}" да запази. ако не вярата,поне езика - понятие. което за на-
родните слоеве се покрива с пред-
ставата за народност. Така на пре-
ден план изпътза пламенният стре-

1 Записана от Иванка Бояджиева,
учителка, през 1931 r. в с. Любча,
Гоцеделчевско. Песента е лята от
Незкре БаJlряwова, 9-rодиШ11а,

В навечерието на Априлското
въстание увереността, че Русия не
ще остави сам народа ни, взема
невиждан размер:

Развиваа се, ружо у градина,
че ще доdде велика Русия,
че ще стане славна България. ..

За дълбочината на тая вяра ro
вори обстоятелството, че дори пла·
мъците на щестоко потъпканото въ-
стание не успяват да я засенят.
Историята я показва в последното
щелание на въстаниците: да бъдат
обесени с лице към север, към Ру-
сия, отгдето знаели, че ще дойде
освобождението. Народната поезия- в песни за безименни, но обез-
смърте1111 от своя народ борци -
пее:
Анадолски черни татари,
с мене се народ не свършва,
ни нашата вяра 6мzарска.
Аз има,, братя два,,ина
вм pyc/CD эе,,я широка -
утре щат тука да доадат/

•
Утрото настъпва. Векове очаква-

ни, събитията рукват като пролет-
ни води - и в нашия исторически
фолклор възниква нов цннъл пес-
ни. посветени на Освобождението.
В тях намираме причините и целта
на Освободителната война - 11акто
народът ги е виждал: обявяването
й, военните действия, представени
с оня стремителен развоll, който на·
помня вълшебна приказка.

Потресени от българските стра-дания по вре?,е на Априлското въ-
стание, синовете на Русня са обзе-

ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОИНА В ПРОИЗВЕ

върши на 9 септември 1944 r. с
помощта на Съветската армия -
една важна аналогия. която свърз-
ва великите събития от 1878 и
1944 r.

Още по време на самата Осво-
бодителна война към нея обръщат

Професор
ПЕТЪР

ДИНЕКОВ

norледа си почти всички тогаваш-
ни по-значителни българени писа·
тели. Първото чувство. ноето ги
изпълва и което се стремят да из-
разят, е любовта към братския ру-
ски народ, вярата в неговата побе·
доносна армия. На тия чувства се
отклинват П. Р. Славейков. Л. Ка-
равелов, Н. Козлев, И. Величков и
особено Вазов.

Когато четем произведенията на
Вазов. посветени на освобождение-
то. още веднаж се убеждаваме кол-
ко близко поеrы е стоял до на.-
родните страдания и' устреми. кол·
но широко е успял да отрази една
цяла епоха. колко чувствителна е
била неговата лира за патриотич-
ния подем. обхванал широките на-
родни маси по време на. Освободи-
телната воllна. Произведенията на
Вазов са се явявали непосредно и
спонтанно - като отклнк на голе-
мите събития. като израз на дъл-
бокото вълнение на съвременници-
те. Но тия произведения са твър-
де многобройни и обхващат раз-
,,ични страни от събитията, прежи-
вяванията. мислите и чувствата.
свързани с Освободителната война
и освобождението. така че в края
на 11раищата се получава широка
и богата картина на епохата.

Най-напред ние можем да я ви-
дим в сбирката .Избавление"
(1878 r.). Тя съдържа стихотворе-
нията. възникнали като непосред-
ствен отклик на Освободителната
война. В "Топът заехтя". .Разход-
ка до Баняса".•Здравствуl!те, бра·

РА31\А3ВАТ
ти от оня пламък, с който п<rнъс110
гинеха из затвори и по барикадите
На революцията:

Сичките са продумали:- Сички таА«о че гинеме,
иАеА? че ги избавиме!

И тръгват за освобождението 11а
братската страна не като на война.
а нанто само в борбата за своб1Jда
се полита:

Пойдоше си воане певаечи,
эабуаше банде и то6оше -
радост поаде до бога едноtаl

Еднична мъката на майките на-
рушава радостните тонове на тап
картина и напомня за смъртта, нон-
то чака тръгналите с песен мъже.
Но възвишената цел пропъжда ней-
ния призрак 11 окриля полковете в
трудния път:
Ла прогони,, турци анадолци,
да от1'>рвем робска Бмгария/

Подхващана и повтаряна ы песни
от северните и южни области на
Източна България до западннте
граници на Македония, целта на
войната прелива в ндея н жаду
ваната нацнонаm,а неза11исимост:

Русия у нас ще доаде.
от робство да ж, опрве.
Б?>лгарска эе,,я хубава -
6мzарска да си остане/

Епическите певци се впуснат в
подробни разкази за Цариградската
конференция, която предхожда
войната. за подготовката на пох<r
да, за жертвите при минаване на
Дунав. Създателите на А1алките ли-
рични песни се задоволяват да из-леят народното вълнение в образи.каквито срещаме само в песните.
рожба на борбата за свобода. Като
сл-ь?ще огряват освободителните
во!!ски Дунав. Води ги понякогаимператорът, в други сл»чан - re·
нерал Гурко или Снобелев. а че-
сто - во!!вода без нме. Яхнал. ка-
то богатирите от руските прн11азни
и бнлини, конче ветрогонче с поз-латена юзда и пъст1>и ноланн-смо-
кове, лети тoll нъм измъчена Бълrария, следван от безчет войници.

тушК!I", .ПаД!lа Плевен·. .Голго-
та·.•Погребаните солдати· .•Ца-
рят в Бяла· и др. Вазов предава
надеждите н предчувствията за
бll'Иэння край .на робството, радост·
та от прНСТJ1rането НА рус?;ата ар-
?mя, възторга от храбростта на
руските войници. дълбоката при-
знателност на българския на-
род към освободителите. Поетът
дава израз и на възмущението от
бездушието и наглостта на запад-
ната дипломация (.Блъит·. .Го.а-
rота"), и на вярата в славянската
солидарност. в борбата за свобода
(.!Ожнославянска солидарност".
"Черна гора"), и на смута, настъ-
пил в турската върхушка ( ..Гази
султан"), н на надеждите на заточе-
ниците, които гаснат далеч от ро-
дината (.Изгнаници"), п на бъде-
щето на народа. освободен от ве-
ригите на робството (.Чувства по
Новата 1878 година·.•Надей се,
Българиоl"). Може би не всичко в
тая книга е съвършено като из-
раз II стих. но това е една вълну-
ваща картина на епохата. нарису-
вана с иснреност и непосредност .
стоплена от големите чувства на
радост от свободата, на признател-
ност към б11агородння руски на-
род.

Но освобождеиието не е те."а,
която интересува Вазов временно.
като непосредно. спонтанно прежи-
вяване. Тая тема задържа дълrо
неrовото внимание на художню1 и
играе важна роля в цялото му п<r
нататъшно творчество - н то не
само в лириката. но в почти всич-
ки литературни жанрове. В .Епо-
пея на забравените" той възпява
подвига на опълченците на Шип-
ка; в спомените си .Първите дни
на свободата" предава впечатле-
нията и прещивяванията си в Бу-
нурещ и Свищов през 1877 r.; в
романа .Нова земя" рисува съдба-
та на населението от Подбалкан-
ската долина в дните, когато отре-
дът на генерал Гурко се оттеrля
На Шипченските позиции: в неза-
бравимия си разказ .Дядо Floцo
гледа" Вазов е успял с необикно·
вено умение да вонаже безкрайна·

и ЛЕЯТ 3д

Освободителната война от 1877-
1878 r. заема значително и важ-
но място в творчеството на бъл-
гарските писатели. Иакто трябва
да се очаква, най-ярко отражение
тя намира в пронзведеннята на съ-
временниците, които са преживели
непосредно трепетните очаквания
за смъкване на туреното иго. ра-
достта от встъпването на русната
армия на бълrарсна земя. тревож-
ните перипетнн на войната, въз-
торга от освобождението. Краят на
едно тежко робство, което трае
почти пет века, е колосално съ-
битие - то не моще да не разтър-
си изосноои съзна,mята. да не раз-
11ът?ува дълбоно мислите и ,;ув.
ствата.

В българската литература през
XIX в. съществуват цяла редица
произведения. конто разработват
темата за близкото освобождение,
отразпват надеждите и очаквания-
та на народа. възпяват вярата в
освободителната мисия на братския
руски народ. Тая тема е най-тясно
свързана с темата за национално·
освободителната борба. която на-
мира най-силно отражение в твор-
чеството на !{аравелов и Ботев.
По тоя начнн темата за Освободи-
телната рус1ю-турска война от
1877-1878 r. и самото освобож-
дение напълно естествено се свър-
зват с традициите на нашата въз-
рожденска литература. Тук става
дума, разбира се, за писателите-
съвременници на тил големи исто-
рически събития. като Каравелов.
П. Р. Славейков, Вазов и др. Но
тая тема не изчезва от българска·
та литература и по-късно, тя при-
влича вниманието на писателите и
до днес.

Очевидно е, че събитията. ста-
нали през 1877-1878 r„ са с ог-
ромно значение за по-нататъшното
обществено-политическо рпвитие
на българския народ, съдържат и
113вънред110 богат ыатернал за ху-
дожника, свързани са с проявата
на из11лючителни морални качест-
ва, поради наето са оставили не-
заличтш следи в съзнанието на
поколенията. Има още нещо - ос-
вободителният патос. 1юfiто е дви-
ншл тия събития. е дълбоко род-
ствен с патоса на социално-осво-
бодителната бqрба. която през де-

I

сетилетия народните маси водиха
за своето освобождение от капита-
листнческня гнет. Тая борба эа-

че. което гръмна само веднаж. По· ?""'"'"'""'"'"""""""""'"'"'""'"'"""""""""'1\о,"'"""'""'-'""""'1\о,"'"""'""""""'"'"'""'"'"""..,,._?,..,""'"'"'""'"'"""""""""'1\о,"'-""'""'-""'"'"'""'"'"""-'""""'1\о,"'"""'""""""'1\о,"'"""'""'-""вече не го чухме. Гледахме от къ
щи 11ак турците се изтегляха нъ" - Чанахме я. нанто първо дете Вярата. че Русия не ще остави меж към Русия. прекрасно отразенс. Шереметя. чакаш да се роди! - спомнят сн в неволя брата си българин, грее в началния образ, и назрявалата- Идат руснаците! - понесе се съвременници за извоюваната през сред мрачините на робството, ели- с всяко ново поколение вяра вот уста на уста та11а дълго очак- 1877-1878 r. свобода. ' за до най-угнетените народни слое· нея. •ваната вест. Замисляли ли сте се канво зна· ве, изпълва ги със CIVJИ••Към ру- Тая вяра отеква в дУмите наНие. децата. тичахме да ги по- чат тия думи, които ще чуете от ска земя широна" се насочват бъл- Индн<е войвода, когато подrотвясрещнем. Бяхме облечени в най- Дунава до Бело)?орието II от Чер- гарите, колчем надвисне опасност дружината си за освободителнановите' сн премени. Носехме цос· но море до Македония? В тях гори над тях, уверени, че ще намер"ят война с руска помощ. с нея Стефантя. Целият град излезе. То, кан да 1юп11ежът за свобода, опазил на- та?1 не само братски прием, а и Караджа буди желание за борба уви кажа - народ, песни. цветnl рода ни през веновете на чуждо всично. от което са били лишени в Каравелова и ободрява чеrннцит?А войниците едни хубави. млади. владw1ество, трепти вярата. че Ру· своя робски живот. Образно е пред· си в боя с турците на .Горун пла-Офицерите им. пуснал') дълги бра- сип ще ни подаде ръка за п<r ставен тоя стремеж в песни за де- нина":дн, бяха яхнали яки 11оне. Народът мощ. В тпх е отговорът на въпро- войната, която като звезда се стрелсе радваше. Всични викаха: "Ура1", са, защо бъпгарин-ь'[. създал ?.Да живее свободата!" бит и фолклор тежнн нлетm11 сре-Това бе един от най-хубавите щу войните, пее с толкова възторrми дни в ш1шота . . . за честите руско-турски воllни.

Прншш Ангелова Андреева Като неделим момент от борбата
но.•Трудов фронт• _ Търново за свобода са ги чувствували на·

родните певци и са ги обм,рнали
с онова сияние. което увенчава
само подвизите на юнаци, х-айдутн
и бунтов-ници. И наll-светли са лъ-
чите 01юло войната, която превър-
на в действителност сънищата на
поколеннлта. мноrолетните народ-
ни очаквания и надешди:

За неrо и за обикновените руски
люде, чиито нмена не са влезли н
историята н на м,рдите 1ш не звън-
тят ордени, народната поезия раз·
казва с топлота, каквато не нюш-
раме около името на нито един про-
славен пълководец:

Деа гиди, руски воавода/
Tod си воаската поведе,
во11ск.ата ,?лади казаци,
казаци, отбор юнаци ...

Във въображението на лирнче-
сните певцн русите прелитат про-
странствата. подобно на героите от
нашия юнашки епос:
Надвечер се руси сговаряАи,
по вечер си коне пристягали,
посред нощ са Вла1ико премина.А//,
в тъ,,ни зори Дунав преплуеаАи,
по руЧйк са до Плевен стиzнаАи1•

Дадената в движение картина с
стара - срещаме я още в песни за
завладяваuето на Бъпгария от тур-
ците, а п<rнъсно - в кралимарков-
ския цикъл. Но когато я използу-
ва, за да представи устрема на ру-
ските войски, неизвестният певец е
достигнал върха на художествено
майсторство. Избликът на нови
чувства прави образите да звучат
по ново?tу. ритыгы 11а вълнението
ката слушателя да не чувствува
хиперболите и да възприма като
реалност тоя фантастичен полет.
Нито едно повторение. нито най·
кратко сравнение не нарушава чув·
ството за бърз1mа. Ед?mственият
епитет, наложен от изискванията
на стиха. е умело използуван да
оцвети картината. Но глаголите са
обилни - те придават чудна раз·
двнженост. създават впе•1атле1111ето.
че русите се носят като вятър. ной·
то поваля веячки прегради. Това
усещане се усилва и от плавния
десетосричен ритъм.

Развели знамена, препускат ру-
ските конници из Дунавската рав·
нина и 11нто вя-м,рът успява да ги

1 Песента wк е съобщена от Б о р 11-
с II а в И r н s т ов, журнапнст, коnто
я е залнсал о Батак,
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Искрени сиипагни към борещи· СТ. НЕЙКОВ топни, а с отряэани дегски глави.
те се за свобода и национална не· От ужас тя врипаднвла 11 пекарят
аависииосг 11а ёалканскнте славяни II казал. че вндението II се дължа·
хранеха руснвта реаолюцнонно-це- 8 ло на четенето на вестници. в 11011

ыонратическа интелигенция II ши· то се съобщавало за ёългарските
роните маси на руския трудов на· ужаси. Ст11хотnоре1111ето станало
rод По време на Сръёсно-турска които предизвикват съчувствие иэвънрепно популярно в Русия 11

та война през 1876 r. нъм Сърбия сред руското общество към страда- ке само 8 Русия: скоро то било
се отправиха хиляди русин добро- щнте брагя. На второ място са преведено 11а френски. нсмсни 11

волци На ёългврекиге въстаннци помествани данни от миналия жн- английски. Понятно е. че участието
се напращаха пар11ч1111 помощи. съ- вот на българите. за техния бит и на Турrснеп. който се ползувал с
fipa1111 в цялв Русия от доброволни пр.• с което се доказва необхо- най-голяма любов от страна 11а

пожертвь вания димосгта да бъдат освободени 11 руския нароп, 8 общата кампания
След Априлското въстание це- въ:<роденн за 1108 живот за помагане на българите е има·

лнят русин печат без изключение Ние ще оставнм на страна пес по нсобщтоn('НО лначение.
започна да описва турените звер ния печат, вдъхновяван от Натков, Подобно въэцействие 11мал11 11

стпа н нечуваните жестокости. на Ще натъкнем онова. което пише- проиаведенията на русния поет Я.
нонто бяха подложени вдигналите we печатът па революциопно-пе Полонсии. в които се засяга поло
се 11,1 tюрба българи. Руският на· мократичпия 11 лиёералния лагер жението на българите. Пежната
род беше потресен. Сърцата на на руската общественост. начело муза на Попонски не всднаж е
всички бяха изпълнени с дълбоко със списанието .Отечесгвенные за· плакала за робското положение на
пъамущсиие от турените зверства. писни". чиито редактори бяха ве. българснпп народ. Бъm·арнл м?
Ученииите четяха с )"1Jле11ен·1е всич линият поет Николай Л. Некрасов била така блнзна. че той я нари
но аа съёитията на Балканите. 11 гениалният сатирик михаил Е. ча „родна България"'. В своите
Всички жслаеха да помогнат по Салгиноэ-Щелргн. По.1 ааглавие- CТJIX:OTDOf)CIIIIЛ полоисни изобраэя
накъвто II да е начин па страда· тn „Да воюваме 11.111 да не новва na картини от прсдншното величие
щите братя. С увлечение се чете· ме'? .. списанието пише: .На руския 11а Бълrар11л.
11!(: .. ДНС'9. икът 111 пистгеля" на ве- нарол лежи истопичесният дълг ла Авторитетното II любимо в Ру
ликия Достпевсни, който вълнува се борн за свободата 11а турските еня име на Полонснн редом с това
ше до крайност русите II будеше е.1авя1111. та каквото ще да стане. на Турrенео с било за русите го·
о сърцата им горещо съчувствие Трябва да re вземат пипломагиче- рещ позив за активна намеса в за·
към страцашите бъ ..лгари ски мерки. за да СС' 11з6еr11Р насап- щита на българите. чиито страда

Достоевсни описваше фантн, от ницата на D::tЛH::\Htl. Трябва да се ния били така поетично изобразя-
които сърцето на човека се- свива nrнtt'iPrHP към с1111::1та. на истината. вани от пвамята велипи писатели.
и ..лсдснсе: ..Аз не мога, казваше н„ ако силата на игтинага не no· Стнхотворе1111nта на. Поло11с1ш се
той. да се пр11?tнря с :ш1съ..1та, че ?,огн.е. тогава дn. запалнм плаl\1ъна· nрС'nечатв.1лн от nссnъзмонош Re·
rс:tчно. наето cra··a в п "лнте на ра В')'iнат') J( 111 СР 6Hf>'1 дnиато ст.нинн. rбог?тщн 11 кню·?,. посвсте·
Балкана, е 111nестно на Европа. на лnt'iнrч cn()(kщ:1 за т?·рсю1те славя· нв ш1 славянсннл въпрос. Те се
цнвн.,изооанатз н пълш1 с осянаt\· ни" с?елн на ра:нт събрания. ne\1cp11111<11

011 чудеса Enpona. ноято не вяn Друго стам. солидно II автори· и ионцер,н. приходите от нонто
ва 11.,и се нравн. че не вярва. Ht} тrтнп СПР{'а,нир .. В?ннк Еnропы" птнвалн 8 помощ на страдащ11тс
вс1J111ш тня ?·нтсн. Европа не пр::? дава място на 11:звеrтння познавач бъ.rтrарн.
nн 11 1111що ня:,tа да 11аправ11. за да на с.ТJаRянrтвото А. Н Пнпнн. нoti Стптtште. р;?:ща:111тс. стнховсте в
нанара турцнте да пренратят звср Т() nъ:\ ncнona нп 11rтoтuiчec1<1t спнсанннта 11 всст111щ11те. нартшш
ската cit разправа с бъ.1rар11те. Пn справки пнше. че „българите nся те II нлюстра,11111те O мсссч1111тс 11

мпщ ш1 балнансннте славлнв 11зоб· нпrа с:. сс намират? П()Ц nо·тешно сеnмн,шнте спнсаннn. разнаанте на
що н частно на българите ,юже ла нго от сърriнтс" ...нъм г11ета ,1а тур· fiсша1щ11те от Бълrарнл тана оъл
даде н с длъшна да даде само РУ· цнте в тf'чеш1е на вековете се е ,1у1tал11 русннл народ. че тoii се
си?ч."

· nрнсъеди:1явал rнеt1?т ш, гърците- н;iдllrtiaл нато сднн 33 нст,шсни
Достоевсн11 не сбърка с вярата фа11арнотн· · · · .. По nр?мето, НО· 1<ръстnносен поход. Не б11п11 рсд,ш

сн в Рус11я. в нейната отз11вч11вост гато сърtlнте - ronop11 ll11п1111 - слvчанте. ,шито rояnрн достоевс1<н. Военният нореспо11де11т - това общава. В резултат на това Бре
н готовност да взе!'l1е жнво ,1частне Fee по нещо спечелв-аха (У(' ооНните нлiюн старнщt да даде· 11 последt1а· е една от нati новнтс фнгурн на ненбюри уверено телеграфираше
я решен11сто на 11ад11rнат11я 'на пре "ежду Русня II Турцня. 1\ълrарнте та сн ,юпсiiна за „страдшцнте бъл· бо/i11ото поле. в J1011до11. че Дунао ще се фор·
ден п.?ан 15ълrарсни въпрос. оставаха само жертоа на туреното rарн·. Русннте селяни дсiiствнтсл· Русио-турсната война 11рсди 80 сира при Браю,а. Обаче ,югато

Всеобщият поде,? за оказване от,?ъщенне· · .,Cera. аанлючава 1111·
110 давали спечеленото с труд аа 1·од11ю1 не бе първият случай. кога- прсминаnансто стана при З11м11и·

реа.1на п,щощ на българите обхва Пltн нсторнчесюпе си справн11. пан освобождеш,сто 118 fiратята 6ъл,·а то тази странна цнвшша личност ца. той поб·ьрза да се раздели
на вс11чю1 слоеве на руския народ. бълrарнте стават жертоа на отмъ рн. Доброволци аа ооi11_!ата се за· заrюч11а да се мярна мсшду ооен· със своя секретар. нойто постъпи
По ос11чю1 спнса1шя н вестници. на ст11телн11те турни. нонто 11зб11ват пнсват? от цслн села на пбщосел· ните. И все пан л гледаха още с нато npenoдa't в русната noiicнa.
засе„аннята на славянските КQ'1Н'" бълrарсннте женн и деца" . . 01 скн събрания. Eдllll стар nоiiинн. учудоа11е. Чуждестрашtнте вестщщн. пра·
тети, в речи II доклади се раз11сн· вс11чно нааа110 от П11п11н може да който цял ,ниnот едва спестил 300 Ногато руската воiiска nлезе щайни сътрудниците си в Бълга·
ваше все един и същ въпрос: за се нзоадн :tаКлюченнсто за необхо· рублн. подарил от тях 225 ру6лв през м. април 1877 r. в Румъния рил, бо1·ато ги с11абдлваха с uсиt1-

непоноскмото положение на бъл· днмостта от спец1шл1iа война ?1еж·
на Слаnш?с?шя номнтrт. а с оста- 11 щабът на главнономандуващия но необходимо. Те имаха не само

гарнте и за необходнмостта да JIM ду Русня II Турцнл за осво6ошда· налнте 75 рубли зами,шл сам 1<ато ю1яз Нинолаii Никопаеnнч се на 110 11янол1ю ио11л за· езда. 1ю н фур·
се по?юrие. нането на българите.· доброоолсц за Балнана. стани n Плоещ, там се ,iоявиха 1·011. DJ1aчc11 от 1-2 чифта ионс.

Известният представител на Не само жур11ап11ст11те. публ11ц11·
славяиофнлнте Ив. С. Ансаков на· стите II исторнцнте 8 Русия пнса· А когато се обявила ооii1шта. нз много 1юреспо11дент11 - русин и прш·оде11 и за снане, 11 за нух1111.

nисЦ, статю, 8 разлнчюt вестници. лн за българсннте страдания и за всстншп млад II надежден проrре· чуждестранни. Един от наii-близ Имаха и запаси храна. и с11у1·и.

8 които главната II постоянна идея нуждата да бъдат осnободет? бъл· снвен русн11 писател Всеволод Гар· 1ште сътрудници на-главнокоман 1юито мошеха да изпращат с те;?е-

б
1111111 веднага отишъл в назаn"ата. дуоащнл. 11с1·овнл любнмец пол· грами и дописни И' в Сnищоо, и

е. че дъ.1rът на Русия II рус,шя rарнте. В сrюмените си то!i пише: ..На 12 1юn1111н rазешщмпф, 11м раздава· при жела?ше в Бук,'Рещ.
народ е да спасн едиовер1111те бъл· Вел11ю1ят Турrе11ев. коiiто през април 1877 r. аа н другарят мн циатнва в приспособяnа11е !<Ыt ше удостоверения II с11сциал1111 бе· Р,•с1штс пестници бяха много
rap11 от турсн11я гнет. подкрепян от 1876 rод. живее о Парнж. с най· б т
егоистичните западноевропеliснн дълбоко внимание следи нан 8 Лфа11ас11еn се готвехме за 11зш1т по "ест,юстта. Турците провеждат 6 л11 превръзнн за 11осе11с на ръка· no· едни II rю·снром11и. ехните

държави. Русня се въ:зпр?tемат събнтнята IOJ хнмнл. Донссохп ,ш машtфеста за атани с далече no-roлe)t11 с,?ли н ва. Това им даваше право сnобод· хора обииновсно разполагаха са·

•Това. което ставаше 8 Русия Балкаш,те и страданията на tlъл noliнaтa. Ние веднага излязохме II успяоат да отхвърлят русите от 1ю 11а се движат по целия фронт. мо с един 11011. а за спане и пре·

през лятото и есента 1876 rод„ 1111• гарите. През м. септември 1876 r. зап11сн11те 1111 останаха на масата заетите редути. Лично гвардията Между •1уащс11цн,е е иыа;rо храна трябваше да се нареждат

са И. С. Ансаков. е нечувано и той п11сап на големия русни пое1 непр11бра1111. Н11е подадохме молба на Осман паша е из11ратена в no· 11аi\-м11О1"0 а111·лича1111. а сред тях с11орсд с11учая.

невнждано ие само в руската. 110 11 Попонс,ш: .В Русия става нещо за Y'IOJ111e1111P м 1•«ст•rrут? и •сп· мощ срещу опасния ..Ак наша·. изпъкваха извсст,ш шур11алисти. Нореспонде11тнте, 11з1_1рате11н в

8 1111ноя друга история ... Наше· уд11в11тел,ю. нещо като .кръстоrюс 11ara ааминахмо :ia Н111111111св...Теж Генерал С1юбелев командува нато Стенли, Ар•шбалд Форбс. театъра на nос1111ите дсиствия от

то народно движение нзу"н не са· инте походи". Струва мн се, че но ранен във воi\11ата II болен след дясната обходна колона при ara· Макrахан, Брене11бюр11. Тяхното Петербур1· и Мос,ша. бяха повече

мо Европа. 110 11 самото руско об· войната е съвсем нензбrжна ... • нея. Rссвnлод Гар1111111 о нратння ната на Шеii,ювс,шя укре11?11 .,а- 1101юшен11е в руската воiiсна бе п11сатсли, отiюпиото >i,ур11алист11.

щество. т. е. образования ,rнслещ Той разбира. че ca,to воnната. кои· си жноот остат,л незабравi!МII ,·ер. Този път n отреда му са nилю· доста дяусмисле110. Разбира се. l\lежду тях личеше например

слой на Русия. r.,авно с това, че то нначе му е противна. може да стра111щ11 за ооl\11ата през 1877- че11и и 7 опъJ1ченс?ш друж,нш. Анrлшr оставаше 11еутрат,а в та· Вссоолод Нрестовски, автор на

движението нанстнна бе народно. 8 по,юrне 113 българите. Toll им съ· 1878 r„ страшщн. 11апътю1111 с то По-l!"Ьс110 отредът на С?юбелеа зи воiiна, 110 11еii1111ят 11сутрали· булевардни романи. интересен, 1ю

точния е?rнсъл на тази 11-\'\!а." чуоствува напълно зараци страда· (5ов ны1 българсн11л народ превзе Одрин II устр?мно прнблн- тет бе само формален. Стотици не твърде достоверен описвач на

Една справка 8 руските вестнн· 1111ята и", причинени от у>каснте на Народ1111ят ентус11а:1ъм получ11 ж11 столицата 11а Отомансната нм· анrлнйски оф1щер11 служеха в вое111ште събития. Много- 110-цен·

1111 и списания от онова време по· турците, поддържани от Лнrлня. iraii-дooъp нзраn с11е? русната ле перил Цариград, иъдето достигна турената армия и 11зпъл11л11аха ро ни б11ха норсс11011де1щ1111те на Ша·

твърждава напълно царуващнте доказателство е неговото прочуто моират11ч1т 1111телиге1щ11л. голяма вестта за сключеното примнрне. ш1та на съветници при турените xooc,юii, со11детел на иянои от Нинола/i Николаевич не е

тоrааа настроения всред русния стихотворенпе „ l{рокет в,,в вннд· част от 1юнто участвупаше в дян Паметни ще останат в история· паши. Сипната турска флота. по· 11аii-драмат11ч1111тс е11изод11 от ooli- представлявал тошюва лична фн·

народ 8 полза на българите. Вснч· зор". В това стихотворение авто· же1111ето на рj•сното революционно та на нашил народ дните, 1ю,·ато строена о А111·л11я с а11гп11псин па· ната. Но особено увпенателни до· ,·ура. както дедите му. но II тоn е

ни статии по българския въпрос са рът разказва, че на анrлнnската иарод1111чество. Съ611т11ята на Бал- uси•11ю способно да носи оръжне ри, се ноыа11дуваше от англнr,ски писни пращаше от фронта Неми· бил деен и способен човек. Воеи·

насочени нъм определена цел. На кралица веднаж се представ11ло. че на1111те 11ред11зв11наха сшшо сътре· 11 готово да умре, но да не допус· адмирал. А лондонсннте вестници ро1111ч-Да11чсюю. Този неуморим шпе му 11ореспо11декцни са доста

първо място дават соедення за нейните придворни дами играят в се1111е между русюпе нароцници. не турски 1·ар11нзони да бъдат на- отирито заплашваха Русия и под· писател. остапил след дългия си шивн. а още по-интересни са без-

прешивяваното от българите. с парна на ВнндзорсК11я дворец не с Неrови 11зраа11тел11 станаха иавсст· станенн нююио в Ба1шана. се обу- 11аноаха турц11те да се б11ят до жнвот едно лнтератур110 11аслед· бройните му рисунки. 1юнто тоn е
ни 11арод1l'щи-ревоn1011ио11ср11 на· чаuаше от руски офицери, а сам кpali. стnо от оно;rо 100 тома. тогава бе изпращал от войната II които изо·------------------------------- то А-. 11. }lkлябов. бъдещ анти- ,·ен. Скобс;1ео ръноnодеше стрел- Въ11реии това ангпиiiсните ,нур n разцвета на силите си. Toii е браз11nат и батални картини. и вой
оен деец на .Наnод11а· воля·. д. А. бите и маневрите. При изпраща· 11аJ111сти. ианто и осичrш други, успял да ондн II Шнпка. и ПJ1е11е11, 1111шкия бит. и >iшвота на тогаваш·
Нлемеиц. А. П. Hnp6:t. С. А. Степ· нето му по-нъсно в знан на бла- безпрепятстоено бродеха 11авслнъ и боеnсте nри Мсч11а, получи uoii· нитс българи.
нян II др. i\lнo:11111a ваеха у•?аст11е ,·одарност той бе обявен за ?ючс- де. Н само ногато иоресповден· вюшшп Геор1·нii (орден за храб· Особено място между руските
още в Сръбско-турената война на· тен 1·ражданин на Слиnен. две го- тът Боliл. 11арушавай11и дадената рост) на боliвото поле и 11зпъ,111и оосшш норес11011дентн заемаше
то доброволци. дето се бнха за дини след това, по случай ocno· честна дума. напечата в лондон· стра111щ11те на 11яколно руски вест· Евгений Ут11н. пратеник на списа·
освобожденнето на южните ела· бождението на сnоя град. жителн- с1шл .,Стандард" подробно описа н,ша с възторн-е1111 статии за ера- ннсто ..Вестшш Европы". Той не е
вя11н. .те на Ловеч му изпратиха сърдеч- 11нс на русннте позищш, nocoчnaii же1111нта. за мъжеството на русюш ?ил белетрист, не е притежавал

Дв11же1111ето за антнвна подире 1ю, изпълнено с блаt·одарност пие- 1ш слабите им места. . рус1шт во/i11ин II българск11я опът1е11ец, особен художествен талант. но е
па на страдащия бълrарсюt народ мо. В своята, телеграма, която им щаб се сети да го изгони. за проявите на русио-бълrарсlii\Та бил 11сти11с1ш политнчеснн жур·
получи такива раз>1ер11. че прави· взпрати, той пншеше: , Прате11ии на .'l'aliмc" бе Бре дружба. През 1930 r. Немирович. иа1шст. Нс,·оиите 1tо1111с1ш не са-
телството се n11дя пр1111уде110 от на· • не11бюр11. запасен ар,илерийсни вече далеч прехвърлил 80 ,·одн· мо отразяnат воешште събитня,
рода да пр11стъп11 иъм е11ерг11ч1111 „Сърдечно благодаря от и.•ето 1юшюв111ш. Нато доiiдс о Румъ111ш. нн. пан доiiде за нратно време n 1ю дават II една дълбока пре·
деiiств11я. Войната ·бе обявена. на сражавал11те се храбри войс- той си озе за преводач и сенретар България. Стройната ыу снага це11иа на полит11чеси11те фактори.
Ыладнят Гаршнн писа: ..Обшшове 1"'- Лоно пролятата.,. кръв no- българина Минчев. възпиташш беше вече доста пре1·ърбена. а Той 011шда 1·еро11зма на вой,шка
ните руски хора тръгнаха на бoii служи като залог за здравото на Роберт 1юлеш. Но когато Бре· uшроннте бане„барди п9белсл11, 11 на офицера. 1ю вшкда II вс11ч1ш
не по пр11щевк11те на господаря. развитие на незав11си.11остта и си- ке11бюр11 понсиа от своя сенретар ,ю той пак с увлечение разпраол· дефенти на военната машина. чии·
а поради свобод1111я зов на сърцето лата на толкова скъпата за рус- да му събира свсде1111л за при- ше за неща, станал11 половин оен то норени лешат в разлагащия с?
си. на своята собстоена съвест". кото сърl(е Българ11я." дв11жва1111ята на Р)'синте воl!снн II преди топа. ?tарсии реж11м. Напуснаi!кн теа

Руското дело бе право II то побе На следващата 1882 годниа re-· особено за млстото. 11ъдсто ще, Депо 113 ооешште нореспонден· търа на nоен1111те деiiствия. Утнн
дн. Бълrарсинят народ бе освобо нерал М. дм. Скобелев починал прещшат Ду11ава, М1111чео. възму- ти бяха не само статиите и допие· n11ca: ..... По-ясно от когато II да е
ден II то/! никога не ще забрави. внезапно. Разllазват, че по време тен, се отнесе до русюtя щаб. 1ште. 110 11 карти,111. За сыllапение било за мен се разнр11х;? всич?ште
че свободата му бе нзвоювана при на Русно-японеката воn11а сред ру- Там го 11осрещ11а 11отюв11нн Па· от войната 1877-1878 r. нне поч- печални стра1111, цялата горчивина
Плевен и Ш11п11а. че ед1111 оелнн с1щя народ се разнасяли легенди ренсов II го посъnстоа да не на· т11 нямаме сним?ш. Фотоапарат!! на вътрешното 1111 неустроliство.
братс11н народ се вд11гна за осво· за тооа. че то11 бил още жив II се пусна работата при а111·л11ча1ш11а, те то,·ава са били още толнооа Вснч?ю в Рус11я трябва да се про-
бождаването на своя по-малъ11 отправил към бойното поле. въз· но да. го. снабдява със сведения, пр11,11п11внн. че пред т?,х е трябвало мени .-------------------------------'брат. седнал белия си ион... ноито той, Парснсов. ще му съ· да се .поз11ра" - т. е. да се стон ГЕОРГИ РАП??,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,-..?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,?,,,,,?,,,,,,,,,,,,, _

ОПОРТ
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,;лед смъJ)'М'а на В. Черкаск?. Трябва да отбележим, че вила- ние за бълrарсtшя народ и съ е·
11а11целарията на гращда11ск11те де· етският занон очертавал в общи временно една решнт

щ
ла при руското главно llоманду- линии устроiiс11оото и дейността Ja утвърщдаnане 113 3;:??нт??п?:
ване била преустроена: княз А. на вс11ч1(и спо?1е11ат11 съвети. 110 раждащата„ се бълrарсна дърща.
До11ду1юв-Норсаков бил н3.311ачец преди Освобо11,де11ието те имали na и на 11с111111те ор?·аш,.
за оърховен русин номнсар в Бъл- съвсе?, друго 11ош1тн•1ес1ю съдър· В страната имало твърде мално
rария с правото да състави при жа1111е. В същност те изпълнляа· хора, 11011то били подготвени cne·
своята на1щепар11л съвет от спе- ли само разпоредбите на висше· циал110 за някаква адмн11истра-
ц11алисти по вснчкн отрасли на уп- стоящите сандшаюснн и 1mазал111i- r11в11а или съдебна служба. Но въ-
равлението. Този съоет представ- син упраn11теJ111. 11ато почти шша- nрени това значителният брой на
лявал от себе с11 съвещателно-уп- ги били nри11уде1111 да се подчиня- българската и11теп111·енция позво-
раnителен орган и напомнял и ват на неэанонните и нористни лил, щото nа'lти всич1ш места и
дършаве11 съвет. и мннистерсии на- внушения на 1юру>1пнра11ите 11ра- спужб11 по управлението да бъдат
б1111ет. Просветата в него завеш- в11телс1'Ве11и ор1·а1ш. След Осво· зает11 постепенно от българи.
дал проф. М. Дринов. божденисто обаче по;юшението ио- И фина11сооото ведомство рабо·

При назначеннето си Дондунов ре11110 се изменя: броят на б'ъл- тело усилено. за да постави иа•1а-
получнл от русното външно ми- rарскнте членоое нараснал npo- лото на всич1ш служби нонто
ннстерство следната поръна: порцио11ал110 с деiiсто11теп11ия брой обезпечават приходите 11' реrули-

.Преди всн•шо трябва да се има на бълrарсното 11аселе1111е II те рат разходнте на държавата. Пре-
пред вид, че пребнваването на

станали м11ози11ство о съоетнте. ди вс11ч1ю били отмененн ред?ща
русните воi\сtш 8 страната може Эако1111ата компетентност на те- ненавистни за населението данъ-
да бъде само кратковременно и зн учренщеннл била възстанове· ци. иато военния отиуп. данъна

на, угнетението от турс,ште чн- върху св111111те и np.; намале}1и
11овни1tн изчезнало. Cera тези съ- бнлн и дру,·н данъцн. за да се
вети се превърнали в пълнонръп- облеичи положе1111ето на селените
1111 органи на едно истинско бъл- стопани. напрю,ер митото върху
rарсно местно самоуправление. солта било по11ише110 от 37% на
Така ф111щ11ята на вилаетския за- 8% · lie се събнралн старателно 11

1ю11 се nретворнnа в ядка на 1,о. редовно II преките данъци. особе-
вата бълrарсна администраци11. но дссятъ11ът. на!\ теж1111лт и нап-ненавиствнят данън нало·, еУредбата на новите съдилища турената феодална д?р)

'' 11 от
също била ос11ова11а на изборното Русното nременно

иава.
начало. Населението нзбнрало съ- подrотnило II от

унравле1111с
дебни зассдателн, иоито участву- родна банна със

криването на на-
вали на общо основание заедно с фия II с ,?лонове

се?лшце в Со-
правитепствените съднн в съnо· и Варна За т

в ,рново. Русе
производството. llавест110 е.

•
че депозирал О

ас;! фtел До11дуков
турените съднпнща бнли една от франка данъ•ш

о нл 3.000,000
наii·тещк11те язшt на ос,?а11сната ва било особ

н постъпле1111я. То-
ад"и11нстра11нл и че те служели за нямало бъпга???

нущно. nl\ нато
1111струме11т на ограбване, обез- ствуоал хаос ;т монета н съще-
правяnа11е н rрашданска диснр11- чужднте плате?iшн

иурсовете на
минацня на българите. Туреният рафитс оrраблат средства, та са-
съд бил учреждение. което бъл· раз'1я11ата юt

I 11аселе1111ето np11
гарите люто ненавиждали. В свет· Били възстанлината на тези обстоятелства раз- с1111те 'Служби по0д;)111 мнт,шче-
бнраме стремещ,1 на русното уп- ,юре, нато били

нав и Черно
равленне да създаде един съде· чатани иуж

преведени II отпе-
бен апарат. който да не е нато рнфи и за

ннте правилници. та-
турския съд недостъпен за бъл- rезн мнт?шк?нн за действието на
гарите II враждебен тям. а да стои По на е: ·

под техния прян нонтрол. Това llfПcap
Рдо:ане на върховния но-

би110 едно огромно удовпетворе- liaRCOIIIIJIТ
духов-Норсаоов фи-отдм при неговата нан-

Димитър ВАСИЛЕВ

ОС:ВОБОДИТЕЛИ
Една надежда наА-напред те б"ха, Летеnн на коне н във ред?·ЩИ,

обсаждапи. щурмуааnи вnаrг.
Еднакво смеnи хора и воАиици,

Ааnечна, смътна като вечността.
А no::.ne - вяра. Посnе- paДOG-i" nnaxa,
Ликуване. И съn3И • ргдостт,11, умираnн в no.neтo на дъnrа.

Денят - ст петстотин rодини свъсен, И 8'Тt) днес т• нямат оече име,
не са Иван, д.nьоwа, НиноnаА.
д само братя - бnи,ки и .nюбими,
освободнтеnи на моя краА.

и,rp"n cer• със петстотин сnьнца.
Поднасяnи им х.nяб със con nорьсен.
отеар„nи им своите сърца.

д те наnираnн с.nед 3намената.
6нn nоrnедът и nаск.ао. и суров.
На тоя кр,аА не само свободата,
донесnн ,- зоАта дружба и nюбов.

Освободитеnнl Какао по-свято.
по-вдъхновено име на света?
Денят е ясен. М JiPHf е 3емята.
Свободна и щастnнва - песента.

Че там. КЪА8ТО мннаха дедите,
доАдоха внуци - живото 3аено.
Менят се враrовете и съдбите,
освобождението - е едно!

Руската помощ за изграждането на Българската държава
Руското правителство години

наред преди Освободителната воn-
на ;1еl!ствувало по днпло„атнческн
пъr. за да обпенчн положението
на бълrарсння народ н дори да му
оснrурн известна автоно,шя или
политическа са„остоятедност. Рус-
ките предложения II npoeкru се
съобразявали с историческата деn-
ствнтелност. Българският народ
проявявал вече своята пол11тиче·
ска зрялост; освен това тоn бил
обнръшеи от свободните княжест-
ва Ру?tъ?шя. Сърбня II Гърция.
конто винаги ще.,н да ,iy дават
съблазнителен пример за свобода
11 национална незавнсю1ост. При
тези ус.,0?11я не "огло да се 'IHC·
ли Ja завладяване на българените
земи II за прнсъе.:11111яването им
нъм русната империя: ,това би оз-
начавало да бъ;?ат отблъснати
бъ.,rарнте от Русия 11 „а бъдат по-
ставени в положение на постоян·
на борба за независююст Завла-
дяването на България не бн.,о
въз,1ожно също II поради твърдо-
то II упорито съпротивление на
Анr.,ня н Австро-)'нrарня.

Руското прав11те.,ство. нато си
давало с,,етка за меж;?ународната
обстановка. още преди да обяви
во/!ната. опре„еля пол11т11чесната
\\ цел не като завоюване на бъл·
rарски зе,ш. а нато освобожде-
ние на българския народ и нато
консот1;1ац11я на съседните "У
бапнанснн нняжества. Така Русия
щяла ..ia спечелн траilно тяхното
сътру;?1111чество и да утвърди
своя авторитет в тези страни.

Подчертава,?е това. защото в
българската бур;коазиа nубпнцн·
стнна от 'lиналото. а II в редица

От проф.
д-р ХРИСТО П\НДЕВ

тенденциозни писания от герман-
ски, австрийски и англиnски про-
изход се разпространяваше ле·
rендата за България като .задду-
навсна губерния· на Русия.

Още в първите ннстру1щнн. да-
дени преди започването на воен-
ните деnствня на службата, ноя-
rо щяла да организира rраждан·
ското управленне в бъдещите ос·
вободенн български зе"н (16 но-
е,1врн 1876 r.). се казва:

.Да се създаде управление н да
се привленат ,1естн11 ;кители. нои-
то са и:звестни по своето влияние
и опитност в условията на мест·
ния живот".

Нняз В. Черкаскн. коnто бил
назначен за ръноводител на бъ-
дещото гражданско управление в
бъпгарсю,rе зе,?и, с,1ятал, че на
първо вре'1е, донато се водят во·
енннте деnствня. не е необходн·
мо да се про,?еня основно заваре-
ният ад"нАнстративен режим. Ton
нзхож;?ад от убешдението. че нaii·
новите турени закони. особено за-
ионът за вилает11те. занмстnува-
ни от френското законодателст-
во, с малюr изменения могли, аио
се прилагат добросъвестно. :ia
създадат сносни условия за про-
явяване на rрашдансна II попити·
чесна активност от страна на бъл·
rарското население. Запазването
на стария управителен режи,? се
налагало от обстоятелството. че
прн неговото пълно отхвърляне и
при .111псата на други закони II на·
penбn б11ха възникнали в страна-
та неуредици II бъркотия. неже·
лателнн в този преходен период.8

В нрая на юли 1877 r. В. Чер-
каски получава правителствена
наредба с такова внушение:

•Тъй нато руските воllсии са
завзели вече Св11щовскн и Тър-
новсни са11джа11. да се пр11стъп11
кыr организиране на енергично
местно самоупраоле,ше с използу-
ване на мест,111 хора. Да се opra·
низнрат местна полицейска сила,
пощенска служба и особено ад·
мнн11стративн11 и съдебни съвети".

В. Чернаски предвар11тел110 '3,З·

почва да подготвя мероприятия в
духа на тази наредба. Той изда-
ва различни инструкции за орrа-
ннзиране на ф1111а11соои.те служби,
а мапно ПО·НЪСIIО обхваща ЦЯЛОСТ·
но иаrрdЖ1\а11ето иа адм11ннстра·
1111ята в своя проект за главни.те
основи на гражданското управле·
ние в са11джащ1те и Оl<J!!?ЗИте.

Във всенн ноnоосnободен окръг
руските ВОЙСНII давали ВЪЗМОЖ·
ност на българското насепен11е· да
с11 избере селени II градени съве·
ти и юtетове. От първите още
назначения и възста11овлвания на
11естните учреждения се вищда яс-
но. че българите били привлече·
ни във всични степени на управ·
ле1111ето. дори до губернаторска-
та служба.

Руското временно управление
започнало да издаяа за 11ужд11те
на чнновнн1111те Сборник от офи-
циални разпоредби II документи
за българските зещ,. от .но/!то
през 1877-1878 r. излезли 7 в11-
пусна.

В деня на подп11соа11ето на Сан·
стефансния 'lирен договор н11яз
В. Черкаск11 i'"ира в Сан Стефа-
на. Последната "У и?редба - от
16(28) февруари 1878 r. във
връана с българските зе,т е за
цялостното въвеждане на граждан-
сното упрамение.

ГЕИЕРАЛ МИХАИЛ

ДМИТРИЕВИЧ СКО&ЕЛЕВ
(1843-1882 r.)

Нлма б'Ьllrap1m, ноnто да не
знае нещо за този Хl)абър русии
во1111; пяма град в пашата страна,
нъдеrо да не е назована улица 11а
неговото име. Преди петдесет rо-
дию1 по иннц11аmва на родолюбе-
ца Стояn За11мов в окол11остнте на
град Плеое11. където освобод,rrе·
пите устремно атакуваха турсю1-
те редут,1 и мряха за нашата сво-
бода. беше ус'!'роен преирасеи парк
на ш1ето 11а генерал Снобелеп. Тук
nечно зелени растенил и цветя ще
напомнят за безс,tърт?rото дело на
руските богаrnрн. на .Белия rсне·
pan".

... При оторня щурм на град.а на
18 юлн 1877 r. под Скобелео nа-
цат поред доа 1ю11я, улучени от
иратесннте нуршу:щ1, 110 той ос·
тава невредим. .Настъпете нап
ред. даrпе 11янотю изстрела. иена
турците да узнаят. че ние послед-
ни стреляме" - rpoмtio внка С110·
белев. В до11лад11ата си зап11с11а
след пърnото превзе>1ане на Ло·
веч командуващият отреда генерал
1 lмеретннснн назовава Скобелев
.героя на деня·.

Прн третия щурм на Плевен.
на 3J. VIII. 1877 r .. най-много
1·р11>1111 11а Осма11 паша създава от·
редът. коiiто атакува града от юг.

Три турс1111 рсд;ста падат под уда
рнтс на с1юбепеnци. В 11аli-реш11-
тсл1111я ,юмс11т сам генералът
хвърля себе с11 като последен ре-
зерв. Тун той съзнателно променя
тантнната па стрелнопите вериги и
широно н:щолзува войннuшата ншt-

независимо от мисълта за уиреn·
нане на русното олия11не в нея вси·
чии ваши rрю,ш трябва да бъдат
осеця1ю посвете,ш на пробужда-
нето на елемен1'ите на собствен
българени живот II на възможно
наn бързото укрепване на 11eii11a-
тa самостолтел1юст. Така че след
нато ние 11апуснем страната. неfi-
ната орrанн?ция na може ca;-ita
да прот11восто11 срещу вся11аквн
nрашдеб1111 посеrатепстnа·

На11цепарнята на Дондуков ус-
пява да изгради в 11ратно време
цялостна система на 1'tест110 само·
управпеине въо осич1111те му сте-
пени. Бнл приложен пршщнпът
за изборност на слушбнте и нои-
троп от страна на насепе1111ето.
манар и с известно оrрани11енпе,
наето предвиждало II участието
на правителстве1111 членове. Нато
противовес на 11збор1111те управи-
телни тепа се утвърдили органи
на върховната правителствена
власт: окръжните началници и
rубернаторскнте управления. които
ръноводилн полицията и контро·
лнралн дейността на изборните ад-
1mипстраrnвкя съвети.

Посрещnнето на рускнте освободи тепнн воRсl!И в Търново

ЖУРНАЛИСТИ НА БОЙНОТО ПОЛЕ
неподвижно с напрегната усмивка
на устата. допато фотографът,
пъхнал rлаоата с11 под черн6то
наметало. нзоадн касетката, на-
гласи обентнпа. извика със стра·
шев глас. "Внима?-ше, снимам!'".
щра1111е затвора, брои секундите
и пан затпор11 обектива. За бой·
1111те CI\CIIН тази слож11а про11еду·
ра бе трудно прнложима. Затова
11ъи 1111с имаме от Рус110-турс11ата
noiiнa м11oroбpoli1t11 картини и пи·
сушш. Разбира се. тун на първо
мнсто е Василий Васиш1ео11•1 Р.е·
рсшчапш - прочут11ят художн1ш-
реаJ1ист. създател на безсмъртни
образи на шш1ченсните герои: ху·
доншин. ноiiто през целил си >НИ·

лот е търсил сюжети за батални
нарт1111и, получил е орден за xpan.
рост в Турнсстан. fiнл раняван на
Дунав н наi\-сетне за.гинал с ад·
мирал Ма11аров в лпонсната noil
па; и нойто нико(·а не се е увличаJt
от парадната страна 11а noiiнaтa ,1

напротнв. сочеше ужаснте н лише·
1шята. на ноито е изложен nбни·
IIOПCIIHЯT ВОЙIIИК, героят в сивата
шинела.

Според Н. В. J\\аксимоо (к1111rата му „Две в0Аю1 - 1876-1878",
1tздадсна една година след свършването на ооАната) с руската
арм1tя на r..ое11н,пе деliств11я са· бнл11 Аоnуснати 58 nоеюtи кореспон·
це11пt. Коресnо11де11-п1 са 11маJ1н анrлнйскJt, амср11кански, фре11ск?t.
гс.рма11ск11, 11тал11а11сю1, швсдскtt II руски оеспщц11.

.Между корес1101ще1111пе са били и 1tэnестш?те у нас Макгаха11,
Стенли 11 Фсдер11к fioiin, който опоследсто11е е бип 11зго11е11 от ар-
r?шята.

Ед11оореме111ю и нореспонде11т.
и художшш бе Ннкопай Наразнн.
потомън на Григорий Нарадж?.
софнi1ски мнтропол11т в 11а•1апото
на XVIII вен, •111ето семейство още
при Петър I се пресс."·1 в Русин .

Назар Нарази11. вече рус1111 noJJ
1юв111111 през Русно-турс11ата вой·
на в 1768 r„ тaii110 изпратен R

Бъm·арнл. е събрал една чета от
3000 души, с ноято се е прнсъе·
диннл · нъм воtiските на Румян·
цев. и е бил 11а1·раде11 от Енатерн·
на II с обширни поместил. Синът
му, Bac11л11ii Назаровнч Наразнн.
nнден прогресивен деец, е бил ос
нооател на Хар11овскня унн?ер
ситет в 1805 r.

целария разработва подробно пър·
вия бюджет на българското кня·
жество въз основа на приходите
и разходите от предходн11те rоди-
1111. По тозн начин фннансовото "и·
1111стерство на новата дършаnа по-
лучавало още от първия момl:'НТ
на своята дейност не ca?to пра1111л·
на ориентация. но и готов инстрv-"ент за деiiствие. Така излишни-
те Финансови с")'щения и неуре·
:::;?t:.

били предварително нзбяг-

Руското временно управлениевзело грижата да възстанови ця-лата училищна мрежа, престанала
да работи npe3 време на Anpнlr·ското въстание н войната. Билиздаден .устав за устройството 11
IIЗl!,PЪJ!lкaтa на народните учили·ща · Открити били и първите
дършав1111 rюшазин (реални н кла·
??1ч,ески) в Софнл. Пловдив. Спи-

. Лом. Русе. Габрово. в контобили назначени уt1ители само с.висше образоваю,е
Поло11111л11 се ос?ювнте на необ-

ходимата за всяка модерна дър·
'g;ваВ телеграфопощенска слу;н-
ве. з

ъв nс11чи11 поrоле"н rрадо-. аработнпи пощенсии станциисвързани с телеграфни л1111н11 пре?11аnе11и от руските освободи?епн11?оt?снн. Фуницио11ирали над 1,500"" пощенски линии за превоз на?юресrюнде,щия. колети и паричнипреводи.

л ,??равното дело в страната по-) ло началото си с обзавежда·
33то на 32 аптеии и 4 бо?ннци с
жав?:н?рн " 26 фелдшери на дър·лужба. Бил издаден уставза Реrламе11тац11я на ленарсната11 аптечна работа.
ти?о??то ?е преценяват резулта·
менн

дейността на русното вре·
трябlа управление в България,да се помнят две важи11;:'еловия. Първо. че тази деnност
!'1;: извънредно кратко вре,?е
ето

чко на всичко 15 месеца. И
ро. че създадената админнстра·



Икономическите последици за България

от ОсвоОодителната война

Редица събития през първите
десетилетия след Освобождението
изиграли важна роля за тласкано
напред развитието на проиаводи-
тениите сили. Танова събитие би·
ло приемането на новата констн-
туция. Основният закон, впвсуван
след Освобождението - търнов-

Други фактори, допринасящи за ската конституция. - отразил оно-
разоряване на самостоятелните сто ва. което ставало вече в живота,
нопроизводителн. били данъчната и в същото време гарантирал ус·
политика На държавата и система· пещната победа на капитализма в
та на свободната търговия. При но- България.развитите стопански отношения
главни източници на доход за дър- Друго .важно събитие след Ос·
жавата били преките данъци. а вобошдението било Съединението
главните данъкоплатци селя на Северна н Южна България
ниге. От друга страна. те продава- през 1885 г. То имало не само го·
ли на безценица произведенията лямо национално и политическо
си. първо. защото липсвали пазари значение. но и съществено иконо-
за техните произведения поради мическо зачение. Със съединение·
наличността на евтини селскосто- то на двете Българин се създал

Отличителна черта на аграрния пански произведения в страните широк единен вътрешен пазар и
преврат след Освобождението би- с развито капиталистическо аеие- се открил по-голям простор за раз-
ло 11 купуването на земи от турци- делие и, второ, обедняването на на- витиего на производителните сили
те. Още при бягството им. ёълга- селението в. града и селото стес- по пътя на капитализма.
рите закупували земи, но това era- нявало и вътрешния пазар за сел- з т листинало масово явление след свършва- а развитието на напи а ·

нето на войната и сключването на ските произведения. още повече че ческите отношения и производи- Иато едииомишленици, като хо-
мира. много от тях се внасяли свободно и телннте сили благоприятствувало ра, споени от братски съюз, вър- В памет на эагнаалите за наше·отвън. Голям удар върху самосто- у шното завършване на Сръб бъ · ?w,

важна особеност на разрешение- 11 one · вят руси и лгари напред. по то освобождение от отоманско игоятелннте селени производители и сно-българскага война от 1885 г. пътя 118 прогреса но 1то на агпа рния въпрос като резул- върху целия стопански строй на с об б та войсна . . в
в'

я свят и в знак на най-цълбона благодар- менти и архиви. Оттам той взелтат от Освобожпението била оже- българского село след Оовобожде- п едата на ъягарска - света на комунизма. навече- ност и признателност к-м1 братята- ценни експонати за музея - 24. 9,
сточената борба между Русия и ннето бил нанесен от силното влия- ??л??;???и:????;r/а??:?gд:?:а?: g??;ен??т?О??о???,?;:?\?тту°?;:?? освободигелн на някогашните бой- 4 и 3-фунтовн оръдия, внтборски иАнглия по въпроса за съдбата на ние на международната аграрна завоеванията от Съеnнненнето на иго много ми е приятно ато ни места се издигат стотици памет- бродвелови оръдия, 9, 8 и б-дюй-
земите на забягналите турци. криза в края на XIX вен. с 10 J' ла

н ми- ници · · · мовн мортири. трофейни турениеверна и жна • ьлгарня, м · сля, че мои съотечественици - ба- Ето стария Плевен. Той е свое· оръдия с различен калибър и дру-Официално царена Русия няма- За разоряване на самостоятел- дата българска държава станала ши и деди, помогнаха на българ- образен паметнвк Jul неувяхващата
:?п';,а;?е???;\:;д?::?:u;??::р:rн;е? ???? ?:?ив???оиз;?f:т:е::тн: г?:: ?t:i:po??H???ч:i :ялк:;?:;:я "le ??::о::р?:рс?? o;?rfв?? ??ноr??о?; fl:":3?:::н:а:. ??в???е:1??:: ?;. PJ?:i?rи:?1?:g:ги:E1'i,:?i:
?Ф??:?л?аба??л::?:?нс:?ю ??с???: ?:;;?б?;:::::?оп;iaл?o?ii;c;:;? ?:????ин?л?????:?;=?е;;f;еv J1?? ?;:?:м?:???и14 r????;::н?о:,??:а;; ?:.д;?:и;;;:: ;?в:?<;:1?т:п:: :;;??иви?::т???п?=?а?;?а?е:?:правителства Временното руско уп- на системата на свободната търго- по пътя на капитализма. на българския народ да се освобо- на с горещата нръв на руски каза- ски седла, оръжие II унифор-равление в България на практика вия стоките от чужбина, проиэвеж- В българското стопанство деR· ди офт друг омразен ярем - ярема ци II румънски доробанцн. • Няко- ми от различни полкове, карти иправело всичко възможно. за да данн при много по-добри техниче- ствували обективните ниономнч„ на ашиэма. raumнтe бойни полета сега се тачат макети. Тези ценни материали би-облекчи положението на български- ски условия, се внасяли свободно ски закони на капитализма. За из- Иато кореспондент на ТАСС. в като овети места. На много сп тяхте селяни, на бежанците. да ги в страната. Стоките на българени· вестен период от време се съада- Бъл?ария прекарах две години. То се възвисяват паметници. иалиг- ват превозени с три влака до 0Jec.
снабди със земя. с добитък и ин- те занаятчии не могли да конку- ло съответствие между проиаводн- е най-светло и голямо събитие. Аз ,нати от признателния български на :от? ?ристанище и о1;1;ам до ар·
веитар, със зърно за посев и фак- рират чуждите и много занаятчии телните сили и

.
пронзводственитР имах случай да бъда и в други род. т; разfасз??тпа??х?tет.?????:е в;:тически поддържало линия да се превърнали в обикновени работ- отношения. страни като кореспондент. Но ни- На главната улица малко предиулеснява минаването на турените ници, Наложнло се те да се освобо- къде другаде в моя живот не се да се стигне Площад?т на свобода- мобощта на руското оръжиеб, за не-

земи в б,ългарсии ръце. България от турска провинция чувствувах така свободно и добре, та с гпавнтния памвгнин на Съвет- п еднмня дух на руския огатир,
лят от оръдията на труда и сред-

Ф Б Г ,,..... пролял кръвта си зi!: свободата на
Английската политика по този ствата за производство и да ста- с неимоверно изостанала еодая- както в ългария, одимите. пре- ската армия. се намира музеяг своите братя българи.

въпрос била насочена към аапаз- иат обикновени нае,11111 работници. на mrоиомина се превърнала в ка- карани с българените приятели - .Освоеождеяието на Плевен през Музеят за освобождението на
ване интересите на турските земе Само малка част от богатите вана- ана Периодът това е море от неизличими и неза- 1877-1878 година". Toi! е уреде.н Плевен р д. питалнстическа стр . бравими- впечатления, равни на цял D къщата на плевенчанина Г. Ва-

е аз елен на четири за-
владелци в България в разрез с ятчнн и търговци организирали до края на XIX век бил 8 основата живот. • ц"=. В този дом .н=а 29= ноември (ll ли - в трите са показани трите
интересите на ёъагарското насе- новия. капиталистически способ uo ? " щурма срещу града а в четвърта
ленне. на производство и превърнали си период на подготовка за по-уси- Ето за1:tо. където и да бъда, на декември н. ст.) 1877 r. е отседнал та - обсадата на. Плевен, из:

Интерес1iо е да се отбележи. че малките примитивни занаятчийски леио развитие на капитализма. =:"с ебz??аер?? "8::?н?:?рс::tт?? Александър 11. Тук МУое бил пред- вършена под но,1андува11ето на та-
работнлннцн в ?юдернн фабрики. През следващия период от · · стаmеи и пред11л11ят се С.\!аН паша, ла.нтлl!'ВИЯ 1В<Jенен инженер генералnрн разрешаването 11а аграрния въ-

l?Q.O до i912 r. _ бил даден още него - това е преди всичко сре- 11а когото А.пеих:.андър II връща Тотлеб"<!. в залите н?18 оm,жне от
?t??a??:: ?::?:0:??:?тонн:?В:сТ: наТ?=М????в;ел::те ?:???;??В:-в?? ПО·СНЛ?II ТЩ!СЪИ За развитието на ::;?;, ?.??:\ ?:::·с ":t:?;??e???c??; ?:::::r?ва??;ат?:иг:??:л бС?о? ;t?:a: ???,????аар????ка?вото. така и в Източна Румелия дителн от селото и града от оръ- България като напиталистнчесиа на нашите общи 110мунистичес1ш белен. и трофейно турско оръжие. Има 11прави ус11лия да се ликвидира ре- дия на труда и средства за произ- държава. цели. Музеят е уреден пре3 годините 6оевол?оциоината страна на извършва- водство и съществуване довел до На известна степен от развитие· В знаменателния ден на ос- 1904-1907 от специален НО)rнтет, :J:. вещи на заnrnали в вете
щня се аграрен преврат, т. е. да масовото разоряване на значнтел· то си българският напитапизъм се ,вобожденнето - 3 март желая ви, избран по решение на втория съ- В парка от двете стра1rи на але-се пнквнднра с насилственото зав- на част от селяните и занаятчии- оказа пречка за развитието на мо; с?ъп?вб????сд?и прнфярт;ли, YG· бор на поборnиюо-опълченскнте дру ята, водеща ?;ъм музея, ВЪР)(У )tал-земане на турените земи и да се те и до превръщането ю1 в сво- Б

пе. и н и на нта на жества. и с доброволни помощи от ки хъщ?чета зеят ,1ежду клоне-насочн разрешението щ1 аграрния бодни работни ръце. В това се из· производнтелнн'N сили. ълrарня труда и социалнст11чесиата нул- целия български народ. Енспонати- те на дърестата без,?ълвнн ОJУЪдей-въпрос в руслото на мирното раз- разн първото II най-важно условие при условията на капитализма тура. те са 1юдаре1m от руското и ру,1ъч- 1111 дула. Вляво е прославената ба·внтне - чрез закупване и заnла- за първоначалното натрупване на остана икономически слаба стра· СЕРГЕЯ ШИШКОВ ското воеано мшrнстерство. На 3 тарея nа)tетю?и "Генерал Ганеции".щане на турските земи. капитала - създаването на сво- на, без тежка ющустрия, с дребно нореспондент иа ТАСС септе,rnри 1907 r. "узеят е бил Вдясно _ батарея от тежки 24·
Всички гореизложени своеобраз- боден пазар на работна сила. и разпокъсано селско стопанство. rp. Москва тържествено открит. фунтовн оръдия. Оградата на пар-

ностн при разрешаването на arpap- Друг важен израз на първона· При това положение тя беше иr- Истиисни инициатор и организа- на и музея е нзпрац,ена стr пушечни
ННЯ ВЪПРОС у нас Не ИЗМеНЯТ ОС· чаЛНОТО На1'руnван'е на капитала рачиа В ръце'rе На ЧУШдНТе ИМПе· тор ?а ?l)'Зfj е на0ЯТ реВОЛЮЦJЮ· ЦеБн С натъннатн )УЬбесТИ ЩИНОВе,
новното съдържание на аграрния било създаването на група от хо- риалнстическн дършави и чужди- нер тошr аююв. бщнят план за въ;шраБе'IП! лени оръдейни лула,
преврат. Освобождението нанесе ра, конто владеели средствата за те иапиталистн. които в съдружие ,уреждането нао:Jтnел1ште зали и на:?ашки пики н ""агунски саби.
удар върху цялата турска феодал- производство, т. е. концентриране· с българените капиталисти оrраб- снписърннът на нет хоадимнсте ,!!,?:1а111ео- Малката сп1>етната къща привет-
на система н лннвнднРа феодализ- сто •?есни ма ери ли а ?-т в · лнво се белее сред ,юrъщи яс.енн н
ма в новообразуваното българско то на средствата за производство ваха нейните богатства и труда на ни от художинците Иван Мър№нч· анацнн. Иы1 нея не зарасmа пъ-
иняжество. В резултат иа тоя пре·

в определена група от хора. работническите и селените маси. на и Антон Митов заедно с проф. ?ната, застлана с бели речни на-
врат България се превърна в стоа- В България известни капитали Победата иа 9 септември 1944 r. д. Arypa. Много нещо е направил мъчета - стотнц11 хиляди хора тук
на с преобладаващо господство на се натрупали още до Освобожде- освободи страната от оковите на 3а уреждането на ,?узепя "гмалко са пристъпвали със свалени шапки

нието както чрез nрговията. тана изоосТ!шят рот,шсnр · енчее. пред снъпата свет1rня.дребни стокопроизводнтепи. Това е и чрез занаятчийското производ- капитализма и откри пътя 3а по· Той е бил изпратен п Петербург. П Псъдържанието на социалните пре- Н б
бедата на новия. социалистическия За чеrо навсякъде вратите били от- ,?,..реди полови11 век в левеи е

ство. о това ило недостатъчно строй. Само при социализма се воренн _ рускит.е хора горещо nd· "=µ,гнат още едни мону)1011тале?
образования. 110нто настъпиха и в за развитието на капиталнстичес· б б памет.ник на русио-бълrарсната и
българското село като резултат на О

създадоха условия за ързото раз- срещнали нницнативата на ълrар- бълrаро-румънсната дружба - Ма-сиия начин на произnnлство. сво- внтне на производителните сили. сн.ия народ да увековечи паметта взолеят на заrиналите за освобож-Русио-турската война. бождеиието даде силен тлас"Бн за за ликвидиране с усноренн темпо- на освободителите си. За три ,iece- деиието на Плевен рус?ш и Р)"-'IЪН·
Освобождението спомага за из- натрупването на иаnнталн. то по· ве на икономическата изостана· ца ротмистър Генчев обходил ,JНо· син вон:ни. Основният на)1ък на то·го военионсторически музеи, всич-вършването на коренен преврат и служи като здрава осиова за раз- лост на страната и за превръщане- ки арсенали, прероеил много доиу- ??-:;;??:::а;апg;o::::?g):i??1?1e??в града. Цеховите прегради били внтнето на новия капиталнстиче· то !I в силна и цветуща социали· Премшrавансто 1ш рус1ште войски на България _ 12 аrтрнл (24 н. ст.)окончателно разрушени. Основата ски способ на пронаводство. етическа държава. през прохода Хаин-боаз I Доробанци - доброволци. 1903 годнна. а е обявен за открит.,""''"""'"'''''"'""'"''"''""'",..'""""""1.,,•...-,,,,,,"'"'"'"'''""'"'''''""""''"'''""'"?''"''""'""""""""'"'•"''''.. през 1907 гад.

За проект на ,,wзолея е бил об-
явен 1юнкурс. който спечелва !la·
шият м.аад архнтент Пенчо Иойчев.
Построен във визаншйс1ш стил с
еле."ентн на славтю-бълrарсна ар·
хнтентура, )1авзолеят зае,rа площ
от 240 кв. ,, и е висок 25 метра.
Той е разделен на две - горна
t1аст. няноrа 11зползуnа1а1а за храм·
параклис. Туи ю1а рисуннн от го-
ле,ште наши худошници Иван Мър-
?.внчr,а и Антон ?1иrов и от руския
художник А. l{андауров. От парак-
лиса по на:\1енни стъпала се cm-tJd
в ност11ицата. nето 11овече от пnло·
вин век се съхраняват костн на за-
rюнали в Ооnободителиата воi\на
русин и румънски храбрецн.

Върху две мрююрнн плочи на

Haro резудтат от освобождението
на Бъдrария от турено владичество
бе ликвидирана системата на тур.
синя феодалН3Ъ>I - извършен бе
аrрарннят преврат.

Ликв11дац11ята на турения феода-
лизы1 стана след навлизане·
то на руските войски в Бълrа·
рня по пътя на насилствено заграб-
ване на зе,1ята. владяна от турци.
През време на войната завладява-
нето на тия земи вървяло плахо и
бавно. То взима широк размах след
свършването на воl!ната и сключ-
ването на Санстефанскня мирен до-
говор Тогава в България се вър-
нали големи маси бежанци. Засн·
лн.ао се и преселническото движе-
ние от планинските места в равни-
ните.

Характерно за аграрния преврат
в България е и това. че тоl! не про·
тичал еднакво във всички райони
на страната. В Северна България
тоn нямал остър ра:?мах - в нянои
части иа Северна България турци-
те остана.ан по местата си и запази-
ли собствеността си. В Южна Бъл-
rаоня. където спомените от звер-
ствата през Априлското въстание
били още пресни и имало най-сил-
но оазвито чифликчийско стопан-
ство. аграрният преврат получил
остnа форма и широк размах.
Разбира се. той протичал нераnно-
мерио в разлнч1ште раl!онн на Юж-
l'а България. АrDарннят преврат
засегнал и държавните н общин-
ските зс,ш. Разоравани бнл?t гори
и мери.

ция се занимавала само пътьом
н на пресекулки със съзидателна
работа, защото по-голямата част
от нейното време. енергия и сред·
ства били поглъщани за разреша·
ва11е на други много по-тежки за-
дачи. останали нато последица от
Априлското въстание, войната и
Берлинския договор. Преди всич-
ко това били всекидневните гри-
жи за бежанците (българи, тур-
ци. гърци). конто на l!ЯИОЛНО ВЪЛ·
ни пре?шиавалн из страната и оре-
цнзвиивали редица стопански и ад·
мннистративни мерни от 11аt!·спеш·
но естество. Друго задъпжение на
местните власти било материално·
то поцпомаrане на пострадалото
от турените жестоности и rрабе·
жи население. Всички тези по·
мощни а1щии се отнасяли до сто-
тици хиляди души. пръснати из
цялата страна. Извънредно бреме
били и изоставените турени имо·
ти. които пред11зв1щоалн във ВСЛ·
ко село спорове. тъжби. съдебни
дела, саморазпраnи и даше сблъ-
сквания межцу турци и българи.
между безземлени и чорбад1иин и
пр. Ето това са наn-важиите 113·

вънредllи задължения, ноито през
цялото време отвличали местната
адмнннстрацпя от преките II гра·
дивни задачи.

И все пан, както видяхме, рус-
кото временно управление съу·
мява да положи основите на един
голям широко разклонен управ·
nенчесю1 апарат. иоl!то обхващал
иароция живот във всичк11 негови
проявления. И този апарат вече
в началото 11а 1879 r. бил даден
нщяло в JУЪЦете на българите. На
дър111аn1111 11 обществени служби
в княшеството и Румепия били
избрани нли назначени над 3.000
душ11 (без nопнцнята), а останали
сл,rо онопо 100 души руси. (ниже·
нер11, лекари, военнн техници 11

др.), конто преминали оиончател·

Проф. НАТАН Свободни капитали се натруп-
вали през време на Руско-турена·
та война главно от доставки за
руската ар•шя. Важен източник за
натрупване на капитали в периода
нц първоначалното натрупване би·
ло и държавното строителство.
След Освобождението бил даден
тласък на търговската предприем·
чнвост, на предпрнеыачеството, на
държавното строителство и дър-
жавните доставки. Тия свободни
капитали търсели приложение в
стопанствстrо. В страната по този
начин като резултат на обектинния
ход на развитието се създали всич
ки предпоставки за развитието на
новото, капиталистическо стопан·
ство.

IAI
на rрадсн.ия живот след Освобож-
дението били самостоятелните
градски производители.

През първото десетилет11е след
Освобождението започнал бърз про-
цес 11а разоряване на самостоятея-
ннте стоиопронзводителн в селстrо
и града. Един от главните и основ-
ни фактори за бързото разоряване
на селените производители било
лихварството. Надпреварването на
селяните да 11упуват земи след Ос-
вобождението довело до масовото
им зад,1ъжняоа11е 1<ъм лихварите.
Селяните не моrли да посрещат за-
дълженията си, защото продуктите
на селското стопанство не могли да
11оннурнрат на ,1еждународния па·
зар. Българското селено стопан-
ство не било доходно. Селските
производители не моrл11 да изпла-
тят дълговете си към алчните л11х-
вари и се превръщали много ско-
ро в безимотни селяни.

пия отново в турени вилает. Рус-
кото , правителство трябвало да
противостои на аиrло-австриi!сиите
цомогвания и освен това да дetl·
ствува така, •ie Румелия да не се
различава по полн'l'ичес1<0 и ад-
министративно устроl!ство от Иня-
11,ество България. Борбата на
русните делегати в комисията има·
ла тази задача. Подпомогнати от
огромната политическа а1<тив11ост
на българите от областта, те успе·
ли да наложат редица полезни по-
добрения п Орrа11ичес11ня устав на
Източна Румелия. Тази придобив-
ка давала възмошност на бълга-
рите да проявят по-свободно свон·
та политичесна инициатива и да
се борят по-ефикасно срещу опи-
тите на Турция да .потурчи· про-
винцията.

Но с всичко това автономията
на областта все още не била обез·
пе•1ена. По член 13 и 14 от Бер·
линсиия дoronop султанът имал
право да строи крепости по гранн·
ците на областта. да държи тур-
ски гарнизони п тях. да води вое11·
ни деnствия в провинцията. с цел
да отбранява границите ii или да
в-ьдворява ред в нея. Това озна-
чавало тя да бъде управлявана.

Оставал11 още важни неразре· както едно време Мндхад паша
управлявал Дунавския вилает. Етошенн въпроси, които имали жнз· защо било нужно на всяка ценаиено значение за по-натаnшната ца не се даде на Турц1Jя да упраж-съдба на бъпгарскпя народ. Един ни своите права, 11редвидени по

от тях бил II Източна Ру?1елня. споменатите членове на Берлин·
Иаито е известно. на основание синя договор. Петербургсиото вън·

шно мюшстерстnо, подпомогнатона чл. 6 от Берлинския договор от nърхоnния коъшсар в България
Южна България била придадена Донлунов-Корсанов и от номан-
като автономна област (Източна nуващия руските воllснн в Бълrа·
Румелия)· под върховната власт рня генерал Тотлебен, използу-
118 султана. Комисия съставена вало слабостите на Портата и ней-, · ната администрация и ги принуди·от представители на правителства· по да се отнажат от въnещдането
ra. подписали договора, трябвапо на гарнизони в Ру•?елня и от стро-
ца се събере в Пловцн8 със зада 2ж иа крепости по не1!11ите гра-
ча да изработи основен занон за ницн. Областта останала да се

областта. тя отбранява от своя милиция и наt!·моrла така да насо· вече от въоръженото българско
ч? работата. •,е да превърне Руме- население, бързо организирано в

но на българска служба. Освен то·
ва в съветите и нметствата на сел·
ските общини (около 4,000 на
бpofl) били избрани към 20.000
души. от които само малък брой
турци и гърци в малцинствените
раl!они.

Тази грамадна маса от полнтн·
чесии активни поради своята слу·
жебна nеnност българи придава·
ла съвършено нов облик на управ-
лението на бълrареките земи - об·
лин, иоt!то по същина нямал нищо
общо със старата вилаетска адми-
нистративна система. А това вече
опреJJеляло и насоката на по-ната-
тъшноrо разв11т11е в бур?иоазен
дух.

Трябва да се подчертае. че със
своя личен пример руските ад·
миннстратори поназали нолко мно·
го вн11мание, време и енергия тря6-
оало да се отделя за .задоволяване
11ущд11те на населе1шето. Бълrар·
ските граждани свиинал11 с дове-
рие да се отнасят иъм отделните
управнтел11И места и na очакват с
увереност тяхната законна и пра-
вилна намеса. Това важело не са·
110 за ж11телнте на градовете. но и
ва селяните.

Боят при Горни Дъбнни

Нъм бъпrаосните приятели

rака наречените rнмнастнчесин
дружества. С този ант се запазила
фактическата независимост на Из-
rочна Румелия от Турция и се у?;-
репнло господствуващото поло·
жеине на българската народност в
нея.

От политическото устройство на
новата българска държава зави-
села ,11ейната креnност и издръж·
пивост на всякакви изпитания. От
това политическо устройство за-
висело също доколко Русия ще
може да спечели трайно и ?коре-
ни дълбоко сред бълrарсния на·
род своя авторитет и влияние. То·
ва се схващало достатъчно ясно
в руските управляващи кръгове,
които подготвили проекта за ос·
нопен закон на Нняжество Бълга·
рия. Първоначатшят проект. на·
ре•1ен Орrаиичеснн устав, 1111нал
през няколко редаищщ и попълне-
ния от руска страна и бил пред-
ставен на Учредителното събра·
ние в ТЪрново през февруари
1879 г. Неговото съдършание по-
казва наличност на рецица полн-
тичесю1 буршоаз1111 принципи. кон·
то се отличавали коренно от прю1-
ципите, залегнали в пот,т11•1есиото
устройство на царена Русия.

С този проект се целяло да се
задоволят демократическите тен-
денции в общественото развитие
и в ПОЛIГТНЧССНИЯ ШJIBOT на бъл-
гарите. Но оше по-голяма заслуга
на руското правителство с, че
дало наt!-широна възможност на
Учредителното събрание да из·
мени, както исиа. предложения
проеит. Още от първите заседа·
1шя пролн•?мо преобладаннето
на едно либерално мнозинстnо.
което започнало да променя в де·
моиратичеснн дух редица ос1юв-
нн положения в Органическия
усNв. Начеваnнн със са,?ото за-
rлавне, Орrаничесинят устав се
превърнал в Българска конститу-
ция. Иняз Доидуиоn-Иорсаиов и
неговите по,rощющи. конто при·
съствувалн в събранието, наблю-

Плевенск.ите све?ини
ИJI. CJIABЧEB

давали с1юкоl!но н дори със задо-
волство по-нататъшната демонра-
тизация на руския конституцио-
нен проект. Те разбирали добре,
че това •е в интерес както на сама-
та България. така и на Русия. но·
ято утвърждавала чрез това по-
зициите си на Балнаните.

Оовобошдението на българския
народ пред 1877 -1878 r. не при-
нлючн саыо с руските победи и с
подписването на мирните доrово·
ри. Ако бе оставен сам на себе си
след това освобождение. българ-
ският народ не би смогнал да ук·
репи държавно своята независи-
мост. защото много ВЪIШIНI! сили- Турция, Англия, Австро-Унrа·
рия - щяха да се 11а)1есят II да
осуетят тази консолидация. осо-
бено в Източна Румелия. Туи
име11110 про1IИ•?ава ролята. която
изиграла Русия с временното уп-
равление при създаването на бъл
rарсната държава. Тя доведе Ос-
вобошденнето no неговия лоrнче·
син завършък изграждането
11а буржоазната българска дър-
жава с една умерено либерална
конституцня n княжеството и Из-
точна Румелия.

Двете иовосъздаденн държав·
ни образувания 11маха още от пър·
вия ден на своя жнвот такава
шизненост и способност за само-
стоятелни де!iствия. че можеха
активно да защищават своята не-
заnисимост. а не след дълго вре-
ме дори да се обединят. Свобод-
иа България стана притегляща
сила за онез11 части на българ-
ския народ. които Берлинският
договор остави под турена власт.
И несъмнено всичко това бе ре-
зултат на планомерните и упорити
усилия, които Русия полагаше
от първия ден на Русно-турсиата
воt!на до деня на изтеглянето на
руските воnсю1 от България през
маn 1879 r. - усилия за изграж-
дане не на руска .заддvнавсиа rу-
берю,я•. а на са,юстоятелна 6ъn-
rарска държава.

выrш1ште стени на мавзолея са
вдълбани ю1е11ата ira ру,:ки и ру-
,?ънсии офицери и редници от 45
полка, стрелкови батальони. кава-
лернйс.кн ескадрони и артнлернll-
ски бри·гацн. загинали в боевете за
Плевен. Вдясно от входа е поставе-
на нова плоча с надпис:

.Героя,? Плевеиы
от частеi1 3 Уираннскоrо фронта

победоносноf! Ирасноi1 армии

Сп?иоt!н? с?т?. рус?1,-и? о?мы.
Потомки чтут н "иожит Вашу

славу,
Отчиэна ню1 без,1ерно дороrа

И мы прошлн по дедовскому следу
Чтобы ун11чтож11ть ,,ютого врага.

И утверд11ть достоrrную победу.
Сентябрь 1944 r. •

Мавзолеят е срец китна гради.на
с ограда от бял "рачансии камък.
На ъглите върху петметровн . иа-
,?ен,нн поставки стоят като вечна
почеmа стража тежки обсадни оръ-
дия - руснн ,юртири . . . .

На мястото, дето през 1,-ьрвавнте
септе11.Врнйски дни на 1877 г. рус-
ките 'Войски са щювелн тре'mЯ
щурм срещу Плевен. е устроен
парк-паш?11ник. чосещ името на
прославения генерал Михаил Дmi·
триев1rч Скобе.лев. Това· са не-·
големи въавишения на югоизток от
града. нэвестнн през онова вре)1е с
ю,ето „Зеленые rоры". Тук турци-
те построили ираnната и наn-здра,
ва отбранителна позиция. -на която
Осман паша разч11тал да спре рус-
!<НТС полкове в случай на пробив
по другите отбраннтелнп линии,
Позицията имала два редута, пос-
троени напълно по тогавашните
военно-технически 11з?«:1>1За1111я. и е
била наситена с артилерия и наn-
отбран11 части от армията на Ос-
маи паша.

Третият щу?1 срещу Плевен е
бил ръководен от генерал ·

СНОО('-
лсn. В първата атака генералът
изпраща своя Владюшрскн пол11.
Безпрю1ер11ите по храброст в-ладн-
мирцн достигат рецут J\? 1. но би·
ват отблъс.нати. Същия ден, 11
сеnте.\Jври 1877 r.. в три часа след
пладне ттрн гъста '1Ъrла и леден
дъщд започва втората атака. Из
прогизналата от влага земя на·
стъпват редиците на Ревелски и
Созлалсrш полк, еслаидци II про-
славените в.аад111111рци. И когато э
ата1<ата бил отправен II резервът,
ca,i Снобелев на бял кон с целия
си щаб полита напред в лютня бой.
Нато окрилени от чутовна сила
руските храбрец11, без да залягат.
без да се пазят от куршумите н
щрапнелите, се хвърлят на нечу-
ван щиков и саблен удар. В ата-
ка политат и ранените дори.

В този па,?етен ден 12,000 р?·с-
ки сшюве 1rаполват с нръвта си
Зелените възвише?шя. Дванадесет
хиляди скъпи ШСР'l'ВИ за нашата
свобода! Иостите на много от тях
се пазят в братс1rата ,?огила·ност-
ница. Тя е построена на най-висо-
нстrо '1лсто в Сиобелевпя парк ,1еж-
ду някоrаш1ште турени редуn,..В
парна са 11зд11rнати мрююрни па-
метници. а там. дето са се водили
наii-люnпе схватки. са поставе1rн
русю1 батареи. Увенчано е и ?tя·
стото. дето е загинал rrриказн11ят
repot! )tanop Горталов. Тук е поста-
вена батарея·памет?rии.· носеща не·
ronoтo Jt:\1? ...

Свеn1. незабра11юш места!

Костtwца!'з-аrавзолеll в П.,евеи

g
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Бълrарсkата общественост
и Освободителната

Въпренн масовия героизъм на
вдигналите се на въоръжена бор-
ба ёългарснн селяни и занаятчии
Априлското въстание в 1876 r. за·
върши с неуспех. Обаче то иадъп-
ба непреодолима пропаст между
турените феодали II ёългарския
народ, постави пред световната
обществе11ост с всичката "У остро-
та въпроса за освоёожденне на
Вългврия. стана една от причи-
ните за Освободителната война.

Различните класи II прослоnни
на българското общество се отне·
соха различно НЪ" Априлското
въстание II поставения на дневен
ред въпрос за л11нв11д11ра11е на
турския феодал11зы1 в българ-
сннте земи it за създаване на сво-
бодна българсна държава. Свър-
заната със эападния капитал тур-
нофилска чорбаджиnсна буржоа-
зия посрещна Априлското еъста-
ние открито вражпебно. Ноrато
в края на 1876 r. в Цариград се
откри конфвреншгя от предста-
вители на великите сили за раз·
глежлане на бъягарсния II други
въпроси. тези кръгове подадоха из·
ложение до конференцията с ис-
каи? само на реформи II открито
осъдиха онези българени дейци.
които предлагаха да се даде на
България политическа автоно-
мия. Изразител на тяхното стано-
вище стана в.• llзточно време".
Останалата част от едрата бур,ноа·
зня - свързана главно с местния
пазар II търговията с Влизння из·
ток. Русия 11 Ру\!ъиия. - като
държеше сметка за политиката на
Русия II настроението на широки-
те народни маси, макар че беше
по начало против всяко въоръжа-
но въстание. слел звереното по-
тушаване на Априлското въста-
ние излезе заедно със средната
буржоазия в негова защита. Hell·
1111те печатни органи - ..Напре-
дък· в Цариград и .Стара плави-
на· в Букурещ. - слвдвайни рус-
кия печат. разглеждаха въстание-
то като резултат на справедливо-
то недоволство на народа от лошо·
то турско управление. Тезн бур-
жоазни кръгове настояваха да се
даде на България политическа ав-
тономия. като смятаха. че това мо-
же да се постигне само след на-
месата на Русия. Те безусловно
одобряваха всички ходове на рус·
ката дипломация. 110 страхувай-
ки се от народа. призоваваха го
да чака търпеливо идването на
руските войски, без да се готви
за нова въоръжена борба.

Друга беше позицията на рево-
люцнонинте среди. представители
на широните селски н градски
дребнобуржоазни маси. групира-
ни около Българското централно
благотворително общество (БЦБО}.
коото беше само легална форма
на Българския революционен цен-
трален комитет (БРЦ!{}. Те се бо-
реха за създаване на независи-
ма българска държава. която да
има буржоазно-демократичен дър-
жавен строй, а не консервативен.
както искаха .старите• - пред-
ставителите на едрата буржоа·
зия. Българските певолюцноие-
ри раэчитаха да осъществят сво-
ята програма главно чрез ново на-
родно въстание и въоръжената по-
мощ на Русия. Те не доверяваха
на рускня царизъм. но като поли-
тнци-реалисти разбираха. че са·
мо Русия. изхожпайнн от свонте
собствени интереси. може II ще
помогне на българския народ да
се освободи от петвековното тур-
ско робство. Печатните органи· на
революционните среди - nестнн-
цнте .Нова България", .Въпгар-
ски глас· и ёлнэкостояшият до тях
.Възраждане· - разкриваха rеро-
изма на априлските въстаници.
въжделенията на българския на-
род, неговата непримиримост с
турсння феодален строй, зовяха
за подготовка на ново народно въ-
стание, което да разчита на под-
крепата на_Русия. Заедно с това
те разясняваха същността на бал-
канската политика на Русия. изра-
зяваща се в освобождаване от тур-
ско иго на християнските народи.
и политиката на западните капи-

ГОРАН д. ТОДОРОВ
кандидат на ис,о,рнчеан? науки

талистиаесни държави, главно на
Англия и Австрия, които бяха ду-
шителн на българското национал-
ноосвоеолително движение.

Обявяването на Руско-турската
освободителна война на 24 април
1877 г, бе посрещнато с огромна
радост и ентусиазъм от всички
слоеве на българския народ с из·
ключение на свързаната със аа-
падния капитал турнофипсна чор-
бад>1т!!ска буржоазия. чиито най-
отявлени представители се обяви·
ха в подкрепа на Турция. Тогава
митрополит Грнгорий Доростоло-
чврненснн отправи .пастирсно въз-
вание" НЪ\1 , българите. в което ги
призоваваше да се молят за побе-
дата на турските войски. В своите
устни проповеди Григорий 11 дру-
гите представители на прозапап-
ната чорбадншnска турнофилсна
буржоазия призоваваха българи-
те да се опълчат против Русия,
Обаче тази антируска пропаган-
да. вдъхновявана от анrтrnските
препсгавнтели в Турция. нямаше
никакъв успех. Изразител на на·
родните чувства. на вярата на бъл-
гарския наоод в осоободитепната
мисия на Русия стана БЦБО. То
отправи пламенно възвание към
българите. в което ти поизоваваше
да посрещнат руските 00111111 като
освободители 11 да се вдигнат на
въопынена борба в тяхна помош.

..Братя! - се казва във възва-
нието - ...Цяла година ние нпсим
мъчвническия нръсг. Посред 11а·

шите неописуеми неволи и страда·
ния имаше епна належпа. ноято ни
крепеше. Тази напежла. която ни-
то за минута не ни остани. б<'111е

православна и велика Русия ... Ру-
сите идват при нас на помощ като
братя. желаят само да ни защитят
и нищо не искат за себе си... На-
шият интерес. нашето бъдеще.
самото наше спасение изисква ла
въстанем синца. nтечеството ни
вика на оръжие! Нека първият
гръм на руския топ да ни намери
готови за тая свещена борба".

Обаче .лпарите" се опитаха na
използуват пъзванието на БЦБО.
за да нанесат vдар върху рево-
люцнонннте све тч и като. ги зле-
поставят прел Русия. да ги от-
странят от бъдещата власт в ос-
вободена България. Скоро след
иапаването на въэванието във
виенския вестник •Политишв ко·
рвспонпевц" се появи негов g,an·
шифинат пол надслов .Прокпама·
ция към българскня народ от при-
впеменното ппавителство". В петни
ското възвание бяха вмъкнати
лъжливи пасажи като следния:

•Български народе! Ти сам ще
си създадеш едно правителство!
Но засега понорявай се на пои·
временното бългапско ппавител-
ство. което Р набрано от хора
патриоти...• От mалшификата из·
лизаше. че БЦБQ се е нонститvи-
рало като пвнвпеменно ппави-
тепство и ванснва от българите
не подчинение и съпействив на
песните власти. но на себе си.
Фалшификацията бе иавьшпена
в оепакцията на в.•Става планч-
11а

• и по-специално от Григоп Д.
Начович. сътрудник на в. •Попи-
гише нореспонленц" и nрикnит
nооволник на австрийското влия-
ние

.Мпалите· разобличиха фалши-
Ф11ка1111ята. но тя постигна своята
цел. Руските вnacrn направиха от
нея изпод. че волачите на "млали·
те• били враждебно настроени към
Pvcнn. беа да има за тоnа основа-
ние. Тпхнnтn отринателно nтноше-
ние към .младите· се лълшеше
обаче главно на страха им от съ·
nрнносновение с революционния
елемент в страната. от ааразата
на революцнонния дух. Спел като
руснотn иn,,?нпуване не ПРИР пла„
на на БЦБО за R!lчraнe бълга-
рите на въоРЪшена борба. негови-
те членове разпуснаха но"нтета и

ИВ.С.ТУРГЕНЕВ

КРОКЕТ ВЪВ ВИНЗОР
Въа Вннзор кра11иц.ата днеск. с.педи
как 3Нё1.тннте дами се страстно У•nнч,1т
• модерна иrра, неnо3ната преди -
крокет се нrрата нарича.
Подхаърn"т те топките с радостен •нк
• кръrа. crrбenR3aн с'"ас бяло.
Краnwцат.а rneд.a 3ас11Rно, но • мнr
3.1Mn1tкu ..• с nнце noбneднRno.

Наместо на тоnннте rnадкн. уан! -
с nоnатките, тnаск.ани nовко,
,,. вижда: търкаnRТ са миоrо rnaaн.
nonнanн в н1tрвава nокеа.
Гnавн на девоАкн. неенн и двц.,
npexananн устни 1111,чнтелно,
с1ос 3аерскн ш1ряпнн сини nнц.,
със ужас :tастмнаn • очите.

И ето. с nоnаткат.1 • смела р1ока
прекрасната щерка на кpanR
една от rnавит• в самите крак.а
на маАка сн в миг дот,.рк.аnя,
Гn1ва на детенце със меки коси,
с уста. що nел,..чи, nрокnина.
И?внк.а краnнцата. nоrnед-ьт син
нож 8НИ3.1 8 с1орце &( 3.ICTHH.IЛO,

„О, докторе, помощ!" - и бnеда. едu
р.13На3а ноwмара си пресен,
А тоА: .Не УЧУАП ме никак тоаа.
Ра3строАн вн нервите пресата.
Ра3nр.1м ни „ТаАмс• к.ан на турскМJ11 nt1tв
станал жертва народ1от • 6'1'JtrapнR.
Ето капки, а3емете:.,. Ще мннвt• Сам.1
се мра.лицата 81отре :,.атuря.

Ра3мнсn1t • покоите, бпеА,8 стон,
нав11,сиnа писани вежди •••
А tnpuu ст?,уя, о Уж.tС.. ст?,ун
до кр.111ската ctnna одежда.
„Н3миАтв " скоро. британски рекнt
На помощ, кр1оа аnена бnиtat•- Не, Bawa ае.nнчестао. детската КJ)'"аа
не ще д.а ,н,мнете никога.

Преооде МАРИЯ ГРУ&ЕШЛИЕIIА
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-воина
ее поставнха на разположение на
Руското гражданско уnравпенне и
щабовеrе на вoncкll'l'e.•

Преэ юни 1877 r. руските вoll·
ски минаха Дунав II навлязоха в
България. Българският. народ ги
посрещна като освободители. На·
всякъде. дето се появяваха руски·
те 00111111. те бяха посрещани с хо·
руrви, хляб н сол. Признателното
насепе1111е засипваше своите осво·
бодитепн с цветя. целуваше тех·
ните дрехи. плачеше от радост.
Българите - пише участникът във
воnната д·Р Пясеuки - ни посре·
щаха трогателно с любов II благо·
вопенне; за тях нямаше друго на·
эвание към нас освен „братушка·.
Дори кореспондентът на aнrnиll·
ския в.•таnмс·. коnто не се отпн·
чавап с добри чувства къ?, русите.
бил принуден да признае този
факт.•Невъзмощно е нито мннv·
та - пише тoll - да се съмнява-
ме в това. че русите са тук (в Бъл-
гария} желани rостн: бедният на·
род буквално плачеше. молеше се
и се хвърляше на шнята на свои·
те освободители. затънали в цве·
тя." Само малцина •иаn-отявпени
nредстав1rrепи на nрозападната и
туркофипска чорбаджийска бур
>1<оаз11л посрещнаха враждебно
освобоnитепиите руски воnскн.
.Стопаните българи от заможната
класа - пише рус1111ят публ1111ист
Евгени Утин за пребиваването си
в Свищов - се оказаха nеnствн·
тепно негостоприемни ... Ншf10 от
тях не мошеше na се полуt1и. даже
и вода не 1111 даваха охотно... Но
тяхното поведение ми стана напъл.
но понлтно, когато узнах. че тези
хора nринадлешаха нъм онзи ene·
мент. rюliтo се нарича чорбаджии".
Прозапаnннте туркофилски чорбад
жийс1<11 нръrове бяха озлобени към
руските войсни и новата пласт,
тъl! като с Осnобожден11ето загу-
биха ръноводното си положение в
обществения н попиrnчески живот
на страната. Въпренн желанието
на възглавяващия воеменното рус·
ско упоавпение о България княз
В. А. Черкаски общо взето \!естна·
та власт в освобождаваните бъл-
гарски эеми мина в ръцете на пред
ставитепите на дребната и средната
буржоазия. на .младите·. Анти-
руските и антинароднн прояви на
незначителната чорбадшийска гру-
па не мон<аха да засенчат открита·
та безгранична любов н nрнзнатеп·
ност на българския народ към не·
rовнте оспободитеп11.

Българското население начело
с ,.младнrе· се стремеше да окаже
все.\!ерна ПО)IОЩ на русrште оой·
ски за разгрома на врага. Toll им
показваше пътищата. доставяше
им храна и вода. копаеше добро·
волно окопи. оснrуряnаше прехра-
ната на аванrаплните части със·
седмици. събираше разузнавател·
нн сведения за противника. rриже·
ше се за ранените и т. н. Българи-
те оказаха II въоръшена помощ
на своите осnободитепи чреэ Опъл
чението. местната мнпнция и под·
вишните въоръжени чети

Победата на Русип въ? воnната
и сключването на Санстеd>а11ския
мирен noroaop бяха посрещнати с
общо облекчение II ликуване във
nсички кnанща на българското оте·
чество. Шиnо1тте народни маси
видяха в образуваната по силата
на Санстеmанския мирен договор
свободна българска държаnа осъ·
шествяване мечтите ,1а мноrо бъn?
ranctш покопе.ння. Денят 3 март
11\78 r.. n 11ойтп бе подписан Сан·
стефаиският мирен дoroRoP. бе
nровъзrпасе11 за велика дата в
историята на българския народ.
Бележитият български революцио-
нер и писател Любен Наравелов
nnиветствува пламенно Санстеd>ан-
ския )tир и освобошnението на Бъп
rария. като подчерта неизмерима-
та признателност на българите към
братския русни наоод-освободитеп

И така. цялата българска обще:
ственост с малки изключения -
свърз?ните със заnалния напитал
т;•ркофнпски чорбаджийски нръrо·
ве - пnиветствуоа и nодкnепи го·
решо Рvско-турската война от1877-1871\ r„ в резултат на която
Бъпrар\fя бе освободена от петве·
ковното турско робство.

о t. \ ••

Българска чета в помощ на руските освобод11тет1и оо!!ски Спасено детенце or казацн след разгрома на турските войски

Прослава и призна.теJ1ност
kьм освооодителит@

Да тръrнем no тези упнци и бу-
леварди на Софня, чиито и\!ена са
врастнали в нашето съзнание като
е?кедневие, но зад чиито табепюи
е вклюtrено не са)10 името на да·
пия сили и здраве. па и живот за
нашата свобода руски храбрец, а
и неувяхващата благодарност на
Цели покопе.ния 6ълrар11.

Та и как да не храни такова
чувство бъпrаршrът към паметта
и эаспуmте на

· · Апабин. този
публицист н страстен nришърше-
ник на nробивашата си с трудност
път идея за панспавянството, коn-
то посвещава на нашата стра,на и
страдащия под ярем наш народ
ппаме,rnи редове. Нима нма чов.ек
у нас да не знае за под,зизнте на
генерал йоснф Впадюшрович Гур
но, който преведе руски-те воnоЮ1
в наll-суровв зима през Хаинбоаэ.
който умееше да папи сърцата им
за саможертва в името 11а ед11а ос-•

ИВАFIЛА ВЪЛКОВА вост и ТЗ.!('П!Ка н своето широко.
русно сърце, разтворооо за обич
КЪ)t братята-българи. Ни)tа само
обикновеният дълг на офицер и
войник закарва на фронта кpall
Плевен вече шестдесетгодишния
Франц Едуа.рдович Тотпебен. та·
лан-rтwия генерал и военен 1111же·

нер. h'Ойто с упорита денонощна
работа организира обсадата на
града. в ноtiто здраво се е унре-
пип Oc..\lait паша. А Никопа!i Грн-
триевич Столетов? Този пърБи
11ачапни1< на Българското опълче·
ние, страдал с неволите на шнп-
ченци н вдъхновявал rn в вай·
трудните часоБе. поназап дух и
воля за победа. ошнвяп в стиховете
на народmtя ни поет Вазов. Ню,а
ca,io ДЪЛГЬТ на BOЙIIHI( ПО)\ОГНа
на Стопетст да устои на жегата и
жаждата. на студа н глада, на уст·
ре?rния яапор на неиэброимн, пре·
възхождащи ,rноrо?фатно нетови·

вободитедна задача. който влезе в
Софня. посрещнат с хляб и сол.
със сълзи и 11ветя от пикуващн?е
българи. н нойто разrро)Тява!iкн
поробителя. ro преследва, до Од-
рИIН. Звучат н сега сякаш негови-
те пламенни CJIOBa за силата и
славата. за геройството и са)rоот·
верженосrrа на русните боrатнри
и нашите опълченци и неговите
заnети - да не оставят русите
споите ПО·)tnади братя в неВ"Оля,
винаги да бъдат готови - катu го-
лям н веп111< народ - да им се
притекат на nо)ющ. Ще лн забра-
ви няноrа някоn от нас Михаил
Дмитриевич Скобепев. Белия re·
нерап, за който малцината още жи
ви са съхра,иипя така ясен н отчет
ЛIГВ с:поо1ен н коnто е жив за мла-
дите поколення с безумната си
смелост, рядка боllна nрозорлн-
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ВСЕВОЛОД гАРШИН ВИКТОР ВИНОГРАJЮВ
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?\:_==

?= ;;а:е?:?? Пам:?::?о::т:::аи1та
<I.,:_Събрахме се., другари, пред ра3Jlъка; Този ден подробно ще го помня:

едни на смърт вървят, като в сън заглъхна моят глас.,
. а други - със горчива, скрита мъка - мерна ми се паметник

•

;,i

„nрощаваАте!•' мълвят. огромен.
,?Стиснах длани:

; Защо така изпращате нн жални, - СтоАтеl ТуА съм аз!
i

приятели добрн? .•.
Далеч гонете мислите печални, Ето, ето - вднrнал автомата

възnиwкнте дори! със nривичен жест, на устни с вик,
богът там стоя на свободата
невисок, изпрашен млад воАннк.

Аз съмf Като мен върви той, вяжте!
Кратък скок бе сетният 1111 марш •.
Моите медали 11 платнище
(в огъня опър.,их го веднаж! ...)
Бях войник, с.лед туй в униnерснтета,
н не энаех аз за тази чест -

яе високо върху постамента
сред народна София съм днес.

Разделили мъки и победи,
с теб сме, български обичан брат.
както наште w,шченски прадеди
осемдесет есени назад.

С времената влизаме пи в битка.
неруuшма нека да живей

• Стихотворението било написано нреэ дружбата, започната на Шипка,
м. септември 1876 r. в чест на руските да с,1яе дълги оекове!

! доброволu11. които отивали да се сражават ?

: на Балканите срещу турските поробители. Радостен съм а.3, че ноtих каска :
Ё Понеже писателят говори за свободното и съдбата трудна на войник. ;
? решение на руския народ да воюва за сво· Като гледам днес ttapoдa братски, ?

; бодата на своите славянски братя на Бал- виждам в неrО своя собствен пик. :

I

::::'" :;.::::..,.··?· ...... .,...... ., ...,.. ,_ ··ж·л··
I

; ;
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Не тръгваме ниА по каприз
да страдаме и мрем;

зовът ни боен е свободен,
враl"&т не ще ни спре.

отгоре

хора,

Не е мощта 1111 в броя на. боrtците,
ни в тактиката - знам,

а в туА, че днес на русина в гърдите
е родната страна.

За наu,те близки тя на смърт
эа родните момци,

не ще търпим да каже тя за
,,страхт1вщ1 - ?еrъл1ш!11

ни прати -
наwте братя

те опълченсЮI друж1111и пълчища?
Не - тук сигурно е и?1апо II пове
че - пак любещата руска душа.
Ч}'11СТВата J{Ъ:,I б()Эта, l('()IITO след
освобождението довеждат Скобепев
два пъти в ?ълrарня.•за да mt·

;t11 - как-го са." пише то!! - свои-
те опълченци·. И нюtа друг дви·
rател осБен любовта и братсното
•1у11ство и дълг КЪ)! поробення
близък народ бе подrnК!Н'аnо та-
ла.итпивя? белетрист Всевопод
Гаршин wi прекъсне образование·
то си. за да се с?1ава около се-
ло Аязлар. сега Светлен. Попов-
ско. а ПО·НЪС.НО да пОС'ВетИ повест-
та .. Четирн днн" на Освободнтеп-
ната в-оl\на. И 1111.-ra още от учени·
ческитс тетрадки не ни е познат
образът на подполковmrк Нап1rrин.
ко\!андира на трета друшина на
Бъпrарското опълчение, който в
заЩIГТа ••а Са'1ароното знаме. пода
рено на спъ,1•1енцнте от град Са·
:-.1ара в гнан на обич и пожелание
за победа и освобождение. па;.иа
?,ъртьв на българска земя.

Соободна. 110 неукреп?ала е
младата дършава след своето ос·
вобожденне. П. В. Алабюн е пър·
внят софийски губернатор и то?
nonara началото на нашата пър;;а
библиотека. по-късно станала дър·
жавна II сега една от богатите на
Бапканwrе. Първи българени >tИ·

нисrьр на вolhraтa е Петър Дми-т-
рневич Паренсов. За С'Ь3даванеiо
на ПЪj!'БаТЭ бъnrарона КОНС111ТУЦIIЯ
съдействува Ю11ЯЗ Александър Ми·
хаl!лович Дондунов. Наши улици
носят имената и 1ta Алексей Ни-
нопаевич Цертелев, уча,ствувал
съ с Ска!iлер и Макrахан в аике·
тата около жестокото потушава,1е
на Апр· 1ското въстание и аташи·
ра.11 по вре."е 111а войната 1,ы1 Гур·
но и Скобепев, на Владю.rnр Алеи·
сее.вич Черкаскиn. губернатор в
Бълrарня. почннал в тършестtrе·
ння ден. когато се подпнсва Саи·
стефанскилт мирен договор, граф
Иnrатиев. nрнятеп на Бъпrарня.
по\!ощ1шк в борбн"Ге за църковmt
свободи. дипломаrr от rоляма кла-
са. способствувал за нашето осво-
бождение.

Софийските улици. irowro носят
имената на борци от Освободитед·
ната русКQ-турска вой.на! Зю,е
дърветата край тези уnнЦи нскрят
в. ?rногоцветнето на докоснатите от
случаен лъч снешюrки. лете хвър-
лят д.аитепени сенки no зпатщ:,:а-
та. обляна от слъ11це. иаст111rnа.
По тях крачат потоощите на по·
срещап?пе с хляб и 'con преди
осемдесет ГОдIОО! освобоДН'fели-те.
иrраят децата на онези, конто съх
/)<Ы!ИХа завш1аrн в с-ъ,рцата си вя·
рата и надеждата в Русн,я, в една
Русия, вече освободена от гнета и
,шзернята, в една Русия - вести·
телка на човешката свобода н про-
грес, в една Русия, където гласы
за освобожденне на България се чу
преди осемдесет rодинн и от която
тръгнаха боrатирнте. за да нн да·
дат свободата.

И 'В тези дин яа чествуване на
освобождението юи err турс,rо роб·
стао през паметта )tи;нава верига-
та от ю1е11а на руски rерои, не са·
мо вдигнали rлас в наша защита.
но и дошпн да ни освободят. И l!Ъ\1
тях, неусетно за нас сами-те, се
добавят нови и иоои ю,ена - на
потомците им. конто вторн път ве·
стиха за нас, и то веднаж завшrа-
rи, мечтана свобода.



МИХАИ.Л МАРИНОВ

НА ШИПКА
Оттука се •нжд,а дапече н вене •••
А м"ао от n-.Тtll

конто ор,1т мпн зид.ат.
дедите н,1нка11н:'- ИАОТI
Пет нн• с11обир,1на м11ока а м.рдн
рухнала • мнr-.
И IСНЧНО Н3П111КАЛ,
31П,13НЛ С?3И Н U р,1дое;т,
народа ДOЧIIКIIJI
1-wндменат,1 CIIOR ?Р•·
Ypal
Ид.tтl -
д ндоnн те,
петспн,
боrатнрнте смели.
сред обп,1ци прах.
nрокоnитнпн с rр111м раанннит.!t
и мноrо от т,?х
3аrннмн тук. сред сн111ите.
Тупските тоnом nтне,щ
а rноана з1К1на
и ас.екн снар,tд
·командuп - на,1адl

илик!
И Тl»Н C88ТJIHH
на СSнткат1 лютаи ад.,tсно.
наnомн• днес само с.алюта,

8С8КН К'l,1, н.2стрUJ11н •?• чест
на снщеннте кости,
OCT,1H8J1H 18ЧНО на l"ОСТМ
на CISOIITa б?тска им?
Те, rостите скъпи,
бпнзо вен вече
нищо не исве+.
Не тр,1бu им xn11f5,
нито • шарена б111кnнца еино.
Те ТИХО CПIIT,
зарити а rраннта,
8 ДОЛУ, ПОД тях,
сред песни и см11х
подреждат н•А·кнтна rраднн,1
на юг и на сеаер,
uстпана от ry6ep илен.
И ,13, блаrомрен, смутен.
коrо Al' np&npн1.
с нане.о да нм аърна
с• питам,
на ск-ьnите rости,
остави.nи костм
• скалите,
и а ра3мисъл тиха,
и?рнат от 3дJ'ача,
мирно :sастан,аn,
свежд.ам кпеrfачи,
целувам 6алн.ана
и плача ..•

ва.ка С,учка :мм",
асеки стр"'н н• треанте
са маnнн саетннн, • конто
саети нръета на убитите ..

И тука не може сnокоАно
да шеташ насам и натам -
неnристоАноl -
а?рху гроб се не ходи -
е ,aun н11роА,аt
Заета•• ее мирно
no воАниwки.
бе:, СТОН Н 8Ъ)ДИWКИ,

Превземането 11а рецута Гр11011ца край Плевен от руски 11 руагьнскн
воl!ници Генерал Гурко с щаба сиН С8 МЪЛЧИ •••

Сред те:? ш?нарн се nо3нааа
наА·ТОЧНН" смисъл на АУМНТ'8
CЛIU,

саобод. СВЕТОВНОТО ОБЩЕС1ВЕНО МНЕНИЕ
И ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

н аръщап на3ад Сюл1Амаwа.
В „ура• и ,,.аnл4х•
К'Ънтял страхоанто &1пнан1.
Но ,..ноrо от ТАХ
тук, дето епично се били,
ра3би.nи враr.1 аеро.nомен
и nобедиnи,

н родина.

За та:аи rраднна,
веаге се wнри под мен
на юг и на север,
заст.n11на от rубер
аелен,
за мирните хор•,

Благодарение на победоносното
руско оръжие в началото на XIX
век сърби и гърци получиха своя-
та независимост. Останалото под
турско робство славянско населе- полнтнка. Макrахан не само попре-
пие. доведено до отчаяние от ёеа- чи на английсксто правителство да
крайните произволи над неговия погребе с мълчание истината за
живот, имот и чест, също се хва- извършените престъпления. Той от
на за оръжие. През пятото на хвърли с гневно възмущение опи-
1875 г. избухна Херцеговинското тите на Дизраели и лорд Дерби да
въстание, което в скоро време със представят изнесените факти за
своите сериозни успехи прикова преувеличени и да припишат на
вниманието на цяла Европа. За българите извършените жестоко·
поробените българи то бе предвест сти. Нещо повече. Макгахан откри
ник на събарянето на прогнилата то обяви. че английската полнги-
Отоманска империя. Широките на- на и нейните представители имат
родни маси с трескаво въодушев- вина за събитията в България.
ление възприемаха революционни· .Сър Хенри Епиот е виновен -
те призиви на апостолите. които писа Макгахан на 22 август, - за-
сновяха из цялата страна и готве- щото при наличността на всички-
ха предстоящото въстание. Всич- те доказателства. които имаше
ки чувствуваха. че на Балканите пред очите си. можа да твърди, че
назряват големи събития. сведенията на вестниците са пре-

Обаче благоприятният изход на увеличени. Той е много виновен.
революционните борби на Бална. задето без да има на ръка дори
нитв зависеше преди всичко от от- най-малкото доказателство за то-
ношенивто на заинтересованите ва, направи прибързаното и без-
велики сили към Отоманската им- срамно изявление. че българите
верия. Наистина от Русия се из- са извършили зверства, еднакви и
пращаха доброволци. оръжие и па по брой, и по жестокости иа турски
рични средства в помощ на славя те. Дори и сега. вместо да изрази
1111те сражаващи се и готвещи се с . най-силни думи въамущеиието
да въстанат срещу вековния уrне си от тези эверства. той още про-
тигел. Но господствувашо в Евро- дължава да говори ээ преувеличе-
па беше стремлението да не с, ние. докато костите на хиляди без·
допуснат нинанви промени в тога помошни жени и элополучни деца
вашното .статукво". Английските се белеят пn ёългаоскнте пэлета
управници отбиваха всеки опит зэ и отправят към небето безмълвен
намеса в полза на поробеното на- зов за милост. Той наистина е мно
сеяение. На Турция те где· го, твърде. много виновен ...
даха като на своя законна сфе- Дописките на Макгахан. изпъл-
ра на влияние и се противопоста- нени с гневен протест и негодува·
вяха решително срещу национал- ние, станаха известни по целия
но-освободителниге движения, кои- свят. Те се препечатваха на ча-
то неизбежно щяха да поведат до сти и изцяло. като разнасяха исти-
отпадане на еднн или други ча- нага за съдбата на българския на·
сти от иакуствено поддържаната род по най-эатънтените краища на
султанска империя. С безрезерв- Европа. Но най-остра бе реакция-
нага подкрепа на Англия турското та, предизвикана от тях в Англия.
правителство се ползуваше и при Вълна от протестни събрания и
жестоката му саморазправа с без· митинги заля английските градове
защитното българско население по В почти всички по-голвмн селища
време на Априлското въстание и бяха съадалени комигеги за изра·
след него.•Англия ще ни защища- ботване на петиции и за събиране
ва срещу Русия, докато ние се на помощи в полза на пострадали·
погрижи?, за нашите бунтовни· те. Около 500 -резолюции, с ноито
ци", - пишеха турските вестниц?. се искаше защита на българите.

В този именно решителен мо- бяха изпратени до ,шнистерството
, ,мент, кosaifo бълr.арсният народ. бе •НJI ...ВJ?Н.ШНИ•ТJ:_ра§.оти. Използу.ване-

застрашен с физическо нзтребле· то на .българския въпрос" за по·
ние. световната обществена съвест литически цели още попече 1)8:\
издигна глас на възмущение. Тя движи народните ,?аси в Англия.
предизвика масово протестно дви· През цялата втора половина на

, жение срещу политиката на без- •1876 и началото на 1877 r. голя·
· участие и мълчаливо съдеl\стяие ма част от английсната обществе·
, на турските палачи. Така бе па- ност открито изразяваше своите
'рализирана за известно време реак rореши сюшатии кы1 българите.
I ционната политика- на анrлиl!ското Наред с многохилядните събрания
· правителство и на неговия премиер на работниците се издигна и rласъ'!'
! Дизраели. Без енергичното настоя- на таки>а интелектуалци. 1:ато ВР·

I ване на интелигенцията и на тру- линия Дарвин. на видния писател

I

дещите се от различните европеii- Оскар Уайлд, на известните нето·
, ски страни за намеса в Турция не рици Нарлайл и Фрю1ан. на уто-
1
биха се създали благоприятни ус- писта Уилям Морис. които ясно и
.човия за решитепнпте дипломати- категорично изразиха своето съ·
чесни акции на Русия. а след тех- чувствено отношение към бълrа·
пия неуспех - и за Освобод11те.1· рите.
ната р;•сно-турска воl!на. Аиrпийсната работническа класа

трезво се отнесе и кы1 всички опи-
ти на английското правителство да
заблуди общественото мнение от·
носно истинските цели на Руско·
турената война.

Макар и не в такава степен,
раздвижи се и френската обшестве
ност. Почти едновре,?еино с Манrа
хан във в-к .Фигаро:· бяха отпе·

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ
kандилат на историчесkите науkи

празната по;?нrравка и я изобля-чаватl А вие, европейски държав-
ници, поддържайте. че стат,•к;;оrо
трябва да се запази. че това съ-
стояние на нещата трябва ;ia про-
дължи танаl Казва>? ви. че то :im,a
да nроцължи. Или вие трябоu за
намерите друго разрешение за Из-
точния въпрос. или разреu1енн 10
ще на)1ери вас:

И наистина решението бе да.1е-
но от великия руски народ, който
освобо.111 своя поробен по 11алък
брат. Решителната помощ дon:ie
не от Запад, а от Русия. с което
бляскаво се потвърди освободите.,.
ната ,n?сия на руския народ по от-
ношение на поробените балкански
иаро;?и сърби. гърци, българи.•

Ыноrо често. когато се говори
за отношението на европеl!ската
.1е)1ократична общественост КЪ\1
бъ,,rарския народ по вре,?е на
Апр11,1ското въстание и след неrо.
не се о,чнта достатъчно де.?ът 11а
руската общественост в съ.1даr.а-
нето на онези предпоставки. които
направиха въз)1ожна Руско,т,·р-
ската война. Стаsа въпрос за ха-
рюпера на движението в Р,•сня
в никоя др)•rа страна различните'
класн II слоеве 11а населението не
бяха изпълнени с такъв естествен
порив да се притекат на помощ JJa
бъпrарс1шя народ н никъде това
дви,кение не пr11доби такъв всеоб·
хва,ен характер

Потърсен бе контакт с българ-
ската rезолюционна организация,
отпуснати бяха парн за оръжн?.
изпращаха се .1оброволци за пряfо
участ:?е във въоръжените стъл,·н?
вения с турците и същевре,?енно
из ц1ма Русия бе ?,рrанизирана
щирока устна и печатна пропаrан-
Jа за спасяnане на „славянскит•
братя·. А когато известията з?
щестокия paзrpo,i на Априлското
въст_ание и ,1асов11те кланета стиг-
наха до Рvсия. дълбоко отзивчи-
вата руска .1уша отк.,икна по та-
къв начин на траrе:?ията на бъл-
гарския нарол. че дале основание
на ?1,;рин Дринов да пише: ..Тма
беше е.1110 чу;?но движение. еднn от
nния дВИ,Rеиия. конто са обхваща-
ли це,,ия руски народ ca)IO в наl!-
великч,е чм1е?rти mi 11t'Г'/'l'Rия-исто-
ричесни живот". '

В защита на българския нароц
се вдигнаха с десетки полнтичРСКИ
;?еl!ци. рееолюционери пvбл•ш'f-
Сiи. писатели. поети. хvдt'\:1ш·щи.
Rснчnи със своето обшест"?Н!,
влияние и талант. а някои пори
И СЪС СRОЯ ЖlfJ:!QT. ДncтO?BCKfl с:аз·
кликна: .Да бъд• т проклети тти
интереси на цивилизацията, и· :?ори
са,?ата цивилизация. ако; за неn-
нотn съхранение е нео6хо;rю1n ,а
се одира на хората кnщата'" Не-
rовите ду,111 прозвучаха като nс-
тра присъда на.1 колониалните \le·
тnди н? r?пnзrтton БР;,с?1ъотюнп
Турrенев със силни и ярю? обоа з11
изобличи анrлиllската политика.
И?вестните революuионерн наро?-
ннци като А. Ii Ж•л•М• С. А.
Степняк н поета В М. Гаршии
СЪЩ'") и:заигнаха С.БОЯ ГJ1ЗС -"'З ОС.ЗО·

riоm.зениетn н? uашня н?DOJJ Неи:1·
?роюш са с'инnвете на необятна
Рvсня. и?пълнени с блаrо?одното
желание да осеободят своите бра-
тя от тежките окови на робствотn.

в те:?и моrнлн
попожипн кости 2а спомен
чутовен, чатани дописките на И. де Вестин.

един от първите чужденци, успял
да се добере до Пловдив и да по·
сети някои разрушени селища във
въстаналите области. В своите до·
писни той даде не по-малко понър·
тителн11 описания за нланетата в
България и за отвлечените в роб·
ство жени и деца. Няколко други
френски вестника разrърна1:а съ-
що широка на,шания в защита на
нашия народ. Особена дейност раз-
ви Е,шл .1е Жирарден. който със
статии и книги доказа безошслне·
то да се поддържа раакапаната
Отоманска империя и ратуваше за
автономия на балканските наролн.

Но трябваше да се издигне ,?ощ
ннят rлае на Виктор Юrо. за ;ia
наклони френското общестаено
,1нение в полза на българите. Своя
та прочута реч в парламента от
1<рая на авrvст 1876 r. Юrо запnч
на така:

.. Необходимо е да се обърне вни-
манието на европейските правите.,
ства върху един факт. толнова
Jребен, че правите.,ствата съвсем
не ro забеллзват. Ето този факт·
избива се един народ. Нъде? В
Европа. Този факт има ли сви.1е·
тели? Са,ю е;?ин свидетел - це·
лият свят. Правителствата виж-
дат лн ro? Не." В И'lето на циви·
.,изацията Юrо заклей,1и \IЪЛча·
нието на правите.?ствата и поиска
?а се сложи нра!! на стра ]аннята
на бъпrарсния народ·

.Kora ще се свърши ,?ъчениче·
ството на тозн ,1алък героичен 11a-
ro.1? Bpe,ie е цнеилизац?ята да
издаде своята величествена забра
на ;ia се продължа?, така. Нне.
народите. заповядваме на прави·
телствата да издадат тази забра-м". .

Решителният призив на великия
ху)1анист Юrо. повторен в няколко
статии. се разнесе по целия свят
и изнrра ronя,ia роля за разrръ·
щане на наролните лвю-кения. кон·
то накараха западноевропейските
правителства ;ia се за,шслят. пре-
ди ла предприемат действия в име-
?q. ца CROJl.1'/!.• 11Гni\11.11se11и нласови
нит?реси.

Масов характер придоби движе-
нието за солидарност с бъ.,гар·
сния народ в Италия. В Рим. Неа
пол. Милано бяха свикани през ав·
rуст и септе,1ври 1876 r. грандиоз-
ни събрания с участието на много
работници и жени. Пламенни речи
произнасяха обикновени работни·
ци и водачи на политичес?.и пар-
тии. Гласуваха се резмюции. с ня
кон от l(оито се искаше открнта
въоръжена намеса в защита на
южните славяни. .Неаполитански·
те граждани. събранн на публичен
митинг · - се казваше в е.?на така
ва резолю11ия. - единодушно нз·
разяват искането си за незабавна
акция на европеl!скнте сили 11. ако
е необходимо. дори и за въоръжеsа
интервенция. за да се сложи край
на едно владичество. чието зако·
реняло варварство е една непре
късната несправедливост". В Рю1
и Мидано бяха изrра;?ени комнте1
и лига. които си поставиха за за·
дача Ja се борят за освобождение-
то на поробените балкански на-?....._,,,,,,,.,._,,,,,,,,?,""''"""""""'',...''""? роди.

Джузепе Гарибалди. нац11она11·
ният герой на Италия. прикован
на одър. приветствува борците за
свобода с възвания и пис\lа. да·
вайки израз на своите съчvвствия
нъм злощастния 6ълrd.pr..,m на
род. Гарибалди изказа дълбокото
си съжаленне. че не >?оже са,1 лнч·
но да вземе деllно участие • бор-
бите му за осяnбnждение

Ч:уsствата на симпатии nъ,1 на
шия народ бяха дълбоко вкорене
ни всред итапианцнте. Италиански·
те трудещи се бяха едни от мал-
кото приятели на България. които
докрай не се подадоха на зложел?
телната на)1nан11я срещу Русия 11

българите по вре>?е на Руско·тур
ската война и посрещнаха с редица
протестни събра1111я решенията на
Берлинския конгрес

Но на!!-дълбок бе откm1кът на
събитията в България всре;? ела
вянските иаро;?и. Чешк.:та и с,10
вашката интелигенция 11 "падеж.
над конто също тегнеше чупi.д г?11:-т

за в хода на военните действия на с голямо съчувствие посрещаха
известията .за извършеннте звеr,·
ства я България. Поетите Елишка
l{pacнaxopci.a II Антон Ашкерц на

ви. сълзи 11 страдания. И въпреки писаха творби. посветени на борб11·
те. които българският народ вnде
ше за освобождение. Известието за
обявяването на Руско турската
воnиа бе посрещнато с истинско
въодушевление. Въпреки цензу·
рата и строгите пnлицеnсни ,1ер·
ки. съобщенията за rоле,ште рус-
ки побед11 пред11зв11кваха спонтанни
,?анифестации. а някъде дори и
дечонстрации През дене,?ври
1877 r. в Праrа,r,аботннците opra
ннзираха rоля,?а ;?е,1онстрац11я с
искане България да бъде освобо·
дена. а по случа!! освобождението
на София бяха организирани це.111

Тази морална сила 1?менно днес :;:;Р?:;,;:а и вСл?о???:???ите rрадовР
подхранва със своите жияителн11 Цялата тази широка обществена

?иа??о?н????;,,?а??а;;??цн???ре??: сокове бълrаро·съветската друж акция в ползв на бълrар11те. която
да, която смесваха с вино. Само ба, която след повторното освобо за.,я европеnсю,те страни npea

на 11 август, както бележи Неми- ждение на страната ни от потом- 1876 11 1877 r„ се отлнчаяаше с
б една съществена особеност. В нея

рович-Данченко. бъпrар11те изка· ците на славните оrатири играе аН'Тивно участвуваха трудещите се
ролята на могъщ тласън в цялnто ,?аси. иа първо място рабатииче·
икономическо, политическо II К}'Л· сната класа на Англия II Ита.,ия

.Хнлядяте безпо,?ощни жени 11

деца, чпито кости н >ieca торят
бъпrареката зе>?я, крещят против

Писмо към офицерите
от нашата Дунавска армия

В. В. СТАСОВ шения - отговарям аз. Ту.? няма
никакви глупости. тук не стана
дума за празни играчии: това, кое-
то е създадено от наро.да я дни на
щастие и доволство, това, което от
първата до последна черта изра-
зяnа уважението на неговата ду·
ша, целият негов вътрешен склад.
трябва да стон на първо м:irтl) в
хората, които са дошли да съ:ща·
дат ?r този народ отново таюtвn
времена. както и по-рано: цни на
щастие, доволство 11 душевно спо·
койствие. Изкуството не е nра?на
забава. Нъм него принадлежат не
само църквите и дворците. не са
мо rоле,ш картини и rра,1адин
статуи, но и всичко това, което съз-
дава фантазията на бедния се,1:1·
нин в глухата колиба при светли·
ната на димяща борина.

Нека всеки, който действително
умее: да записва. да рисува. да
нахвърля това, което е в11дпJ1, то-
ва, което става пред него та,1. иъ·
дето е бил; нека всеки. коl!то е
способен да събира - с чисти ръ·
це, далеки от грабеж и насилия -
всичко, което е забележително.
красиво и важно в народите, всред
които вие носит-е мир, светлина и
щастие. И тогава след вас в на·
шата история. ще остане ие само
следа от великодушните, светли
освободители, но и пазители на
народното творчество н живот.

(Нов. Время, З януари 1878 г
No 664)

.

Събрани съчинения на В. В.
Стасов т. 1, С. Петербурr, 1894 г.,
стр. 457-462.

Господа! Обръща,? се 1rы1 вас
по въпрос. който считам за много
важен. l{ъм всичкото вел11ко. не·
сравню10, бляскаво, което извър-
шихте за тази половин rодииа, вие
можете. ако поискате, да прибави-
те още нещо много голямо.

Попадна ми да прочета една ста·
тия от английския вестник .Дей
ли 11юс· и ми стана ужасно досад·
110. Тази статия от 21 декември
1877 r. беше озаглавена такu:
.Бълrарс1ю нзкуство" и в нея аи·
гл11йският кореспондент съобщава·
we на своите съотечественнци »
писмо от Ябланица, възгледи :1 ;Ja·
бележки по разнообразните npo
изведения на бъпrарсното 11З1:у·
ство. каквито той видял в noc:1e11·
ннте месеци на неговото пребива
ване я нашата армия. Отнасящ, се
за бъnrарскнте църнв11 11 фрес1ш
(рисувани на нора от дървu} 11 дър·
вени икони. за превъзходпа рг:?ба
на дърво и чудни изделия IJT зла-
то и сребро. На края за вrJаните
със сърма. коприна ИJ!И памучн11
нонци ризи, престилки и 11еuншр11.
Четях тази статия 11 жест"на .до
сада ме обхващаше. !{а?. казв&х
си аз - за анrличаш?>·е всичко
това е интересно и важно. а за
нас - не!... ·

А бива ли ние да 1le се интере·
сумме от художествснин. т. е. от
интелектуалния живот на българи·
те. кофо между нас има тотюаа
много общо <И по nne,ie, н по бит.
и 110 вяра? Ние лн не можем да
оценим по-рано от нси•1ю1 други
това, ноето у тях може да бъде

Вп. Вас. Стасов (1824-1906)
в11ден историк на 11экуствата 11

литературата, муз11ка.1ен и ху·
дожес.твен крит1tк и археолог.
Стасов е тясно свърэз н с ком-
поэ1пор11те от така наречената
11Моrучая кучка''. съэдате1ш на
нова руска музикална школа,
отJ1ичаваща се с релизъм и на-
родностност. Като художес„вен
крнтик Стасов е rор?щ 3ащ1п·
н11к на передвижюtчеството в
рускоrо изобразително нзкустuо.

оригинално. своеоб;э11,но, и?ящно
или значително в ,творба1? на раз·
дичките изкуства. било то rолямо,
монументално, общес·:?:ен,. и.?и
дребно, домашно. би7озо?

Естествено. още cP.r.1 ми oтrona·
рят в хор множество rnacone: ..Но
молнм Ви. канво говорите! Време
пи е военни хора ?а Cl.:! запимаr-ат
с всичко това? До ар?н:?нтура ли
и ДО живопис, ДО Be'JdНI! .?и ри,ш
и до златни ли нанитti е ш, xopu·
та, ко11ТQ преминават Дунава 11

Балкана, така както ,ншой никога
не rи е преминавал. коит') се ера·
жават за освобождаването из по·
следния ъгьл ·на Европа •>Т послед·
иите ЗЗIIЗТGКИ орди и ноито вся-
ка минута принасят в жщ,твз св?я
живот за великата, светт1 11дея!"- Да, до архитектура и до живо-
пис, до везани ризи н златни укра-

t-
R·

I?
,.
а
I·'

..

Голя,?а бе заслугата на Манrа-
хан. който със своите писма от
България, публикувани във в.
.Дейли нюз" през юли н август
1876 г„ предизвика исrnнско на-
родно движение в Англия срещу
нейната официална туркофипскана ШипкаВ. Верешчаrни - Снежни окопи

Дълбоко народният характер и
пълната безкористност на руското
движение за оказване помощ на
бъ.?rариrе. както и на са,?ата ид•я
за славянсна смидарност не оста-
наха незабелязани от де,?nкратич-
ната европейска общественост

Въпреки упорито провежданата
линил от правителспата на r.,ав-
ните напиталнстичесnи ;?ържави .1а
предстаsят А невярна снетли•1;?
взаю?оотношенията 11еж.1? с.,авян-
ските народи. я западния печат
nee повече проникваха мисли като
с.,е;?ните: ..Русин. българин. сър-
бин. черногорец и чех ,1аrат да се
срещнат и разговарят всеки на
своя език - те ще се разберат Да
се опитате да попречите на тези
слаnянсюt н1ро;?11 да си почаrат.
когато пъшкат под чуж;?о потисни-
чество. е равнnсилно аа искат• ан-
гличаните севериn nт те,11а да не
СЪЧ\'ВСТRVВЗТ на бrатята Cl! южно
от нм. ако последните 6ю:а /\или
под турено робство·.

Нnвотп отношение кы1 Руси".
коетn постепенно си пробиваше
път. не ,1ожеше от своя страна за
не п?дси.111 пп,1щюпе на nр:?зър-
жениците да се сложи ае.1наж ,а-
а1111аrи край на неап11с1•ем11те не-
воли и стра:?ання на бъ.,rарскшt
народ. Беше разкрит целият фалш
на е•ропейската зип.10,1ац11я II ней-
ните r.,ашатаи. които пl'> верните
зvш1 11а Дnстоеяски .позорят са-
,?'и себе си·. като ••,ъжат наре;?,
?ез да си вярват нито една ;ivмa·.
Под натиска на международното
обществено ,1иеине бяха изтикани
на заден п.1ан за извrстно RJ')e\te
наn гр1·б11те и в,·лrарни 11нтереси
на напиталнстичесния свят н оус-
княт наро.1 пол,·чи вы,?ожност ?а
протегне братска ръка 1а освnбож-
?ен11ето- на изстрада.,а Бъ.1гар11я.

С кръвопро.,итнн боеве. с из,.,ю-
чите.,на издръж.,ивост и rерnАство
,1 с цената нв ,1ноrо жертви руск11-
те боnш, нзяоюваха нашата не:?авн- ·

си\lост. 11 ако бъ.,rа?ският нарnд
па;?е прекрасното и,,е .освободи-
тели· на русите. за това и,?а всич-
ки истnричесни nснl'>ванияl

Много труд положи българското
население за разчистването на
проходите. за направата на пъти-
ща, за постройката на укрепления
и пр. Според официални сведения
на руското командуване само за на-
правата на пътища у нас до зимния
поход през Балкана работили·
19,392 българи. От тях „са)ю на
2,042 човека било платено". В съ-
щото време бил11 превозени около
640 хиляди кубика камъни, аа
които били употребени 7 .085 на
руци. От тях 2.880 принадлешат1
на българи, които за обслужването
ю1 дали безплатно още 8.650 ра-
ботни дни.

писа с нескривано безпоко!kтво:
• Не е възможно нито за .iиr да се
съмняваме, че русите са тук ж?·
ланн гости... От англиl!ско rл?ди·
ще е по-важно. че пред победи Iе·
лите се откриват всички врати на
домовете и че всеки. който моасе
да rи снабди с ядене и пиене, от,
казва се от всякакво възнагражде·
ние за това".

Освен с храни и фураж българ-
ското население подкрепяше осво-
бодителите с дрехи, чаршафи, кър
пи, обувки. болнични принадлеж-
ности н пр. Накто разказва П. Ру·
сесии. веднага след като Пред·
ннят отред минал Балкана. жите·
тпе на rp. Назанлък дали 7-8,000
обувки за обоселите руски бойци
и български опъпченцн. Гражда-
ните пък на Стара Загора събрали
4 коли с дрехи, които закарали в
руския narep и rи раздали на вnl!·
ниците. С. Кисов разказва, че rаб·
ровци снаб)щли две назашни сnт·
ни и цялото българско опълчение
с бельо. Освен това населението своите освободнтепи. бе само неа·
на Стара Загора организира за начителна капка в океана от нър-
свонте освободители болница с
200 легла. Такава болница бе ор·
rанизирана и от жителите на !{а,
занлън. Габровци пък откриха ла-
зарет с 250 легла. като ro снаб·
диха с всичко, от което се нуж·
даеше.

дачи. Те посредничеха между осво·
бодителите и местното население.
водеха частите през обходни пъти
ща, улесняваха техните боl!ни one·
рации. Някои руски войскови еди·
ницн разполагаха с це.чи отреди от
български водачи. Такъв отред на-
пример съществуваше при 14-и
ар>?ейски корпус. Toi! се състоеше
от 60 души, снабдени с трофей•10
турско оръжие.

улеснено благодарение на редов-
ното и точно разузнаване на два-
мата свищовскн българи Хр, Бръч
нов и хлебаря Величко, които с
риск за ашвота си снабдиха руско-
то командуване с ценни сведения
за местността и за състоянието иа
сnищовс1шя турени гарнизон. Знае
се също, че преди преминаването
на Предния отред през Балкана
re11. Гурно събра богати сnецения
от ,,естните българа за старопла-
нинските проходи и за тяхното ох-
раняване от турците. Блаrода;?е·
ние на това смелият отрец извър-
ши своята бойна операция през
Хаинбоазния проход. който най-
,?алко бе използуван и дето турци·
те иай-ма.,ко очакваха противника.

По орсме на 11етмесечните бое·
ве за Плевен българското населе-
ние от града снабдяваше непрекъ·
снато своите освободители със све
дения за ..турската армия. Mнorn
патриоти бягаха от града. за да
осведомят руското командуване за
положение-rо на плевенсния гарю1·
зон. През август при русите нзбя·
ra българинът П. Марков, който
донесе писмо от местните стареl!
шини в Плевен с подробн11 данни
за обсадените турци. През септем·
вр11 българннът Д. Тодоров доне-
се нови це1111и сведения.

Голяма помощ българските р.1·
зузнавачи оназаха на руската ар·
мия II на другите бойни театри.
Особено ценна обаче тяхната роля
стана по време на рискования зн
мен поход през Балкана. При не·
об11ю1ове11 студ 11 уби!!ствеии в11е-
тщ11 българските патриоти следя·
ха 11еnренъс11ато движението на
турените nо!\ски. водеха руските
части по непроходими пътею1, на·
сочваха r11 към 11зне11ади на npo·
тив1111на. За тоnа след завземането
на София в специалния с11 доклад
до r.,aiwioтo номаидуване rен. Гур-
ко не изпусна ца подчертае. че за
пъ.1ння успех на това славно дело
.ие малко са спо,?огнали и бъл·
гарите"

Важна роля в информационната
служба на руските воl!сни играеха
също бълrарските преводачи и во·

допринесе твърде много за руски-
те победи и за заяк•1аването на
вековната бълrаро-русна дружба.

()ще в навечерието на войната
при руския главен щаб в Нишинеu
бе създадена специална служба по
раз?·знаването.. Тя се ръководеше
от полковник' Артамоноn. Най-деен
негов по,?ощиик бе полковник Па-
ренс?в. През декември 1876 r. той
бе изпратен в Бълrарил да създа-
де специален апарат от сътрудни-
ци по разузнаването. В румъчсна-
та столица Паренсов се сuърза с
банкера Еалоrи Георгиев. който му
даде на разположение виенския си
търrовсни агент Гр. Начович.

Връзките на Паренсов с едрата
българска буржоазия нли с т. н.
.стари". И'Ь)I конто се числеше Ев.
Георгиев. обаче бяха нецостатъч·
ии. l!стинска по,?ощ на русноrо ра
зузнаване оказаха представители-
те на българската революционна
де)tОнрация. Ръководени единст·
вено от своя патриотизъм, те се
постав11ха на/I ·безкористно 11а раз
11оложен11е на руското комаидува-
ие. като започнаха ца ro снабдяват
с точни сведения за турената ар-
,?ня. За целта бе създадена цяла
организация от български патрио-
ти, които образуваха гъста мрежы
от разузнавачи, наричани от наро·
да .съrледвачи·.

Непосрецствено преци началото
на воliната Паренсов влезе в кон·
фЛИЪ'Т с руското ко,1андуване. За
известно вре,?е разузнавателната
деnност бе разстроена. Наскоро
след това обаче тя бе подновена
от полиов1111к Арта,?о11ов, коnто
разш11ри апарата от бълrарск11 съr
педвач11. Освен това след започва·
нето на вое111111те цействия много
бълrарсн11 патриотн по своn почин
до11аслха 110 ГЛI\RHIIЯ щаб, ИЛI! IIB
отделните воnскови кома11д11р11 цен
ни сведеш1я за състоя1111ето II дв11·
же1111ето 11а турените арщш. По
този н11ч1ш те улесняваха значи-
тел?10 бnt\н11те операщщ на руски·
те АОЙСК!I

Известно е например, че rеро11ч
ното пре,шнаване на русите през
Дунав при Свищое бе твър.1е

*

За успеха на освободителните
воtlски 11 за закаляването на бъл-
rаро-русната дружба не малка ро-
ля изигра и икономическата по·
мощ, оказана от българското на·
селение на руските братя. Тази по-
мощ бе особено ценна. понеже на-
чалото на войната завари интен·
дантската служба, продоволстве-
ната орrа11изация и транспорта на
руската армия твърде неподготве-
ни. По вре?tе пък на военните деtl-
ствня превозването на продоволст-
вие и фураж се силно затрудни от
лошото състояние на румънските
железници, от мъчното движение
на обозите по временния мост на
Дунав при Свищов. от липсата на
цобр11 пътища у нас. от спекулата
и гешефтите на капиталистическа-
та компания Греrер, Горвиц и Ко-
rан. която по договор трябваше да
снабдява руските яnnски.

*
С оглед на десетките хиляди чо-

вешки жертви· и на неиз)tеримите
материални загуби. понесени от
руския народ за освобожден11ето
на страната ни от отоманско иго,
подкрепата. която народът ни ot<a-

това тази подкрепа изигра важна
историческа роля. Тя имаше съ
ществен морален етект. чрез нея
българските хора изразиха не
удържим11те си чувства на призна
тепност и благодарност към руски
те братя. Отделните прояви на по-
мощ и съдеtlствие в хода на во!lна

Българските трудови хора ок11,·
заха пъпно съдеl!ствие на своите
освободители и чрез труд, Те им
изпичаха хляб от житото, аав?ето
от турците или купено у нас, но·
сеха на позициите вода. превозва·
ха боеприпасите. откарваха ране-
ните и пр. По време на епичните
боеве край Шипка през август
1877 r. хиляда българи от Габрозо

Българските трудови хора обn-
че направиха всично възможно. за
да осиг?·рят своите освободители с
необходимото продоволстяие и фу
раж. Още след първите часов?.
когато русю1те бойци преминаха
Дунав н стъпиха на българска
земя, те почуnствуваха топлото го·
стоприемство и сърдечната отзив·
чивост на местното население.
Много официални донумент11, а съ
що н десетките участ1шщ1 във воl!
ната, които са ю1 оставили сuоите
спомени 11 кореспонде11uи11. rоuорчт
непрекъснато за искрения стремеж
у българените патриоти да облек-
чат с всични средствв продовол·
стаените трудцости на своите ос-
вобод11тел11. Този факт бе отбеля-
зан дори от кореспондента на анr-
лиl!ския вестник .таnмс". кonro

та се превръщаха а ,inrъщa ,?орал
на сила. която свърза завинаги
руси и българи, спои навеки бъ.,-
rаро-руската дружба.

чил11 няколко пъти позициите, на-
то под убийствения турени оrък
превоз11ли общо около 6 хиляди
бъчви вода.

турио развитие на нашия народ. 11
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С кръв е ?"'"" '""" 18 -?- ?" " YD""' и ! -_;_ I

10,111 1877 r. в българската нето· В. И. НЕМИРОВИЧ·ДАНЧЕНIО втурна напред с последните борци. ?

1

рия. То:ш ден е тържество и еп- за да се добере до знамето. Пол· !
§

11ъще1111с на турците - ден на но8Ш1Ка го колят. Стрелят в не- §

!

снръ(П1 ден за мъст на българите. подлагайки гърдите с11 · · · Възпоп го. нръвта му тече от няколко ра- ?

\

Сюлей 1а11 паша начело на трнде зувани от момента за проява на ни, ио енергията. усилена от отча- ;
;

еетхилядна армия се яви пред Ста- храброст· към знамето допълзява· янието го поддържа Ето той е ве '
;

ра Загора. ха и ранените. като че ли онър- че бли?о и 1111стшш?11в110 изпразв? (
?

А града се намираха четири бъл вавениге IOI ръце II емачнаиитв 11м един изстрел от револвера с11 в че· §

§

гарски друш111111 - наl\·добр11те от гърди можеха да одържат врага'... репа на един висок 1111зам. в чиито \
§

събраните още я Плоещ. Те може- И пак високо се понесе златният ръце беше скъпата върлина. ;
!

ха саио да умрат .. но 11е 11 да кръст II в кипналия отчаян бoll Ето II энамето. Ране11нят се за· \
i

11,бяrат. прн все че имаха открит епонойно се развя кадифею?ят люлява 11 заедно с убитите пада \

1

път за отстъплен11е. плат на българското знаме! · · · долу. }{ал11тш1 хваща энамето. На· §

!

Сюлсйиан паша. без да гледа на Сред турците. обкръжени от около отново се събират защнтнн- §

§

rра'lадността на силите си. пред· всички страни като каменна скала ците, Но анамето вече се люлее в j
1

почиташе да ноли мирните жители. посред бучащ океан. стояха остан- слабите ръце. То не стои гордо 11 §

1

отколкото да се сражава с вой- ни на българската дружина. Стър- величаво, нанто по-рано. А нръс- §

?

скиге с11. Но на опъаченците II чаха настръхналите шинове, стоя· тът сякаш благославяше ёорците. j
I

техните оф1щер11 им беше съвест· ха пр11rотв11л11те се за reponcкa като се клатеше над тях II отра §

§

110 да отстъпят. смърт · · · жаваше в э.аатото с11 последния !
1

Поят занипя: /loll без надежпа за В една минута само тласъкът лъч на 11зrасващ11п ден. §

§

:3ащ111111щ11те. гдето нашите търсе- на вълните се отвърна малко. но Повечето борци няма да видят 1

1

х11 не тържество, а честна смърт!.. отзад, всред вражеската маса ра- вече лааурната южна нощ II след· §

§

начело 11а бъ.агарсн11те пггълченци стеше девети талаз. който мощно ното ясно утро! . . . . !
§

стояха калена в бой офицери - повдигаше своя висок гребен. го- Деветият талаз се люшна пале- §

i

rеронте от хива, турксстанц11. по тов извепнаж да подави rран11тна но напред 11 раахвърля разпиляни §
" 1

луч11.111 военния с11 опит по много- та скала. групични no улиците на Стара За· §

!

/\poii1111тe бойни полета на Далеч Ползуваf11ш се от мниутеи отдих. гора. първите жертви паднаха там \
1

ния изток. Те се групират около но нанъв отднх! - отднх във вре· под щиковете на осв11репел11те вой- §

!

анамето. подарено на бълrар11те. от ме на който. обстрелвани отвсякъ- ници. §

,

rран1;р11111е на Са"ара. де. падаха десетк11 борци. те си Още веднаж знамето бе взето от \

1

Съпротнnата на първите редов хващаха един друrю?у ръцете и се тсрците. кръстът избяга от очите §

!

б? скоро прео?оляиа и неприяте· прощаваха. на неговите эащитници '
'

лят се хвърли в атака срещу са· - да умрем · · · Ще лежим тук Нотьо Иванов висок
·

силен ёъл §
'}l!J-

g

мата друж1111а. Боят закипя гърди за Родината · · · Нашата кръв ще гарин, хвана зи?мето ?т непрняте: (

l

срещу гърди: tlo!i на тридесет XII· спаси liълrарня1 · · · пя. издърпа го II падна заедно с §

!

лпд11 срещу дnе х11ляд11: бой 11а И ,?.,ад11ят Стоян Станишев. по· него. но пече междv своите. Зна §

!

петнадесет срещу ед1111. паднал в Бъ.аrарсното опълчеиllе м?то 11звад11ха из под трупа му. §

i

А .,нцсто на сво111е иаn-добр,, право от Парнжк11я уинверснтет, Разп11лян11те тълпи. като разчн- j
I

деца Rъ.srap11я на 18 юли 1877 r. не успява още да свърши после?но· сrваха пътя къ,? себе с11. се при· ,
;

по.1у•111 първото с11 бо!iно кръще· то сн прощаване II пада: един ближаваха 11ъм знамето. но отново 1

!_.

ние Оnъ'1чснцнте се решиха да нуршу,1 в сляпото ono прекъсва )

)··1рат на· поста сн при Стара За· вдъхновената му реч . . ?;?нс:и??н
на?коло нови стени от

j Руск11 боrатнр - рис. И. БоnкоБа ;1ре,ш11авш1е на Бал1шна през Трев11снснш1 проход 1

гора. Турските табори се хвър,111· Турците настъпиха отчаяно. С Цевите на пушките се нажежи· j
Р11с.: - Каf1аэин - Грт1юрr1 Пптюr,ш>< ?

ха като .,авн11а върху шепата re· ожесточенllе те убиваха хората. ха от изстрелите II щиковете се §

?

рои. сееiiкн 01ърт сре;\ нe,rnoro- които никъде не можеха да нзбя· пречупваха от ударите. Маwннал· §

§

броiiните юt ре;?.ицн. Но защитни· rат от острия. х.,аден връх на щll·
110 се повциrаха из,юрените ръ· !

1

ци,е се групираха още па-тясно. на. а отзад безбройните маси на· це ... Краят е скоро . . И уми· j
j

Са,?эр::иото ?ню1е стоеше гордо в пи?хt;???'е;gе?????-енци! Вие сте раюият вече ro чувствув,. §

§

:,::;•,;J,?':;': !?,;?;,.;?'1';;' "'"" "'"" ? ,.,,re · · Да .,;,??:;';"?;;,:'.???':ц?\;";.,; i
i

т11на пцат. стотици у,шрат. нзпра· ром ниио,?у ю?що се не дава. Ние - се 11ахвърл11ха и хванаха вър· §

§

щайки проклятието си в лицето на ущ?раме. а II вам боr е запОf!Я· липата на знамето. · !
§

осв11репс.111я враг. С поспе?1111 ус11· дал!·· .
- с пресиnн'lл rлас по;р?я - да· умрем. братя! Да умрем j

1.

лия. аrонизнращнте защ11тшщ11 на та на войшщнте капнтан Тодоров. за нашето знаме! §

§

Стара Загора нанасяха ощ<;. удари. ед11н от най-добрите туркестански За последен път Калитин, окър· !
§

110 с11л11те IOI все повече II повече офицери: за свобода се биете · · · вавен. се хвърли на Самарското j
i

слабееха. Все по-рядно II по·ряnко За честта на вашите семейства! ... знаме. хвана ro. но едни щ11к про· !
j

се поназва огън из техннте редо· .Ура!" 11збухна около знамето и низа гърдите му. Той падна върху §

;

nc. Турц11те пращаха пресни табо· се разнесе по редовете. ..Ура!'' се спасения от него трофей. j
j

ри. очаквайю1 лесна победа! . . . разлюля по целия този ,калъи по
Иупч1ша реw11телн11 и запазит1 §_

1.

Обръ•rът на враговете се свива. Те чнсленосттта с11, но силен духом .

вече не се бият със защитниците отред ... Знамето се вднrна II на· още главите си хора се спуснаха ,да j
\

с з клоняваi\к11 се. понесе се напред ... ro освободят. Повднrнаха полков· ,
,

на тара агора. а просто rи за· иика. но очите м.v вече не се дви· !.

i.

стрелват. Отчаяният рев на щнио· Дружините. разбити. у,mращите жеха. само широка струя кръв те· ;_

§

вия бой заглушава и грохота на дружни11. ед•ан протиз деазесет. се

ор'Ьдllята. 11 трясъка на пушечните хвърлиха вече в настъпле1ше ... чеше от rърд11те му. Иървави пет· j
\

гърмежи. л знамето все така rop· Турците. коит? rи посрещаха. не на имаше и по плата на знамето. §

§

ЗА 1ra опушено бяха в състоян11е да се разгънат II Вснчни останали живи се съб11· !
!

до II величаво се 11 1 · рат 11аоиоло. Те понасят зна•1ето. :.·

_;

от барутиня дим. Борцнте. ко11то да отстъпят назад . . За да си " .

умираха. устре,?яваха последния си проб11е път. всеки опълченец тряб· Носят ro, пробивайки си път в Жн· §

J

поглед иы, неговия з.аатен кръст! ваше да уб11е враrа и да стъпи на вата маса. ноято отстъпва назад. §

!

Още няколко удара . . . Десет неrо . . . Но тълпата беше така Носят го. като убиват н умират. §

§

табора нрви. nесет табора добри rъста. че убитите стояха в нея II предава!\1111 дръвцето от един в j
\

низа,ш се хвър.,ят срещу опълчен· се носеха с нея. други отслабнали ръце. §

§

ц11те II изведнаж като сметени се А напред. насреща - деветият Cera има една цел. едно ynosa· !
§

разиоле/)аваха: притиснатите раз· талаз все расте и расте и все по· ние - да се спаси знамето. Нищо, j
§

биват първите редоае . . . страшно се повдига гребенът му ... не мислят за себе си. не се rpиjl{aT j
j

с по р дна Със стихиен рев той се удари в за л11чното си избавление. ;
,

и 3;??iтс,?от?0;;а;?ени?? в:?е
ъ

при повднrналнте се напред защитници - Назад. по-скоро назад! §

!

са,?ата му дръжка. Платът му. пра на знамето ... Две снли се сблъс· Чудото се свърши. j
1

низан от курwущ1. се развява на наха една в друrа и се разбиха на Коrато на запад уrасна послед· §

;

разни страи11. ]{ръстът се клати много друrи сили... Разпилеиият н11ят лъч. група храбреци се изба· 1

•

и накланя ту към враговете, ту на части отред от· дружините се виха от беснеещия океан. Извед· !

сякаш с последни усилия на отча· изгуби в масиrе на неприятеля ... наж се вдигнаха всички глави и с \

яш?е се връща назад. Образуваха се няколко отделни гореща молитва посрещнаха при· ;

,

- Иы1 знамето! - се понесе по купчинки, конто скъпо продаваха падащата нощ на изток. !

цялото боiiно поле rръ?1кият глас живота си на враrа . Българското знаме беше спасе· i

на Налитин. командир на четвърта - Иакво е това? - златннят но. Но Стара Загора бе преда· § ;;:r ,.;;,,,•

дружина. - Към знамето! . . . кръст отишъл иеrде напред . . . дена. ? .- .,- /·с-:.';-'"''
=

зна'1ето е в опасност! . . . Где е знамето? Защитн11ци вече нямаше. §
- .?:-,·.,:·';(·,\

Веднага вснчк11 се спуснаха към - Знамето е взето! Знамето е Тържествуващи тълпи от убий· i &- · "·'1 ,\'

него . . . у турците\ - отчаян вопъл про· ци, ошесточени. освирепели с BC!J j ---._??=-
Hol! колкото имаше още сила за· низва цял океан от гласове. на нова шертва. навлизаха все по· ! с- ·;,' -?

ставаше пред знамето II вече не се -Опълченци! След мене! навътре в града н вс11чио изтреб· Ё -[-::-$';.·-------?
защ11щав/iше. а ум11раше за неrо. Полковник Иалитин. като не се ааха. 1, Шестият ден от боевете на Ш11Пка. Л11псват патро1111 - бой с ка."ън11 Ут1чен бoii в rp. Пазард,юш

..................................................................................................................................................................................................................................................
; - 13 .авrу ст 1877 r.

. Хляб II вода за защ11ти11ците
Преnш11аваие на руските воnсюr Руска кавалерия напада турски обоз прн Ловеч. · §

j на Шипка Руски офнцер гостува па българско се,1еl!ство в с. Яна, Софul\ско през Дунав пр11 Свищов Рис. - Каразин -. Грааюра - Крижановсю, \
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Иато сега си спомням нашата
пnлуздрачна стая със земен под.
\\!ама разпалва огъня в огнището.
11.,амъцнте. пращят с езици и се
прсплнтат. сенките им пrраят по
стените. Н11е пр11сядаме - един н?
трикрани столчета. други на зе·
мята. ?!ама свършва наli-после
шетнята из 1,-ьщu II сяда между
нас. Тя не знаеше да чете. но за·
това пън така хубаво разказваше!

11 наii·.1реби11те неща тя може·
ше така да r11 разкаже. че жени·
те ;iъ:tro я слушаха на чешмата
н:ш на у.,нцата. а нянои увлечени
дохождаха чак у д.ома. l\laмa вся·
1<ora 11а,111раше в неизчерпаемите
сн разnази no нещо и за нас, :\tал-
ните Всяка вечер н11е с нетърпе·
ние чанахме тя да започне.

Накпо да ви разкажа пък
сега? - п11таше тя. като присяда-
ше да преде ил11 да нърпи.- За русите! - извиквахме ние
в един глас.

При спомена за русите оrр11же·
нотn ?,ице на )ta11a нянан си се С)tеч·
чаваше. Тя с била ;?ваиаliсетrодиш·
на. когато барабанът ударил и
съоб11iи.1 за 11?ването на руските
воi\скн. Всичко - от мало ;io го·
.?я110 - 11з.,язло да срещне русиа
та арм11я. Ila цял километър се
проснала богата трапеза. 11 ето.
на бе.,и ионе се появили плещести
11 красив11 бра,тушките, с ;?ъпrи му-
стаци и rшсо?,ш налпаци ...

Б здра•1а на стаята нашето дет·
ско nъобрашенне рисуваше руен·
те като боrатири. обвеянн от на-
родна любов II легенди. Иак н11е
:\авю1<дахме на мама, че тя е видя·
.,а тез11 герои. че 11r.r е подарила
букети и поднеспа студена вода.
за na утолят жаждата си! Не знам
нанnа снла се нрнеше n този спо·

12

мен. но нолкото мама и да ни non·
таряше разказа си. то!\ не ни ом·
ръзваше. напротив. правеше uаши·
те вечери прият11и н сънищата ни
спокоiiни. изпълваше ни с чувство
на признателност към хората.
които не бяхме видели. и в също·
то време извикваше у нас коп·
неж по нещо далечно н прекрас110.
Ние така свикнахме с разказите
на мама за русите. че 11е можех·
ме да заспим. ако тя не ни разна·
жеше нещо. 11 всяка вечер тя все
изравяше като въrлеичета из за·
сипано оrиище по нещ11чко за нас.- Иато нямахме пушк11 н пи·
щови, ние, жените, из)тислихме пън
друго. за да се вардим от турци·
те... - Очнте 11а ,1ама се разши-
риха. и11е шадно я зя1П1аХ'1е: каи.ю
пи ще е това оръжие. което жени·
те са ro 11зм11сл11л11?!- Нали съм ви разправяла за
баба ви Яна? Иаква хубавица беше!
С едни нос11 дълги като сnила. до
ко.,еиете чак. тънка н права като
фндана ... Та баба вн Яна искаха
да отмъкнат турците. Това беше
е;щн ден. преди ;ia доnдат русите.
Ние си спя,ше на одъра. а отвънка
току се притропа.•Турци!" - скочи
баба ви и побягна ?·плашена. да се
укрие. за да не я отмъкнат турци-
те. Но къде можеше да иде посред
нощ' Турците обиколиха 1,-ьщата.
тропаха и викаха - нито мошеше
да нзлезие. нито можеше да се
укрие. Ние се разплакахме. И то·
rава баба ви Яна облече премяна·
та си н стана от хубава още по-
хубава. Всички я •iолехме да не
отваря. но тя не послуша никого.
дръпна ключалката на вратата 11

и11е останахме вкаменени. Турски·
те заптии бяха въоръжени от rла·
вата до петите. Те бяха разбра1111.
че русите идат. и като се дигаха.
правеха плен н пожар по селата.
отвличаха добитък и хора. Ние ча-
кахме ;ia се нахвърлят върху ба·

Две
ба ви Яна. да я грабнат и отнесат
или. ако тя се противи да я нa,tN·
шат. Тя беше само по една премя·
на. с ro ..,f ръце. Хубостта Ii ли съ·
щиса турците така - един миг те
останаха като онемели. После се
опомниха II посегнаха иъм нея, а
тя само се усмихна и им хвърли
нещо в ьчите. Едва когато те из·
реваха и побяrнаха като раиеи11
зверове. разбрахме какво беше
неiiното оръжие.- Иаиво. мамо? - питахме ние
захласнати.- Червен пипер. лютив\ Това
беше неliният пищов. това беше
11змислила тя. за да се спаси.- И спаси ли се. мамо?- Спаси се баба ви Яна. Избя·

?;o?0;f:iдд:??А?а?е;:еп;о?,??:;:
на и шадна. докато видяла от нaii·
високото дърво. че идат братуш·
ките. кон до коня; юнак до юнака.

И както е унесена. мама запява.
Вретеното тупва от ръцете Ii II се
търкулва към огнището. Ние се
сборичкваме кой да го спаси. но
нашите ръчички изпреварва нотка·
та. Тя първа сrрабва вретеното.
Мама ro прнб11ра, наплюичва ннш·
ката и започва пак да преде. Вре·
ме е да лягаме. но никоn не мръд·
ва от мястото си. Мама въздъхва и
пак продължава:- И з;?това тоя връх. дето се
е крила някога баба ви Яна. сега
се казва Янкии връх. местата нао·
копо - Ниските места. а изпосе·
чеи11те гори - Янкини дръмки.

По тия ирзнща и,?ах,1е ниви и
се чувствувахNе особено rордн.

Тези спомени още от детството
определиха нашето отношение към
ония. които доnдоха от изток. осво·
брднтелнте.

поколения опрашеин съвет,с1ш бойци: навяр-
но всред тях имаше н стари. но
всички в тоя момент изглеждаха
млади н необикновено красиви. От
всички страни се сипеха нъм тях
ц?етя. По разаълиува1111те лн11а на
хор,!та се ронqха сълэн. Ташюве·
те от?ш11анаха. без да спират. Те
бяха така отрупани с цветя. като
че НПНЗКВИ ЦВеТНИ [(?аМаДИ Се ДBII·
жеха. Хората· винаха и се спуска'
ха да срещнат своите освобоnнте·
ли. протягаха ръце и плачеха.- Зnравеliте!... Братя!... Веч
на дружба! ...

Аз· не се стърпях и се хвърлих
на та-нка. Вкопчих в прегръдките
си съветс1шп · боец. който попад·
на пръв насреща ми. и /Jече не
слязох на земята. Това бе най-rо·
лямото щастие. за мен - na nри·
дружавам освободителите. Най-тро
rаrелни бях11 тия ,io,1e11rn. когато
майки. забрадени с черни забрац·
ю,. ,,пи старr.tн столетници. дожи-
вели второто освобошnение, със
сълзи на оч.и благодаряха на съ·
ветските бо!щн. В очите на смели·
те синове· на Съветската странil.
?шиали през ужqснте на воnната.
също блестяха сълзи. И крепко
притискайки развълнувани стари
·,и. те шептяха:- Ну. матушка. не плач!

Още от първия миг ни порази
дълбокото. човечно. !!РУГарско от·
ношение на съветсиите боRци как-
то помежду им. така и към нас.
С цялото си сърце ние почувству-
вахме. че това са нашн родни бра-
тя. близки по дух. Много съветсни

бойци бяха настанени по ивар,н·
ри. 11 ние си взехме една rруп?
червеноармеfiцн. Ilo не можах•.,с
да rн задържим за дълго. Задиr·
наха ги съседите ни. А от тях ги
взеха пън nруrнте съседи: Ta1v1
те минаваха от дом в дом и всею1
се стараеше да им достави радост.
Съветските. брfiцн бяха вежл11в11.
?ннмателн11.

Иато стъпиха на бълrарсиа зе·
мя. те не само ю1 донесоха сво·
боnа. но ни дадоха и пример на
човечност II другарство. Отивай·
ки си. оф11церът им наза:- Иакво да ви оставя за спо·
,?ен. хаза?rн? Аз съм човек военен.
нищо нямам!

Той измънна една снимка на
своите бойци· 11 т,стче. на което
беше напечатан химнът на Съвет·
ския съюз. Това стана за ?\еие най·
скъпия спомен от тези незабра·
вими дни. Този подарък. пазя 11

досега. Децата ми rледат снимна·
та и ме нарат да разназвам за съ·
ветсинте боiiц11. Макар че минаха
толкова rолнни оттогава, но вс?
ки път. когатq им разказва??. аз
чувствувам. че спомените не се
изтриват в паметта ми, а ·прераст·
ват в легенда. подобно на тая. коя
то мама нн разказваше за братуш·
ните.

Децата ми жадно слушат таn
леrенnа и блясъкът на очите им
става също така топъл от призна·
телност. както на нас, когато ма·
ма н11 разказваше за руските бра·
тя.

Спомен знаеше добре.-Доктор Стойчев. се·
ra депутат в парламе.11та. Той успя
na ме пусне в отпуск.

Народът вече се готвеше да
среща съветските бойци. Хората
нъсаха цветя. пълнеха бъклиците
с вино. беряха най-едрите гроздо-
ве. И всеки ден заnръстваха шо·
сето и чакаха докъсио вечерта да
се заnаде СЪ1ветската ар?шп. Чуех
ме ли шум. затичnахме по шосето.
Даше нощем стоехме на пост и ча·
нахме. но съветсиите воliсни все
не идваха. Обзе ни тревога. Фрон·
товата линия беше близко и хит·
леристните самолети често нръ)Шt·
ха над селищата и сееха бомби. И
с още по·rолямо нетърпение зача-
кахме освободителите. Да не би
пън да са мниалн по друг път? За
да срещнат освободителите. някои
ходеха от село на село. биеха де·
сетии километри път. Аз бях м?ж
ду тия нетърпеливци. След като
възвестихме свободата. се отпра
вихме пеша за София. Разруше·
ната столица беше у11расена н ожи
вена. По улиците. по покривите .

даше по дърветата - навсякъде
гъмжеше народ. Пред у1111версите·
та се издигаше арка от свеши цве
тя и зелеии11а. Стоех притиснат
до арката и потрепвах при всек11
пукот на мотор. Изведнаж се чу
вик откъм Парна на свободата.
.)'ра. ура-а!" се носеше на вълни.
на вълни така силно и гръмко. че
ние дори не чухме трясъка на пър·
вня танк. а го видяхме. когато той
11зведнаш изскочи из народа пред
нас. Струваше ми се. че танкът
не върви по земята. а множество·
то хора. които очанваха с нетър·
пенне Оьветската a!))ntЯ. го носе·
ха на плещите си. Върху танка
стояха н се усъшхваха загорели и
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ВестинК'ЬТ се вэд.вде със съдеnствнето на вoлetmma на в: Or?
чесrвев фронт".
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Ей от тука дойдоха братуш·
ките - показваше ни мама внсо·
кня хълм над селото с rоле,шя
самотен дъб.

И ни се струваше. че ,няноrа ОТ·

там пак ще се появят тия едри.
нрасиви 1юнннцн. че легендата ще
стане действ11телност ...

И ето дойде нашият ред да раз·
казваме на своите деца за потом·
ците на първите ни освободители.
Често вечер моите мал.чуrа?ш ме
начеколnат. както някога ние ма·
ма. н не се помръдват. донато не
се съглася да им разкажа нещо.
Преди да почна разказа си. аз по
11авш1 хвърлям поrлед към сним
ката на съветски боnци. окачена в
рамка на стената. Признавам. аз
не мога na разиазва,1 така хубаво.
както мама. но спомените за пре·
живяното са изпълнени с такава
магическа сила. че правят скова·
ните II мудни ду?ш интерес11и и
ЖIIBH.

Иаква радост ни обхвана. иоrа
то чухме, че Съветската армия е
стнrнала Дунава и стъпва в Бъ.а
rарня! Това беше наt1-щастл11?ня1
ден за целия български народ. Аз
се намирах тоrава в трудова рота.
където под фор"ата на ыоби·
лизация събираха всички иебпа·
rонадешни лица. Узнах. че nрачаи·
ската шандармерня ме 11зис1:ва с
писмо да бъда препратен. Разбрах
канво значеше това и трябваше да
се измънна по някакъв начин. за
да видя свободата. Престорих се
на болен н за мое щастие лекарят
на тРУдовата част бе народен син.
когото аз не познавах. но който ме
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