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J1ЕКЕМВРИ
ЮБИЛЕЕН ЛИСТ ПО СJ\УЧАЙ
84-та ГОДИШНИНА ОТ
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ПЛЕВЕН

, ...,.,-

Ще минат не години

-

векове безбройни
Ту" не един потомьк
ще сведе глава
Пред смелия ви подвиг,
PYCICU войни,

загинали за нашта
свобода!

-

ИЗДАВА ДИРЕКЦИЯТА НА ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ
МУЗЕИ
ПЛЕВЕН
Брой еаинствен
Плевен, декември, 1961 r.

81 rо1иии от освооожаеиието иq nвевеи
декември

Памет11нцнте 11а свободата са въэдн,·на
ти с лептата на българския народ за велик
11
вечен спомен 11а героите от Освобuдителната воllна 1877-1878 година, конто пожертвуваха живота си за иаН-висшето бла·
го-свободата 11а българското племе, забра·
вено от народите, вековете, боговете . , .
Прочие, нека пази"
паметншщте на
свободата и признателността, ка1 о зеницата на' окото си, като 11аll-скъпо за сър·

11а 10

1961 година
11
Опанец 11 Радншево, Провизиите привършват, настъпнавършват 84 rодинн or онзи в Бу,ковлъl(.,
паметен ден, о 110/!то грохотът те Мъртnата долина и на Зелени- ват епидемии, врагът се задуша.
възвншення храбрите руски на. В последния полудневен
на руските оръдия възвести края
н румънск11 воини проявяват чукръвопролитен ооА
на една бъасмъртна епопея.
реката
от героизъм и себеотрица- 81tт турската воllскаприна чело
Осемдесет и четири години из- деса
с
ние.
мннаха от тогава, ще минат де- ни Провеждат се три неуспсш· Осман паша е окончателно разщурма. Особено кр.ъвопро- громена 11 11лснена. На 10 декеuсетилетия, векове, а nризнате11- литни
са сраженияrа по време
ните поколения ще четат и слу- но
uри 1877 година град
трет11я щурм на 11 и 12 ·cen· освободен. руските II Плевен е
шат с ненамаляващ възторг за
румънск11
сември
1877
година при село воини тържествено влизат в rpa·
легендарните подвизи 11а храбда. Жени, мъже, деца, с радострите руски боrатири н румънски внтязи. които про·
ни сълзи на очи, с хляб н сол,
ляха кръвта си и оста,
с цветя посре*
*
*
вкха костите си за бълщат своите дъл
гарската свобода, .за
rоочакваю, ос·
До,сато грее С,f&нце на небето
благото на българското
вободитепи. t)c
племе, забравеttо от вевобождение т о
и mpen,cam .милиардите
звезди,
ковете, от царете и
на Плевен, пре·
до,сато и.ма листнали д&рвета
силните 11а деня нароломен момент
ди•.
в хода на Освов Бал,сана и родопсиите гори,
Името на град Плевен,
бодит е п н а т а
до,сато хлад разнася Вита
за когото малцина са
воnна, се познаели, по време на Ос·
среща с радо·
по Дунавс,сата тучна равнина
вободитеJ1ната воllна до·
ст от всички:
и птици, пролетни С'6С граiе
би световна 11звr.стност.
българи, руен
долu,пащ
И врагове. при11тели слеи румънци.
щпжей,си
в
родната
ни
висина;
дят с интерес битките
Песни и му·
за неговото освобожде·
до,сато храбри б&лгари живеят
знка, тържение. През 1877 rоаина
ствено .у р а"
,срай Дунав и всред Стара планина
градът наброявал 17,000
гърмят навсяи ботевите песни волно пеят,
жители, от които оълrа·
къде .праз·
ри окоп о 10,000, а оста·
н11к над праmр&гнали
,с&м
щастлива бъднина,
11алите
зниците/" Спотурци, евреи,
черкези, татари и др.
народът до тогава ще раз,сазва
ред генерал ЗиВ града имало 3,100 къков едва 1111 раС'6с жар за Рус,со-турс,сата
война
щи, 18 джам1111, 1 хан, 2
дос1та на руи дядовците умно ще до,сазват
сите би се процъркви, 8 първоначални
турски и 5 български
явила
с по-гозащо и ,са,с Осман паша падна ...
ляма с11па, дори
училища, градска болница и градски часовако бяха превК. Георгиев
ник. ,.След един заоо/1
зели Цариград.
на шосето•
пише анГОЛЯМ!! ПОМОЩ
rлиllския офицер Херберт .от дясната страна на кое- Грнвица. Въпрек11
на руското 110жестокия мандуоане no време на сраже,
то имаше хълм, покрит с лоэя огън, ужасните
експлозии и раз- иията прк Плевен
и овощни градини, ние съзряхме
оквзапо и
каляната почва, по която се плъз- !lliHoтo
,·r,ада Плевен, коllто разположен гат и станатнаселение. _ C_J)иcii за
<уморео,ите
в една дълбоко плодородна до· атаките JCa li,11xpeн1t и -боllцн,'"'" жnll'oтa си бълrар11те-от Ллевеаборбата ско донасят
лина, представляваше ч у д и а се увенчава
за разпос успех. Кървавот.о ложението и сведения
гледка със своите минарета 11 укрепленнс Канлъ-табия
придвижването на
е
овлатурски части II тяхння числен
куполи на джамиите, със своите дяно, а над неrо
състав. Затова свидетелствуват
бели 1Същи и туфн о r зtленина. се развяло рускототържествено
и румънско много
с хъqмистии си фон•. Плевен бил
знаме. Отк-ъ•1 Къшнн се по- военн11,участници във воllната и
кЬресnонденти. Ло време
важен административен център несло победното ехо на
С1<обе·
на nтория щурм българи запална богат земРделски кpall.
певци, които ilревэеиат редути, ват фур,икните
запаси на турциСлед освобождението на град те Исса ,ага н Кованпък
и понри- те с цел.' да внесат суматоха в
Свищов руската армия, се раз- Рат руското оръжие
с неувяхва- тила. Пр?з третия щурм при Гриделя на три отряда, един от кои· ща слава.
то
Западният, аод ръководст- / Въпреки легендарния героизъм внца едни българин докарал с
вото на генерал Криденер е имал на руските й румънски
воини, колаrа си вода на русите под
за зацача, след като овладее поради 11екадърността
на
град от куршуми и ;не напуска
tlнкопол. да се насочи към Пле· ските протежета в Г па в нацар·
Т"а
бояното !)Оле докато не убнват
век. По вина на руското коман· квартира и третия
щурм не д?· един от воловете
дуване Плевен
средище на нася победа. Тогава
му, а самият
пътища с голямо стратегическо мънското командуванеруско-рунего
раняват.
ltЗ·
Саръrеорrнев
решава
аначенне, се оказва в ръцете на да блок11ра турската армия
праща сnециално писмо до Г.аав·
в
пристнrн.rпата от Видин ел11тна П певен и я принуди да капиrуармия на Осман паша. Под ръ, лира. Организатор на блокадата иокомандуващия на руската арководството на анrлиi!ски 11нже· с бележитият руски военен ин- ыия, в което съобщава, че турнери градът бил превърнат в женер, героят or Севостопол
ците се готвят да атакуват руссилна крепост, отбранявана от иерал Тотлебен. В резултат re,
ките позиции. Пнсмото било зана
добре въоръжен противник.
rероичнvте сражеsия при Горни несено от българина Панко Мар·
От 19 юли до 10 декември
Дъбник и Телиш комуникационков от Плевен, коllто смело се
1877 roдm,a, цели пет месеца
ната линия на Осман
със
продыжаваr епичните боеве за София е прекъсната и паша
огненият промъква· през турските позиции.
Плевен. В атакитt при Гривица обръч около Плевен се затяга.
В сърцата и душите на приз-
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ВЕЧНА СЛАВА И БЛАГОДАРНОСТ, ВАМ ОСВОБОДИТЕЛИ!
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цетоiи чувство.
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Стоян ЗАИМОВ

-

нателния български народ наве·
ки ще живее с11оменът за героите на Плевснската епопея: rене·
ралите Скобеле11, Тотлебен 1t
Гурко, полковНlщите Розенбом,
Каулбарс и ШJiитер, маliорнте
Горталов и Георrе Шонцу, капитан Мъръчиняну, поручик Ня·
rел, редниците Иван Овчиннков
и Гордеn Ткач, за хилядите знаnни "ii незнаяни герои.
Храбрите воини на Скобелев и
Гурко, конто с боrатирската с11
кръв напоиха бъпrа реките нивя
н с юнашките си кости посяха
боnннте поля около Плевен, о ще
преди 84 години положиха оснона животворната бълrаро•
ви;,?тека дружба.
съ
ветлият с?омен за ве1111•tавата •борба на русllите боrатнри 11
прнзнател11остта за освобождението на Бълrар11я, задълбочиха
вековната привърэанос1 11а бъл·
rврския народ ·"ъ•, Pycиji, пре·
върнаха я в пламенна .аюбоа и тя
неуrасна в течение на 84 години.
Ф11пнзнраната българска буржоuзия и Кобурrската династия
упстребиха много, напразни уси·
пия да умаповажат н подценят
Освободителната воllна, да pas·
късат кръввите връзки между
два'.rа славянски народа. И в
най-черните дни на фашистката
диктатура нашият народ на?шраше в Съветския съюз 11адеж·
да, опора н увереностtза по-щастливи бъднини.
Освободена на 9 септември
1944 година за втори път с помощта на съветската армия от
буржоазната робия и имперналистнческа завнсимосr, под ръ··
ководството на БКП II безкористното II братско сътрудничество
на Съветския съюз нашата Родина в мирен творчески труд
уверено върви по пътя на социапиз"а и комунизма.

Превзе•tанеrо на Гривишкия редут

ПАДfIА ПЛЕВЕfI
Падна, nадна в грозен бой!
Турска сила оъкруши се,
полумесец помрачи се

Ето го че лази в прах!
В прах! защото рускнй войн
в боя влазя о лнк спокоен,
смъртта среща " 6ез страх
и врагът едвам съгледа,
той крещн: .Ура! Победа!•

Ей орелът пак фърчн

Бом6и, крупове н nпам,
воите ужаои на ада
той презира ги и пада:
отрах го е от бяг и орамf
Эащо иде той разбира
н мре, лаври кат събира.

-

няма веч да светне той!
Българио! Възликувайl
Мир олавяноки, тържествувай!
над сразените тирани,
нн прегради, ни балкани
веч не могат му пречи:
облака, във кой се блъсна,
руский гръм го вече пръсна!
Бе аабрави11 турчнн звяр,
че със бога в борба влазя,
че Русия се но огаа,.,
че тук руокнят е цар;
че е трясък, а не глума
Александровата дума!

Той каза си: .победих
аз жените и децата;
руен идат Н!'- борбата,
ще гн победя и них.
в тия дуnкн що гн срещам,
във тях храбъ?::; се усещам!•

-

Бойни гръмот, рев и шум
нему музики се чини.

крепост ако мине,
той nригръща А със щурм,
е мрак, във студ, в мъглата
гъота
1<ат любовница през кръста.
ПО!f:рай

Де тоз грозннй, кървав отан?
Де тез сили, оган, пушкала?
Всичко падна, кат от хапа
И Осман паша е в nлянf
И тирани, и вернги
русин за воегда разбн ги.

Падна Плевен! Ден велик!
Руска слава навред тича,
Москва о венци се накича
и светът във тоя мнг
гледа с душа затрептяла
де ще кацне веч орела. , ,

Г. Маринова

Ив. ВАЗОВ
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ви кръв ..• В тези черни локви
пушечен трясък, този рев 11а ски кои, праща
бурен привет траншеята. . . Напред, редутът ски
Доронович е вече доста из· агонизират умиращите. Пред· стоманените
рог насъсква озлобените
дула.
на фланговете и полита напред,
-Annal Annal 'Съшо бясно
пред. Наведени доброволците смъртните викове потъват в рее близо. . .
кучета
Покорни на зова, се носи от валовете •
-Момчета,
връщане
иавад
самият
обезумял
от
гняв,
зло·
.
Няизтичват нагоре по ската, Хъл· ва на бурята ... Срещу настъп- няма,
Доброволци насам! . . . те са вече тук, достигнали си·
след мене На свои ред ба и от жажда за кръв. Шпокакъв ходжа със зелена чалма
>?ъ r изтръпва от яростни залДочува се нечиll глас във вия насип, запени с
вашите бягат ранените, бягат, викна Доронович, без да забекуршуми. и халат е застанал
рите се впиват в бялата кожа въхъра на боя
пове... 01· тясната траншея блъскат се н тях, вкопчават се лявва, че на
. . . Насам. . .
Струва ти се, че този редут бруствер II бълва от на самия
лявото му рамо 11а коня, разкъсват я, устните
там своитука са, тука са проклетите... лиша с картеч.
пред рецута се чува непре1<ъс- в другарите си, като че ли в аленеее
струя кръв,
те проклятия. Парфенов в
нервно потръпват, под очите са насам момчета!
натата пукотевица, облак or това е цялата им надежда . . .
упор
След
мене
мои
За минута мъглата се впиг- стреля
• Спомн.е те си
измъчени- появяват черни сенки . . . Възсрещу него
го
сив пушек се издига нагоре и
деца! Още едни напън.,
Доронович вече нищо 11е те •.. • е подхвърлено
на,
от
север повя вятър, но 11е11а·
лух! Въздух! Не достига тоя.. .
Последните думи потъват в говият хладен въздух не освежи поваля, а замиращото • Алла"
забулва р?дута. Скоро не само вижда ..• наоколо е мъгла, в време. Като исотново се подема от обречепушека, но и мъглата го скри· нея беснеят освирепелите духо- кра в барутен
свистенето на тези равгорещени лица, не
ните на смърт табори.
ха от нашия поглед. Тон не се ве на ада. Тон помни само ецкартечите . . . вдъхна бодрост в пламналите
погреб падна
-Още малко момчета, след
вижда
Само се чува .•• Ура· но: обещанието, което бе дал ха тези
Ивков, Хабаьрди . . По-скоро, по-скоро! мене! ..
думи,
ra11 бушува в този сив облак,
на генерала ... пък и може ли
ров
всички бързат нвостаиалите . . . Със
такава злоба по
-Генералът се втурна 110
ся1<аш зли духове, разкъсали
са ту"
аа го забрави. В един от найНя- свирепа злоба дращеl!ки земяВ. И. НР.мнровнч-Данченко
родиха те във
насипа
на редута, спуска се
адски вериги Пj)азнуват в този страшните иоменти, когато ти войнишкатя
какви офице- та към мясгото на боя пълвят
ду
надолу,
отново се изкачва, цехаос своето близко тържество, се струваше, че човек не ио- ша
ри от
лру- ранените ... Умиращите, повди- пият покрит с кал
Спомнете си измъчени- Напред! Бийте ги момчета! Не ги
и с пречасти . . . всичко се е гайки се на ръце,
като че ли сам11ят •tap на тыt· же да си поеме дъх, без да
те"
Ура-а" се носи все по- щадете никого. Да отмъстим за
с?
крещят',ура", сипнал глас вика след себе си
смесило,
всичко
н1111ата, в rиева II
като една бяс- изхвърля II ки в този беасмъргрохота на задави от картеч, във вихъра бясно и по-бясно. Веригата е
своите! ... Пейте по-високо бой- на тълпа
войниците ... Лицето му не се
се носи към релуга.,
бурята, слиза тук на кървав на тази бясна буря профуча назад, като се препъват
тен вик последните проблясъ- вижда-нещо
II паната си песен; бийте силно хиляди
черно, кърваво.:
атакуваха ската, стоти- ци на угасващия си живот. . .
rшр ... На възбуденият мозък край него генералът ... само за дат войниците
искат да настиг- кръвожадни барабани, заrлуше- пи
Хабаров,
Доронович
и Ивков
вече
би могло да се стори, че се
паднаха . . . стотици По щиковете текат червени
миг видя характерната му фи- и?т· доброволците, резервите те
са вече на валовете. Започва
в малкото останали плахи
сблъскват планети и обхванати rура с руси бакембарди в сами се
други
ще
паднат
всяка инну- струи • . . Кръвта се стича
предвижват без да ча- души последння шепот на ми·
последният акт на тази трагета, до вала ще стигнат само по цевите на
от огън, се разпръсква r 11а хи· безредие, с разширени ноздри, кат команда
...
Ранените и те лосърдието, последната жажда
пушките, кръв дня, последният и най-ужаснималцина
ляди пар•1ета, когато през оr- 1: обикновено меки, но сега из- не остават
Но какво от това? по ръцете, по лицата... Не моназад, те са тук в за живот... Барабани, по-сме·
ят
Щиковият бoll се води
-само
да стигнем
лушителн?я трясък на бързите кочили от орбитите си очи, редиците, освен ако
По· же да разбереш къде е своя, вече
е счупена 110 насочвайте обзетата от 3попо краищата на редута ...
скоро, по-скоро! в мъглата, от къде е чужда. Слабичкият,
престрелки срещу на111ите sе- които смело гледаха нататък в костта и не
може да се вър- ба тълпа... По-ниско пацаll
където долита гръмко ура, се хият Харабов е неуэнаваем пла- В амбразурата, от където прериrи еча1· общите залпове, сли- самата тъмнина, от където ид- ви... Един слабичък,
целия мъгла над облените с кръв ска- чува
.• , ди малко оръдие изригваше
ващи своя непоносим rpыt с ваше бурята, Като вихър при· пребледнял,
обопряващия глас на re- Порасна, с гордо вдигната главойник, вече про- тове, бъди по-гъста, по-тъмно
картеч право срещу атакуванерала
яростния рев на стоманените стигна н викна на доброволци- низан с
По-скоро, по-скоро.. ва, с металически нотки в глакуршум в гърдите, ви· да стане, та н11ко11 да не види От
щите, скочи генералът, а на
падината идват нови хиля- са, стиснал здраво
оръдия. Градушка от куршуми те: .След мене, момчета, да не ка с цялото си
сабята
в
гърло
.ура",
ужасът,
среща
конто
му щик, вече се е до·
тържествува тук., ди. И отново се стопяват на
се носи срещу шепата храбре·
изоставате! Спомнете си за из- задавя се със собствената си
ръка, тоя бодро, смело II строя- прял до гърдите
Не
спирайте!
му ... Но моиъНапред!
ската 11 само елиници достигат но върви
цн, сноповете от картеч по,ш- мъчените ви другари!" Нещо кръв, изплюва
напред. И Парфенов кът с пушка е на своето ияс!I и още по-ви- прегракнало вика Доронович
вала. Тук вече всичко се обър- 11е остана назад.
тат всичко по пътя си, rрана· опари войниците, ,.Ура• избух· соко, още
Старият си то; тежкият приклад, с глух
по-яростно хвърля в наетата от него траншея.
ква, нищо не може да разбе- спомни Балаквала ...
Titre, вп•шащи се във влажната на, но не онова нерешително, своето
Малаховнят звук улучва главата на ю1заи1
предизвикателство на След мене момчета!
и в съреш +-стнхияге
земя, се разпръскват на парче- което преди един час се чува· мъглата и на
барутния дни, за- щата секунда тежкият приклад нее, пламъкът свободно ёес- курrан, като жив израсна пред it генератът е отново напред,
се извисява ната, които сякаш търсят жерт- ше от редиците на отсгъпили- булили зловещия
очите иу, С пресипнал глас без да види на
на войника се стоварва върху
реду ,·.
кого дължи
rope,
водата
залива
ва . , . Горе също е страшно ...
ве
яята,
кате по-късно войници. Не, това
вика
право в лицето на врага спасениего си, без да анае до·
Като буря връхлита генера- черепа на о?.езумелия
ОТ' ужас
то разкъсва и размива жалките „Ура• •.. Младото
Там се пукат шрапнели, като беше съвсем друго.,. Зловещо, път в другия кpall на
момче също ри каква опасност го е гросраже- турчин.. :
прегради.
гигантски струни под иапъна 11а бясно, сякаш прегракналите нието, около самата
си спомня „едно врене", стнстурска
-Напред доброволци! •
-Насам доброволци! Насам ка пушката за цевта и си зяла.
някаква силна ръка. Цели IIOK· гърла искаха да надвикат ТО3Н траншея, яхнал прекрасен араёНапред! Доронович изтичва от приятели!
Из .ПЛЕВНА и шипкл•-роман
сякаш ловджиl!- пробива път с приклада.
СПБ 1881-с. 282-289 r.a, XIV·
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Плевен, I декември 1877 1·. до Плевен, 11ввпязохме н града
Дороба1щ1пе през огън. д1ш
кръв с11 търсят друм,
:!
Плевен падна! Бях убеде11, 11 продъ11ж11х'tе през хъпмоне •J§ нтурuат се в окопа смело, 110 стената плъзват в щурм.
.,
"
о
лотшн
1'11\1
В•1т,
след
1<атu
•re Осма11
паша ще 11аr1рав11
Във окова страшна гкбел, вьздухът трещи II ври,
11нкоп«о турс?-и батареи вред
::
8
опит да си пробие път. Наша11
оо
а еттагък 11з редута смърт, всевечна смърт 1щр11,
1,
вас
се
предадоха.
Отвъд
Вит
та обсадна л111111я беше 70 веро
D
иие достиr11ах"е до боllното
Тропот, охяане, зананн, като в ада луд н1111е?н.
сти. Глав11ата задача, спедоRаr,
g
none, върху което лежаха трутепно, беше да може бързо да
g грохот, сякаш в дън земяга срутват се скали с 111,11 геж. //
пове на хора II кове ...
0
0
се съсредоточават във всяка
А ыомчетата прииждат, сякаш никнат из нръсгга.
Ентус1tаз ы1ът на вn!1ските
r,
g
точка 4о-6О дружини. Аз
о
беше неописуем. Ние ".ша:о,е о п,111л1ш, що завива всичко II се нвсн към смъртта,
всичко бях прес,,етнап, всичко
о
нnсока § tlo един сред тез ю11ац11,
точно беше писмено заповяда- язле1!1<11 през ,iocra rю
изнурен и пребледнял
:J
0
11
о.т:iч?ще
къ,1 Г1.1еве11. Та
се
но. З 1 да се избегне всякакво една лъ?rа колона 01 обози, g бав11 се със своilта стълба, от окопа изпълзял. ,
S
·
11едоразуАtен11е II да се уверя
Всички
иалешпи
след
него,
бързо
минаха
напред,
8
g
от ко,,н 11атоuарени с .ра11е11и
•
на са,?ото .1111сто, как практн·
иэпреварват го II други, само' той
на ннкоll ред,
и храшпе,11111 припасн. I lo 11агачески можеше да се извърши тък стонха тъ,1r1;1 от турщ,,
8 Хванаа бе с ръката зд11аво парапета преширек,
8
съсредоточава1Jето на в0Иск11тс, те бяха хв ьрл11п11 ор 1,ж11ята 11
.. ала беше слаб, горкият, аида хлъзгав II висок.
8
g
иаправ11х на 21. XI. обиколl(а
паласк11те.
g
S
11си•1Ето
че
него
около Плевен. Прн това
след
иде с ротата си капитан:
Осма11 па1111 стоеше ра11е11 в
о
9
llo
о
1ш воllскови части бяха запоз..
чевръсто!
навиква,
там?"
?,у
що
се
бав11111
още
крака, в ед'lа 1,аляс1<а, срещу r,
о
11
нати с мест11остта 11 залачиrе не1·0-11егоа11,1 r 11екар, 1<oii го
8
g То? едоа лице обръща:-,,Как да се кача ув11f
им. Трябваше да се прслв1щн говореше френск11. Ве,1ию1яr
С:шо с лявата се мъча! Тур•11111, бог да го yбиllf
8
?
\J
всек11 възможен слу•1а11 ...
княз го поздрави. Веднага след 0
ти дясната войниче? Хайде, дясната слож11f"
-,,Де
8
::
прозапочнах
с
11ero
riотова
аз
Вечерта 11а 27 ноемврн
оо -,,Бих я сложил, ала деле, там в нозете ти леж1t?"
8
дъпж1пеле11 разrооар. Нне му
луч11х донесе1111я от батареите
о
011ках" е: • ьраво, браво, Ос·
? С 11011ощта на напигана се иэегьква от беда
11 предните стражи, също и от
g
о
Toll ,1зrлеж11аше
,1а11 паша!."
о
1\ЯКОИ 11ле1111н11н, конто я,110 СО·
g II с ед1111 стскон прехвърля парапета на звда.
шю1·0 развъп11ува11 11 11зразът
?
чеха, че Осма11 прав11 вс11чк11
:: И сега отгоре вичда битката в окопа пак,
?
беше
пр11яте11,
11а л1щето
му
пр11rотовле111111 за пробив. През
като трескаво 11ъл11е11ие във раабунен мравуняк.
g
ласкав, м1101·0 ...-нмnатиче11, с ху·
?4.)
11япата 11ощ се теле1·рафнраше,
?
110 добродушбави
е11ерг11ч1щ
После
със
калпака
вдигнат,
с
1ше
скъпо
на
ко·
уста
аз уведомих всички 1<орnусни
0
!/
манцири II направих вс11чки раз- ни, у,?нн оч ,1. Toll е човек 11а g впуска се II полетяна към редута II смъртта.
!)1
i,
пореждавия за съсрелоточава- 40 години, среде11 ръст, с чер- о
g Таи земята беше наша, с наша кръв етнега в бой,
нето на воl!ските отвъд Вит. 11а къса брада. Беше обле•1е11
8
Ппеве11 изглеждаше
осветен, в синя у11иформа с галу1111 на 8 искаше му се да падне на румъиска пръст 11 _той!
8
о
O
виждаха се по различни посо· ръкавите, без орде11и. J<ато гоДжорджс Кошбук
?
?
roil
ми
каза
чрез
ки в нощта червени фенери, ворих с н?го,
QQO<:>o::::::.oe.::<:>::::o:?oQQQQOQ::>Q:>ooe.::oc:oo::o«::Q:,oQOooooao::.,
всички
дни
са
преводача:
Не
бяха
престанали
да
•
турците
стрелят. На разсъмване на 28 ед11акво щастлив11J Направ11х
ноември се чу тътнеж на оръ- каквото можах. Щасrпнв съм,
че съм ранен!•
и благодарен
д11я и пушечна стрелба на леПо
нататък
Плевен
до
турвия бряг на Внт. Пристигнаха
на 61,лгарския народ за
к1,м
донесения от генерал Ганецки, ската воИска беiне се събрада I
11а rpyn11. Н11е пак минахме на
загиналите в боевете за освобождече тoll е атакуван. -8-9? часа
коне .1мз града, 1<01!то беше
сутринта, спед като направих
наето на Плевен ri цяла Б1,лгария.
зает от нашата пехота. Заповсички разпореждания, качих11е
вядах
да се поставят 1<зрау ли ... I
\
се заедно със щаба ми иа котолко·
Така
се
тозн
свърши
не II заповядах да се настъпи
ва забе11ежнтеле11 в история ra
по цялата линия и да се зае...
ден
мат противниковите позицн11.
НаИ-после се свърш11 Плевенизточно от Плевен, т. е. на
скнят
въпрос, щастлив съм, при
десния бряг, в СJ)учаИ че про·
желания успех, че запазих на
Познат м.и е из него всеkи kът,
тивникът ги е напуснал или е
и Русия войс1< ата.
императора
Умората от трудовия ден
оставил върху тях 11езначитепЕциа атака би направипа, при
попива до kanka тишицата
11и сипи ... Нашите
воl!ски заепълна съ11нитепност на успеха,
и всеkи път
ха почти без съпротива тур·
11оверената ми воl!ск;; негодf1а
11

11
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lдмбоно с•м трогнат

почитта

?б.б/z,
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В Сkобелевиg парk
я

ските редути. Оръдейният и
пушечен огън отвъд продължаваше. Така ние достиrttахме

за по,11ататъш11?

се връщам ободрен.
Не е издигната на входа
но влезеш ли

предприятия.

-

Et. ·.ив. ·тотnебен

apka,

посреща те тържествен, свяrI поkой,
А в гробницата
•
\
извишена в парkа
почиват kостите на не един герой.
По хребета нагоре Сkобелев
1

·

е водил смело маладците в

ФОй:

нареждала е тяло върху тяло в дола

смъртта,

не гледайkи ни чу)kд, ни свои.

-

-

Cera смълчано е по всяkо време.
И' вятърът е спрял
не спори с дървесата.
В алеята извита и пъстро пременена
I

пристъпват влюбени
I
с ръkа в ръkата,
но само с поглед не>kен и гdвоr>и той,
че туkа е светиня
и място за nokoй.
Капитулацията на Осман паша

Ноември, 1961 г.

llпсвен

Худ. С. РАЧЕВ

ПОБЕДНОТО ЗНАМЕ НАД КАНЛЪ·ТАБИЯ
ка крачка редиците им nроре-

Минаха пет ъrъчителин минути, дано всичко се свърши no·
скоро, това бяха 11аll-тежките
минути, нервното напрежение
стигна до краен предел, да се
издържи така дълго бе невъзможно; задължение на началника в такива слу•?ан е да подкрепи с думи или с личен при·
мер духа на сво1пе подчиненн
и па не доr?усне възбудата да
ги обезс11пи. Но генерал Роднонов познаваше воl!ника, чувствуваше какво тоИ преживява
в ·rези ыи11утн II когатv настъпи момента, с внсок, сnокое111
чут от всичк11 глас каза: .Bpe-

дяваха, не се чуваше тяхното
тържествуващо .ура•, непре·
1<ъснатня грохот на изстрелите
се сливаше с воя на оловната
градушка, пронизващ въздуха
Барутният пушек обгърна
пространството, 11ие тичахме
през СИВО·
черна мъгла II наоколо 11111110

всн•1ко

11аоколо,

ог11ушитепен

рев изпълваше въздуха. Аз ти·
,,ах като зашеметен с ецннчкото съзнание, че този ад може
да се пре1<рати само тогава,
КОГЗТ,) с ГНГНС)I
определеното

беше така си?ен, че можеше
да бъде спря11 само с изт?ще1ше или смърт.
Страхувах се, да не за1<1,снея за nревзема11ето 11·1 редута;
през обла1щ от барутен дим
не можеше да се види далеч
напред ли са нашите, аз се
мъчех самода догоня

пвама воl!ннка, мяр.:а11111 се в с11-

ваrа мъ1·ла
11

почти се

на·
чахме
преп, без да

зар ад о ах,

забелязв,ше

1111ят

онезн1 кон·
то се пре·

из1<ачват на гребе11а, завивайю,
на дяс1?о, с прнведе1111 глави,
cяkaill за да отложаr за \\О·
••ент навлизането в огъни 11а
Извед11ъж
страшни и
редут.
стихналата за минута бурR отново започ11а, гърмежът на то·
повете се сля с този на пуш1ште в един общ тътнеж-•1у-

даха

довищен рев на ада.
Редиците ни се огънаха, ед·
ни се дръпнаха назад, болшинството зави на ляво, без да се
реши да върви напред: в таз11
минута Шлитер направи крач·
ка къи редута и всичкн ro
последваха.
Во!lниците тичаха, като държаха пушките 11а нож, на вся-

пред, с всички сили и надпревара. Гъс r 11нм покриваше

зашеметени , от порив и
стре?1еж напре11 и този стре?:еж

ме

не се nюк·
даше.
Ние Tit·

,ie е, с божия ПО\\ОШ, напред
,?омчета!" В0И1ш11ите се вдигнаха, започнаха бавно да се

пъвах
ва ·,

1 11

l<ОГаТО ед11·

or тях
ад на, а
другияг ИЗ·
r1

па-

чез11а 11якъ-

де,

с11ед

кат о

сякаш

потъна

в

er ъ р че и
т р у по в е.
Eafttl
от

дън
зei,n.
Самият аз
едва се за·

първите за-

държах

11

rи11а

Шли-

тер, заг1111а
и по-голяма
част от офицерите, но
сега могъщият, стихие11 порив 11е м о ж е ш е да бъде
спрян от нищо. Ти ч·а щ 11те заедно с мен, се спираха,
биеха се с някого: на големите трапове, със заседнали в
тях турц11, никои не обръщаше
внимание, всички тичаха все 11а-

I

\

в

1<рая на 1·0·

лям

ров,

се 11енаде!l-

Боят при Грнвнца
място. В сивата ,111,rna и пушека не се вижда от къде и цва
опасността, не е стра1uно и
ако не падаха един спед лруг
бягащите 11аоколо, то не би
имало и страх. . . В началото
ние се хвърлихме в куршумения вихър, като във вода, бях-

черен
ЛОЯВИII

но пред кра-

ката ми.

поспрях
за м и н у та, аз
с е огледах. Зад рова се издигаше в11сок 11аси п, от чиито гребен
турците стрел11ха срещу 11ас.
Едш1 от тях, грамаден с бял фес
се прицели срещу мен; раздаде
се истрел, бпяснв or ьи и кур1{

ато

се

• По

време 11а войнага 1111 се
бъдем в иного сгра1111 11 11а види«
много паметни1111' които наропите
сл издиг11ап11 пап гробовете 11а своите
герои, 110 такъв истински наролен паметник, какъвто българите са иэпигиали в Плевен на
руските воини, паметник 11а
истинска народна любов 1<ы1
славата, към м1111а11ото и наето·
ящего на нашата Роди111, 1111е
още не бяхм? яижцали .• с те311 вълнуваши цуми иэвевгнияг
съветски писател Борис Полевои изразява нпечаглениего си
UT нашия град
паметник ha
българо-руската II българо-румънската дружба. Всичко в
града говори за тази дружба,
всичко напомня за епичните
11ет.11есеч1111 боеве при
Плевен
преэ славната 1877 1·01111,ш, за
славата 11а руското оръжие, за
беэзвветнага храброст на руския войник. Всяко кътче, всяка
педя земя тук е напоена с
кръвта на руските и румънските герои, отдали живота с11 за
нашето освобожпеиие.

удаде

11а

-

в иентъра

ед1111

-

от наll-ориrн11ал1ште па-

"етннци

11?

прнзнатст?остта

Скобелев11я парк-.11узеl!. Пр1ш11а-

тепното потомсrво е превърна·
ло в прекрасс11 пар1< голата 11якога мест1юст, paJopatta от снаряди 11 1<.vршу1111, огласяна от
виковете tta аrакуuащи re II о r
сто?ювете 1щ ум11ращите. l(pa·
с11ви дървега II хр?сти се 01пеждат в nвете малки tзсра,
uбrраденн с·ьс шуплив бигор.
Апея, застлана с моза!lка от
реч11н камъ•1ета, лъкатуши сред
tta"pкa. Погледът на посетителs1
се cnrtpa послеnователrи 11а,
бюсга на ген. Ск'обелев, рабоrа
tta тала11тливня наш съrражла·
нин Ангел Спасов, 11а руск11те
батареи
неми свидетели на
жесrоки боеве. Извед11аж пред
неговите очи !Iзрастват очерга11и11та fta rолнмо земле1?о укреп11е11не
това ? реставр11раш111·r
1урски редут .Иссu ага·. И

-

-

ген. Скобелео при третия щурм
на Плевен. С11имк11 на покритите с 11еу11яхваща слава з11а·
мена 11а Влад11м11рскня, Суздалския и Шу!lския полк допълват разказа за руск11те чудобогатнр11, които "в кървавата

борба, ста11эпа 11а българска
земя,
беззаветно кръвта с11
пропяха, оставнха кости 11а братска земя, за свободата, за благото 11а бъп?·арското племе, забравено от вековете, от царете,
от боговете II от сип1111те 11а
деня liЗродн. • В малки витрн·
ни са нзпоже1111 скъпи реликви
от наши re освободителн, ,,аст
от които са 11аиере1111 в братските ?юги1111; час?и от uoll·
11ишю1 ботуши, униформи, коз11рки, воll1111шко кан•1е за хра,
11а,
продупчено or курщу.11,
па rро11и, гилз1J, куршуми, парчета 01· rра11ат11, намерени на
бollttoтo поле, н друr11 лич,ш

...

BOЙIIHUJl(lt

О,обен

11редизвиква

картонена

брани от 11елн11 български 11арод по проекти на арх, Пенчо
Койчев, гои е най-монуиенталният паметник 11а Плевенската
епопея. Със златни букви върху две гранитни плочи са из·
дълбани имената на руските и
румънските офицери и броят
на войниците, за r и н а п и nрн
Плевен.

По тясна каменна стълба се
слиза в костницата. Тук в три
дървени саркофага се пазят
костите на загинали при Плевен герои, отдали живота си за
нашата свобода. Трепет и чувство на преклонение пред подвига им изпитва всеки, които
прекрачи прага на това скъпо
за всяко българско сърце мя- •
сто. Това чувство се засилва
още повече след прочитането
на прочувствения текст, ввдълба1.1 в ч ерния гранит •

67 години по-късно, през
септемврийските дни на 1944 r.
славните потомци на богатирнте на Скобелев и Гурко =-славните съветски воини се преклониха пред подвига на своите
деди и поставиха 11а Мавзолеи
мраморна плоча със стихове,
написани от 'гвардейския майор
Горнловски. Като истинска клетва звучат вдъхвовените стихове:

• Спокойно спите, русские
-орлы.,
Потомки чтут и множат

Вашу славу·•
Красив булевард, носещ името на ген. Скобелев, води към
шума профуча кpall ухото ми.
.сл?ва богу не ме улучи" ми·
на ми през ума и аз скочих в
дола. В ьтре беше истинска
бъркотия. Аз бързах нататък,
нагоре, в ыре в укреппение,о,
за да не бъда 11оспеден, сигурно там се разгаря вече исtински бoll, един срещу един, рицарски, а не бoll от засада,
когато 11? знаеш от къде ще
ти доИде смъртта.
В р·ькопашен бotl не се мисли за ревопвера-оше от мал-

ки свикнахме при самоотбрана
да деllствува.11е с ю,,руцч и
затов? се доверяваме 110ве•1е fta
с11лата fta

удара,

ОТКОЛt<ОТО flЗ

деИствието на or11ecrpe,111oтo
оръжне. И3вадих сабята II за·
почнах да се ка1·еря по екна
на рова; войни1111те ми помагаха с ры1е н прикJtадн. По мо·
крата 11 рохкава зем11 с труд
дОС ГI\ГI\ЗХ

OCflOBaтa

на

Bi1,1a.

Пред мен се изциrаше висоt<
насип с 'амбразура от ляво, а
аад нея отново пушек, 11зстре1111
перон rно нашите са вече
там. С двi\" скока се на,1ерих
пред цевта на t:дно оръдие, а
с третия обърнах препречелия
ми се турскн воll11ик. Един
турчин, ? изкривено от ужас и

-

злоба тще, се хвърли срещу
мен. Сабята ми профуча н протегнатата към мен · ръка пресечена на две увисна в-ьрху сукното на мундара. Чак сега забелязах насочилшrе се i<ъм
мен от всички стра11и турци,
само турци, нашн в рецута ня-

мат<•

t<ути/1-

разкопаните братски
могили. Нсизв·•стен
руски oollниr<, любещ баща, замн11а-

падналите руски Н р1 умънсьи
воини. .Построен през периода
1 903-1907
г. със средства съ\

храмовото помещение 11а
Мавзолея привличат погледа на
посетителя редица ценни ху до.
жественн произведения: красивата дърворезба на иконостаса,
дело на Иван Травницки, иконите, рисувани от ивгъкнатите
майстори на четката Антон Митов и Иван ·Мърквнчка, копия
от картините на В. В. Верешчаrнн .Пред атака- и • Панихида".

е Щ И.

те р е с

ка с детсt<н къдрици.
11амере11а в една от

града се ялди-,
га величествения Мавэолей 11а
на

В

В

и II

ваllк11

за

фро11та,

отрязва къдрица от
косата 11а своето
дете. Пр11 Плевен
roll пада в кървавата схватка с врага.
Само т о з и скъп
талисман днес напомня за него.

оживява спомен1,11 за
нашите осоободитепи, от?rово

-отново

си спомf1я:.?е за епич11нте бQеве,
стана}!И тук през 1877 r. J Невъзможно е да се забрав11 ка1(
при тре гия шурм на Плевен, в

последния решителен ?•о?ент,
когато всички резерf\И са ,шчерпани, "белият• rе11ерал Скобелев се хвърля сам в атака,
в ьодушевяваllки с личния си
пример воИинците. Невъзможно
е да бъде забравен безсмъртш,ят подвиг на мallop Гортапов,
храбрият комендант на редута
• l<ованпък •, които загина, вди1·:
нат на турс•<нте щикове на
12 септември 1877 г.
На бруствера на редута се
издигат братска могила и обелиск в памет на ген. Вп. An.
Тебяк.ин, маИор Горталов 398
оф,ицери и воllннци от 6\ пех.
Владимирскн, 62 пех. С:цда11с1<и, 4 Екатерннославски дра·
rунски и 4 Донски казашки
полкове, паднали със смlьрт1а
на гt po;t на 11 и 12 септември 1877 r.
11

В съседство с редута, потънали в бу1!11а зеленина, се намират 7 братски могили-паметници на загинали оф?щери
и воllннци от 5 l<апужкн, 16 Либавски, 7 Ревелскн, 8 Еtтпянски полкове и от 2-ра артипернИска бригада.
Непосредствено до редута се
издига изкуствена могила
1<0.стннца, украсена с 5иrор и
обрасла с веч11с>зелена растнтепнос r. В голям саркофаг тук
се пазят 1<остите на част от заrи"на11ите герои от отреда на

-

маше. Аз бях

съвсем сам. Да

си nр11знан, обзе ме ужас.

Раз,

сабята, аз скочих на
оръдието, като на стъпало, за
ла мога през амбразурата да
се промъкна назад къ11 своите
и викнах с всички сили: .н1сам браrя, насзм по,1аr?и re•,
110 наши re
ве4е изкачваха укреппе11нето. В този момент 11ещо ме у пари в гърди re и аз
паднах под оръдието. ПадаИки
видях, как кыt мене заnр?Jиждаха турци, но в същото време •1у х 11а II себе си
nобедСI·
1юст11ого руско .ура". Зави
ми се свя г, пов?че нищо не
махваl!ки

внжц?х, но 11очуа-:твувах, че
няколко ръце ме подхванаха.
Аз се стараех да ухапя тези,
които ме вдигнаха, отчаяно се
борех, ш1с,1еИкн1 че тур11нте
11скат да .11е отнесат. М ьчех се
да викна: • Помощ, cnacere ме",
но гласът мн из•1ез11а, както
това става по време 11а кош·
мapeft съч. Hall-ceт11e разбрах
пронзнася11ите около мен познати думи: • Свои ваше o•JCO·
К(lродие, свои". Радостта ми
даде сили да доl!да на себе
си. В реду ra бяха само наши.
В0111шннте със състрадание ме
гледаха в лицето. Млад прапоршчик, коllто беше от предната рота, също е тук. Toll ме
прегръща и целува. Толкова е
весело и радостно, само да не
бопят гьрд11те, да няма това
ю1окочене под мишницата, ка.
то усилено тупгене на болно
сърце.

Забележителен паметник на признателността е и
музеят. Освобождението на Плевен-1877 r. •, в коllто се пазят
с1<ъпи за всяко българско сърце реликви на боИ11ата дружба
?1ежду бълrарскин, руския и
румънс1<ия народ, споена със
съвместно пролятата кръв. С
много снн?(l(н, картини, документи, оръжие, униформи и други материали е обрисувана Ппевенската enotteя.
Недалече от града, краИ р
Вит, гордо се издига паметннкът на победата. Тук на I О
декември 1877 r. 40-хнпядната
турска армия, командувана от
Осман паша, след 5-месечии
упорити боеве бе разбита и
принудена да сложи оръжие.
Плевен бе освободен. За тазн
голяма победа на руското оръж11е дtt?c разказва белият па.11етник.

Признателният български народ полага· системни грижи за
опазването на тези паметници.
Около тях израстват градинки
и паркове. Грижт1ви ръце no·
чистват мест11остта около тях.
Те винаги са отрупани с венци
н букети от свежи цветя. До
тях се организират походи и
екскурзии. При тях пионер11те
свljкват своите сборове. Те са
жалоните, които очертават на·
rпедно дълбоките корени на
дружбата между нашите народи.
И в историята на тази дружба ПЛЕВЕН
градът-паметник 11а руската боllна слава
заема l)Очетно място.

-

Ннкuла Бошнаков

-

-Ранен пи сте? питат ме
оф11церите. Аз самият не зна11
дали това е рана или конту·
зия. lод Аtундира, разкопчан
по вре.11е f1a тичането, ризата
от дясната страна е цяпаrа в
кръв, но аз мога да движа ма1

кар и слабо дясната ръка 11
дишането се освободи, значи
раната или конrузията не е
опасна.
Качиха ме на едно оръдие,
понеже едвз се държах на краката си. В таково положение
ме завариха румъните, конто
се втурнаха в редута. Заедно
с тях в редута влезе и Х. • в
11а
кororo генерал Родиоl!ов
заръ'lа да разrьрне и забие на
вала румънското знаме, понеже
всич?и наши знамена бяха в
калъфи, и при това ги бяха
отнесл11 напред. А беше необходnмо да се покаже на наши·
те батареи, че редута е превзет, тъll като те продължаваха
да стрелят срешу него и 1ш
нанасяха •1увствнте1111и загуби.
Тежliите д1шли на знамето
бавно се разгръщаха под напъна на вятъра, при тържественото ликуване и залповете
на румъните.
Споw?н па wanop !(вuтко
часть 11-я
П. Парепсова, СПб 1905, с 129-133
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