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Руски паметник

Цар Освободител

Докторски паметник

ИЗТОЧНАТА КРИЗА И БЪЛГАРИТЕ (1875 – 1878)
Неуспешните опити за реформи в Османската империя, поставят в средата на 70-те г. на XIX в., на преден план въпросът за ликвидирането на османското господство над балканските народи.
Най-острата и наситена със събития Източна криза започва с избухналото през лятото на 1875 г. въстание в Босна и Херцеговина, Старозагорското
въстание на българите от септември с. г., преминава през Априлското въстание,
Сръбско-Черногорско-Турската война и Цариградската посланическа конференция от 1876 г., и завършва с Руско-Турската война от 1877-1878 г., последвана от Берлинския конгрес.
Документи:
1. Меморандум на цариградски българи до посланическата конференция(4/16 декември 1876)
2. Протоколи на Цариградската посланическа конференция (23 декември 1876 – 20 януари 1877).
3. Тайна конвенция между Русия и Австро-Унгария, сключена в Будапеща (3 януари 1877).
4. Допълнителна конвенция, подписана във Виена (3 януари 1877).
5. Лондонски протокол, подписан от великите сили (19 март 1877)
Литература: Плетньов, Г., Ив. Стоянов. Планове и програми в националноосвободителното движение през Възраждането. Сборник документи. Велико Търново., 1994. Цанев,
Д., Пл. Митев. Христоматия по история на България. Българско възраждане – втората и
третата четвърт на XIX век. С., 1996. История на България. Т. 6. С., 1987.

НАЧАЛОТО НА РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА
Документи:

Представителите на Великите сили
на Цариградската конференция

Александър Горчаков

Дюла Андраши

3. Тайна конвенция между Русия и Австро-Унгария, сключена в Будапеща (3 януари 1877).
4. Допълнителна конвенция, подписана във Виена (3 януари 1877).
5. Лондонски протокол, подписан от великите сили (19 март 1877)
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Литература: Плетньов, Г., Ив. Стоянов. Планове и програми в националноосвободителното движение през Възраждането. Сборник документи. Велико Търново., 1994. Цанев,
Д., Пл. Митев. Христоматия по история на България. Българско възраждане – втората и
третата четвърт на XIX век. С., 1996. История на България. Т. 6. С., 1987.

Александър Горчаков

Дюла Андраши

НАЧАЛОТО НА РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА
Документи:
1. Манифест на Александър II за обявяване на Руско-турската война (12 април 1877).
2. Манифест на княз Николай Николаевич към Дунавската армия (12 април 1877).
3. Официално известие към жителите в дунавската област. (Обръщение на
турското правителство след 12 април 1877).

ПРЕМИНАВАНЕТО НА РЕКА ДУНАВ ОТ
РУСКИТЕ ВОЙСКИ
Документи:
1. Дописка във в. „Източно време” (18 юни 1877).
2. Дописка във в. „Български глас” (19 юни 1877)

УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ ВЪВ ВОЙНАТА
Документи:
1. Възвание на БЦБО към българския народ (12 април 1877).
2. „Българската войска”: статия във в. „Стара планина” (20 април 1877).
3. Записка на ген. Н.Г. Столетов за формирането на българското опълчение (без дата).
4. Писмо на Драган Цанков до Недялка Цанкова (19 май 1877).
5. Възвание на император Александър II към българския народ (преди 10 юни 1877).
6. Писмо на Панайот Хитов до Николай Артамонов (18 юни 1877).
7. Инструкция на Главния щаб на руската армия (10 август 1877).

Първообраз на българското
национално знаме

Стилияна
Параскевова

Литература: Георгиев, В., Ст. Трифонов.
История на българите 1878 – 1944 в документи. Т. 1. 1878 – 1912. Ч. 1. С., 1994.
Плетньов, Г., Ив. Стоянов. Планове и
програми в националноосвободителното движение през Възраждането. Сборник документи. Велико Търново., 1994.
Вълков, Г., Българското опълчение.
Формиране, бойно изложение и историческа съдба. С., 1983. История на България. Т. 6. С., 1987. Дойнов, Ст. РускоТурската освободителна война. С., 1993.
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Паметник на Опълченците - София
Снимка: Гергана Рачева

Докторски паметник - София
Снимка: Юлиян Ангелков

5

Руски пааметник - София
Снимка: Лъчезар Христов

Паметник на Цар Освободител - София
Снимка: Лъчезар Христов
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САНСТЕФАНСКИ И БЕРЛИНСКИ МИРНИ ДОГОВОРИ
Документи:
Санстефански мирен договор - (3 март 1878).
Берлински договор (13 юли 1878).
Записка за дейността на руското временно управление
(6 февруари 1879)

Литература: Георгиев, В., Ст. Трифонов. История на българите
1878 – 1944 в документи. Т. 1. 1878 – 1912. Ч. 1. С., 1994. Плетньов, Г., Ив. Стоянов. Планове и програми в националноосвободителното движение през Възраждането. Сборник документи. Велико Търново., 1994. Цанев, Д., Пл. Митев. Христоматия
по история на България. Българско възраждане – втората и третата четвърт на XIX век. С., 1996. Христов, Хр. Освобождението на България и
политиката на западните държави 1876-1878. С., 1968. История на България. Т. 6. С., 1987.

ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Документи:
1. Проект за главните начала на гражданското управление в губерниите и околиите на българската земя (7 юли 1877).
2. Инструкция на Александър II до главнокомандващите Дунавската

1878 – 1944 в документи. Т. 1. 1878 – 1912. Ч. 1. С., 1994. Плетньов, Г., Ив. Стоянов. Планове и програми в националноосвободителното движение през Възраждането. Сборник документи. Велико Търново., 1994. Цанев, Д., Пл. Митев. Христоматия
по история на България. Българско възраждане – втората и третата четвърт на XIX век. С., 1996. Христов, Хр. Освобождението на България и
политиката на западните държави 1876-1878. С., 1968. История на България. Т. 6. С., 1987.
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ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Николай Игнатиев

Документи:
1. Проект за главните начала на гражданското управление в губерниите и околиите на българската земя (7 юли 1877).
2. Инструкция на Александър II до главнокомандващите Дунавската
и Кавказката армия (17 декември 1877).
3. Обща инструкция № 30 до княз Дондуков-Корсаков за уредбата на
освободените земи (10 април 1878).
4. Допълнителна инструкция № 32 до княз Дондуков-Корсаков за дейността му в България (15 април 1878 г.).
5. Инструкция за правата и задълженията на местната полицейска стража (1878).

Владимир Черкаски Александър Дондуков-Корсаков

ХРОНОЛОГИЯ НА РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА
• 12 април 1877 г. – С манифест, прочетен в Кишинев, император
Александър II обявява война на Османската империя.
• 10 юни 1877 г. Долнодунавският отряд форсира р. Дунав между градовете Браила и Галац.
• 15 юни 1877 г. основните руски сили преминават р. Дунав при Свищов.
• 9 – 11 август 1877 г. командваните от генерал Николай Столетов
руски войници и български опълченци отблъскват армията на Сюлейман паша при Шипка.

Литература: Георгиев, В., Ст. Трифонов. История на
българите 1878 – 1944 в документи. Т. 1. 1878 – 1912.
Ч. 1. С., 1994. История на България. Т. 7. С., 1991.

• 28 ноември 1877 г. Осман паша капитулира и генерал Едуард Тотлебен превзема Плевен.
• 28 декември 1877 г. отрядът на генерал Фьодор Радецки разбива и
пленява армията на Вейсел паша при Шипка – Шейново.
• 19 януари 1878 г. в Одрин Високата порта подписва примирие.
• 3 март 1878 г. в Сан Стефано Русия и Османската империя подписват мирен договор.
• 13 юли 1878 г. в Берлин Великите сили подписват договор.

РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА В ЖИВОПИСТА
Василий Клем • Василий Поленов
Николае Григореску • Хенрих Дембицки • Алексей Кившенко

Александър II обявява война на Османската империя.
• 10 юни 1877 г. Долнодунавският отряд форсира р. Дунав между градовете Браила и Галац.
• 15 юни 1877 г. основните руски сили преминават р. Дунав при Свищов.
• 9 – 11 август 1877 г. командваните от генерал Николай Столетов
руски войници и български опълченци отблъскват армията на Сюлейман паша при Шипка.

бен превзема Плевен.
• 28 декември 1877 г. отрядът на генерал Фьодор Радецки разбива и
пленява армията на Вейсел паша при Шипка – Шейново.
• 19 януари 1878 г. в Одрин Високата порта подписва примирие.
• 3 март 1878 г. в Сан Стефано Русия и Османската империя подписват мирен договор.
• 13 юли 1878 г. в Берлин Великите сили подписват договор.
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РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА В ЖИВОПИСТА
Василий Клем • Василий Поленов
Николае Григореску • Хенрих Дембицки • Алексей Кившенко
Източници:
Освободителната война 1877-1878. Енциклопедичен
справочник. С., 1986. Енциклопедия на изобразителните
изкуства в България. Т. 1. С., 1980.
www.pravoslavieto.com; www.artsait.ru;
www.pinterest.com;
Николай Дмитриев
- Оренбургски

Василий Верешчагин

Павел Ковалевски

СНИМКИ ОТ РУСКО-ТУРСКАТА
ВОЙНА

Франц Душек • Александър Иванов
Източници: Генов, Ц. Освободителната война 1877-1878. С., 1978.
Освободителната война 1877-1878. Енциклопедичен справочник. С., 1986.
Пред фотообектива на историята. Неизвестни фотографии от Руско-Турската освободителна война 1877- 1878. Съставители: Борислав Дряновски,
Цветана Величкова. Варна 2008.
www.lostbulgaria.com;

ФИЛМИ ЗА БЪЛГАРСКОТО
ОСВОБОЖДЕНИЕ

“Героите на Шипка” (1954)
“Юлия Вревска” (1978)
“Пътят към София” (1979)
“Турски гамбит” (2005)
“Хроника на Руско-Турската война 1877-1878” Ф. 1-6. (2008)
“Героична нация” (2015)
Източници: www.youtube.com; www.epohi.tv; www.vbox7.com;
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Знания по история и умения по професионално образование
Ежегодно в навечерието на Националния празник
3 март, екип ученици от Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография представя своя разработка на тема: „Руско-Турската война и
Освобождението на България.”
Нашата идея е да предложим лесен, интересен и дори
забавен начин за изучаване на история в училище.
Това е трудна задача, защото историята е необятна
наука и колкото по-подробно изучаваме едно или
друго събитие, толкова повече разбираме, че никога няма да го изучим в детайли. Трудностите в това
отношение са свързани и със ситуацията, с която се
сблъскахме: обучение в електронна среда от разстояние!
Идеята ни събрана в тези страници е да представим не само синтезирана и готова за употреба
информация, а да провокираме интерес за допълнително проучване на конкретен исторически проблем.
Затова решихме да поставим текст само на две места
– при представяне на Източната криза от 1875-1878 г.
– завършила с поредната Руско-Турска война и при

отразяване на хронологията на войната.
Подбрахме по-малко известни изображения, свързани със събитията и смятаме, че по този начин ще ги
популяризираме допълнително. Изключение в това
отношение правят само снимката на Представителите на Великите сили на Цариградската посланическа
конференция и двете исторически карти – на границите на България според Санстефанския и Берлински мирни договори, които могат да се видят в почти
всяко научно и научно-популярно издание.
Останалото са документи, отнасящи се до отделни моменти от войната и библиография по темата.

Исторически документи
Наличните документи за Руско-Турската война и
Освобождението на България са публикувани в различни руски и български издания. Събирането и обработването им за нуждите на нашата брошура стана
възможно благодарение на факта, че голяма част от
тях са поместени в достъпни издания на христома-
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тии по история на България, които сме посочили в
библиографията към всяка страница.
Избрахме документи, пряко свързани с представяните събития, между които има доста любопитни,
от гледна точка не само на информацията, която ни
дават, но и от гледна точка на живота на техните автори – известни личности, които познаваме от други
исторически събития и процеси.

за организирането, структурата и задачите на Българското опълчение, разработена от генерал Ростислав Фадеев. Участието на опълчението в бойните
действия. Наред с тази информация намираме и интересната, но по-малко известна, че освен Самарското знаме, българските опълченци развяват в боевете при Стара Загора, Шипка и Шейново, и знамето
ушито от Стиляна Параскевова в Браила. Това знаме
е прототип на съвременния ни национален флаг.

Библиография
Още по-трудно беше да изберем заглавията на
поместените изследвания по темата. През годините
се е натрупала огромна по обем историческа литература, отнасяща се за войната от 1877-1878 г. и Освобождението на България. Спряхме се на исторически
изследвания, които на първо място са общодостъпни, на второ място разглеждат цялостно събитията и
на трето място съдържат по-малко известна и дори
любопитна информация по темата.
В посочената литература са разгледани: Идеята

Репродукциите
Подвизите на войниците и офицерите, които с
цената на своя живот извоюваха Освобождението на
България са намерили отражение и в баталната живопис. (поместени на 14 и 15 стр.)
„Самарското знаме” на Ярослав Вешин, „Защитата на
Орлово гнездо” на Алексей Попов, „Боят за Шипка”
на Димитър Гюдженов и др. са популярни и са поместени на страниците на книжните издания.
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Тук представяме по-малко известните и почти неизвестни на широката публика художници и техните
произведения по темата: Руско-Турска война.
Поместили сме произведения на няколко руски
художници, които имат значителен брой картини
посветени на войната. Нещо повече – те са участвали
нея.
Николай Оренбургски създава множество скици
и етюди по време на войната, върху основата на които по-късно в Санкт Петербург създава своите картини. Някои от тях са:
„Преминаването на река Дунав при Зимнич”
„Щиков бой при Свищовските височини”.
„Предаването на крепостта Никопол на 4 юли 1877 г.”
„Последният бой при Плевен”.
Тези картини са ценни при изучаването на Освободителната война, защото ни дават много допълнителни сведения, подробности, които на фона на основните събития остават на един по-заден план, дори
незабележими. По тях можем да направим заключения свързани с военната тактика на руската армия,

снаряжението й, руските офицерски и войнишки
униформи.
От скици направени по време на бойните действия, картини рисува и Василий Верешчагин. В Париж той създава т. нар. “Българска серия”, която по
различни данни наброява около 25 картини. Някои
от тях са: „Позиция на Шипка”
Картините на Верешчагин, които отразяват боевете при Шипка - Шейново са 15 на брой.
Художникът е изобразил и сцени от войната при Плевен в картините си „Преди атака”, „В атака” и „След
Атака”, както и „Превързочен пункт край Плевен”.
„Панихида” – Платното прави особено силно впечатление, то отразява времето след последния щурм
на Плевен. Участието на художника в събитията му
дава възможност да представи по реален начин трагедията на войната.
На трето място сме поставили художника Павел
Ковалевски. Картината, която ни направи най-силно
впечатление с реалистичния начин, по който е представено събитието е „Боят при Иваново-Чифлик”.
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Посочили сме имената и на други художници,
които създават картини посветени на Руско-Турската война. Това са: Василий Клем, Василий Поленов
и Николае Григореску – тримата също са участници
във войната.
Интерес представлява и творчеството на Алексей Кившенко, който не е пряк участник в събитията. През 1884 г. е командирован като военен кореспондент в Кавказ и България със задача да събира
материали за създаване на картини посветени на
Руско-Турската война, в следствие, на което рисува
цяла серия по тази тема.

Руско-Турската война във фотографията
Руско-Турската война и Освобождението на
България са запечатани върху фотографии.
Двама са известните фотографи заснели Руско-Турската война – чешкият фотограф Франц Душек и руският Александър Иванов. И двамата са военни ко-

респонденти към действащата Руска Дунавска армия.
Запазените снимки от това време са около 100 на брой.
Те могат да се видят на сайта lostbulgaria.com. Трудно
е да се определи с точност авторството на снимките,
но те взаимно се допълват. Показват реалните участници и герои на тази война: от обикновения войник
до висшите офицери, император Александър II и румънския крал Карол I, в действителните условия на
военните действия.

Филми за българското Освобождение.
В средата на 20 век. започва и филмирането на
събитията.
Игралните филми представят по интересен начин историческите събития:
„Героите на Шипка” е българо-съветска кинопродукция от 1954 г., представяща хронологически събитията от началото на войната, до мирния
договор подписан в Сан Стефано, с акцент върху боеве-
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те на Шипка. В интервю режисьорът Сергей Василиев
споделя, че е намерил вдъхновение в поемата на Иван
Вазов „Опълченците на Шипка”.
„Юлия Вревска” е българо-съветски филм, историческа драма, биография за живота на руска баронеса,
участвала като медицинска сестра-доброволка в Освободителната война. Филмът проследява събитията от
живота на героинята и историческите събития от войната.
„Пътят към София” е български минисериал от 1979
г. по едноименния роман на Стефан Дичев, който е автор и на сценария за екранизация. Сред героите му са
някои от чуждестранните дипломати резидирали в София преди Освобождението.
„Турски гамбит” е български игрален филм от 2005 г. по
едноименния приключенски роман на Борис Акунин.
Действието пресъздава част от събитията във войната.
Детективът Ераст Фандорин трябва да разкрие турския
шпионин в руската армия при обсадата на Плевен.
Двата документални филма: „Хроника на Руско-Турската война“ от 2008 г. и „Героична нация” от 2015 г.

на основата на историческите факти, представят критичната гледна точка на изследователя на събитията.

Плакати на корицата.
Скромният ни принос по темата за Руско-Турската
война и Освобождението на България са поместените на първа и последна страница наши авторски
плакати.

Местата на паметта
Снимките на четирите паметника, посветени на събитията, намиращи се в София, представят виждането ни, на нас младите фотографи, за значението на
събитията. Паметниците са изградени в периода от
края на XIX, началото на XX и началото на XXI в. и са
израз на признателността на българския народ, към
Русия и опълченците за Освобождението на България.
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Щиков бой при Свищовските височини, Николай Оренбургски

Преминаването на река Дунав при Зимнич, Николай Оренбургски

Последният бой при Плевен, , Николай Оренбургски

Предаването на крепостта Никопол на 4 юли 1877, Николай Оренбургски
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Бой на Шипка, Алексей Кивишенко

Панахида, Василий Верешчагин

Позиция на Шипка, Василий Верешчагин

Боят при Иваново Чифлик, Павел Ковалевски
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