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БЪ Л Г А Р И О , Ж И В Е Й !

Охулиха те злобно враговете,
прокле те лицемер и фарисей,
но твоята съдба по-ярко свети:
Българио, живей!

Жестоки рани те покриха, злото
извика с радост: „Тя ще угасней!“
Но ти издигна гордо пак челото –
Българио, живей!

„Да мре! – решиха на съвет събрани
вразите, – щом за себе по милей!...“
Но ти каза: „Не ща да мра, душмани!“ –
Българио, живей!
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В нашия град националният празник Трети
март се отбелязва и със задължителното под-
насяне на венци и цветя пред паметника на
ген. Павел Карцов в центъра, до читалищна-
та сграда. Това става и на 7 януари – в памет

на преминаването на военния отряд под ко-
мандването на този генерал през прохода Бек-
лемето. Става дума за събития от Рус-
ко–турската война, донесла свободата на
България.

Павел Петрович Карцов (1821–1892) е рус-
ки офицер, ръководил много успешни сраже-
ния. Роден е през 1821 г. Потомствен дворя-
нин е – така наричали руските благородници.
Завършил е военно училище. Започнал е кари-
ерата си на командир едва на 21 г. като пра-
поршчик и издигнал се до генерал–лейтенант
– голямо постижение във военната йерархия.
В началото на войната ген. Карцов е на 56

години, вече с доста голям военен опит и е на-
значен за командир на Ловчан-
ско–Севлиевския отряд, преименуван през яну-
ари 1878 г. в Троянски отряд. В състава му са
6000 войници – пехота, кавалерия, артилерия с
24 оръдия. Отрядът на ген. Карцов помага
при обсадата на Плевен, освобождават Тетевен

и Ябланица.
Един от най–известните не само

сред троянци военни походи на ге-
нерал Карцов е битката за Троян-
ския проход. В продължение на 5 де-
нонощия, в ужасяващи метеороло-
гични условия, се е водила битката, чиято побе-

да донася със себе си множество
жертви.
При зимното преминаване през

Троянския проход им помагат 400
доброволци българи – те осигуря-
ват хранителните продукти и раз-
чистват снега по планинските пъте-

ки. Битката за прохода трае 5 денонощия при
тежки метеорологични условия – силен студ и
дълбок сняг. Дадени са жертви: 26 убити, 62 ра-
нени, 6 изчезнали безследно и 48 измръзнали.

Кой е генерал Карцов?Кой е генерал Карцов?

Говори се, че след като
завзели Троянския проход,
ген. Карцов забива своята
сабя в бука, който е в бли-
зост до издигнатата 100 го-
дини по-късно величестве-
на „Арка на победата“ . С
този жест той искал да по-
каже, че главата на Осман-
ската империя ще бъде от-
сечена от руска сабя.

Велислава Цанкова, 9Б
Галя Лалева

продължава на стр. 4продължава на стр. 4продължава на стр. 4

Карцовият букКарцовият бук
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На 1 март троянци и гости
на Троян станаха домакини на
едно изключително събитие,
на един забележителен спек
такъл. Национално движение
„Традиция“, с активното учас
тие на своите местни струк
тури в Априлци и Троян, под
готви и представи възста
новка на историческото пре
минаване на Троянския проход
от отряда на генерал Карцов.
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Следва спускане по южния склон, изнена-
дало турските военни. Те не могат да повярват: „Телеграфът до-
несе вестта за преминаването на русите през Троян. На всички
това ни се стори дори невероятно. През Троян?! И то зиме?!
Откровено казано, ние не повярвахме на това известие“.
Врагът е в паника. Освободени са селата Текке (днес Христо

Даново), Сопот, Карлово, Селджикьой (сега – Калояново).
Това е причината троянци да издигнат бюст-паметник на то-

зи смел военачалник в центъра на града. За тези, които не знаят
– той се намира точно пред читалището.
Такива паметници на генерала освободител има още в Хрис-

то Даново, Сопот и Карлово; името му носят улици във всички
подбалкански градчета.

Велислава Цанкова, 9Б
Галя Лалева
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На 26.XII.1877 (по нов
стил 7.I.1878) една полу-
сотня казаци и членове
от щаба на Троянския от-
ряд на генерал Карцов
малко преди разсъмване
се отправя към старопланинското
било. Към изгрев слънце е във во-
енния превързочен пункт. Около
6 часа групата вече е на билото. В
7 часа започва стрелбата на руски-
те оръдия.
Този ден турците отговарят с

две планински оръдия за далечен
бой. От артилерийската позиция
се вижда обходната колона на по-
лковник Греков, която в 5 часа сут-
рин-
та за-
по-

чва придвижването си по труд-
нодостъпната планинска
пътека.

В 7 часа генерал Карцов
получава записка от по-
лковник Греков, че цялата
негова колона се е спус-
нала в дефилето.

Турците забелязват
маньовъра на русите

към 8,40 часа и съсре-
доточават върху тях це-
лия пушечен и артиле-

рийски огън.
В този момент от по-

лковник Греков идва вто-
ра записка, в която той
съобщава на своя командир,
че е достигнал до височината

срещу десния турски фланг и
ще атакува укреплението.

Трети март е национален празник на Република Бълга-
рия. На него се отбелязва освобождението ни от турско ро-
бство.

На тази дата се отбелязва възкресението на иден народ,
който 500 години беше без своя политическа
и духовна свобода. Народ, чиято висока само-
битна духовна и материална култура бе подло-

жена на
унищо-
жение.

Дне
с някои
казват,
че сво-

бодата ни е донесена
на върховете на руските щитове. Не, ние сме заслужили,
ние сме извоювали своята свобода - и доказателство е и
подвигът при Троянския проход, когато десетки българи са
помагали на руската армия. Без нашите сънародници, без
нашите дядовци, които са помагали всеки миг на войници-
те при тежкия преход през планината, може би и генерал
Карцов нямаше да изпълни така блестящо своята задача.

Нека сме благодарни както на армията-освободителка,
така и на всички знайни и незнайни родолюбиви българи,
които със своята саможертва подготвиха, проправиха пътя
към нашето Освобождение.

Нека и ние помогнем на България да се издигне като не-
зависима и уважаване държава.

Габриела Дилянова, 5Б

продължава на стр. 6



За отвлича-
нето на вни-
манието на
против-
ника от на-
стъплени-
ето на
полков-
ник Гре-
ков, око-
ло 9 часа

полковник Та-
тишчев заповядва

на Втори батальон от Девети пехо-
тен полк с командир майор Духовски
да започне фронтална атака срещу
Орлово гнездо.
Заедно със заповедта майор Духов-

ски получава и краткото нареждане:
„Заповядайте настъпление, но не се
увличайте - атакувайте само в случай,
че забележитенере-
шителност и коле-
бание у неприяте-
ля.

Същия ден началник-щабът на Дунав-
ската армия генерал Неспокойчицки из-
праща телеграф до генерал Карцов, в коя-

то му предава на-
режданията на Ве-
ликия княз да про-
дължи военните де-
йствия, за да облек-
чи действията на ге-
нералРадецки.

Генерал Радецки атакува
връх Шипка на 27.XII.1877
(понов стил 8.I.1878).
Битката за Троянския про-

ход е ярък момент от осво-
бодителната Руско-

турска война. На-
шите земляци,
нашите деди
допринасят
не само за
успешния
край на война-
та, но и за Осво-

бождението на Ро-
дината.
Десислава Алиева, 5В

продължава от стр. 5продължава от стр. 5продължава от стр. 5
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