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Надеждата, че тържественото честване на великата дата, 140-ата годишнина от
подписването на Сан Стефанския мирен договор, донесъл възраждането на
българската държавност и края на Освободителната за българския народ Руско-турска
война 1877/1878 година, ще бъде миг за единение във вярата и обединение на нацията
около идеала за чиста и свята република, умря преди да се роди!!
Един местен пигмей, с просташки и дебелашки манталитет, с познанията и културата на
фелдфебел в ротата на храбрия войник Швейк, си позволи да дава оценки от името и за
сметка на поставилия го погрешка в министерски кабинет народ за събития, хора и
процеси, за които той просто не е дорасъл! И не разбира! За съжаление, петното на
позора, който той лепна на и без това постната си биография е и позор за днешните
поколения българи!
През 2000 година, по молба на директора на историческия музей в Плевен, големия
родолюбец ст.н.с. д-р Михаил Грънчаров, доставих от Централния държавен
военно-исторически архив в Москва оргинално копие на Адреса на плевенските
граждани, връчен на руския император Александър Втори на 2(14) декември 1877
година в бащиния ми дом в Плевен, сега музей “Император Александър Втори Освободител”.
Предлагам на вниманието на читателите текста на адреса, за да почувстват силата и
искреността на истинската благодарност и признателност на българите към
императора и руските воини, освободили ги от османското робство!
Четете! Станете съпричастни към щастието на нашите деди и забравете за пигмея!

Великий Государь!
Свършиха вековете на страдания за Българския народ. Те си отидоха безвъзвратно
благодарение само на това, че Ти, Государю, сложи Своя Меч на везните на съдбата, Ти
велики Государю, със Своя Щит ни закри от варварството на неверниците.
Ти ни даде нов живот.
Със Своето посещение, Ти като слънце озари нашата земя, Възкреси Българския
народ, и както снега се топи от слънчевите лъчи, така се разтопиха веригите , оковали
ни векове наред .
Можем ли да бъдем равнодушни към това велико събитие, чиито плодове ще вкусим не
само ние, но и нашите деца и далечните ни потомци. Със своите страдания по време на
петмесечната обсада, ние, жителите на град Плевно си купихме правото да застанем
начело на Българския народ в стремежа му да изрази на Теб, Государю, от името на
този народ своите най-живи чувства. Ние вярваме: освобождението на Плевно е зората
на освобождението на древна България; Плевно днес възкръсна първи, както преди
векове умря последен!
За да помнят нашите потомци това възкресение и за да е видно нашето щастие и през
бъдещите векове, което Ти, Государю, ни дари с посещението на нашия град, ние молим
за позволение да създадем в Плевно мъжка гимназия, която да назовем със святото за
всеки Българин име на Ваше Императорско Величество Цар Освободител.
Ощастливената от Теб, Государю, България в Теб, Венценосния Стратег, вижда своето
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спасение; на Теб тя трябва да посвещава своите деца, своята надежда и упованието на
страната си – залог за нейното преуспяване в духа на истинската цивилизация и
братското единение с Русия. Беше време: за много столетия замръкна слънцето на
България при царуването на Александър Георгиевич Страшимир, над същите височини
над Плевно, над които днес то засия със силата на новия Александър, венчан за
Георги, с право вселяващ страх сред света на робството и тиранията!
Душевно и вечно предани и благодарни
Български граждани и гражданики на г. Плевно:
Привременен управител на Врачанска епархия Архимандр(ит) Константин
свещ.(еник) Христофор (Йочов) иеродякон Ефтимий
свещ(еник) Петар (Динков) свещ(еник) Петко (Керемедчията)
Антоний (Попов) Филип (Цачов)
Петар (Каменополски) Иван (Иванчо Атанасов)
Хаджи Константин Х(аджи) Паков, Тодор Вацов, Златан Иванов
Георги Х(аджи)Костов, Симеон Хайдудов, Симеон Недялков
Петър Мецов, Хицо Шопов, Ненко Вълчов
Иван Пелов, Иван Цинцаров, Атанас Костов
Йочо Михалчов, Фотаке Костов, Коста Хинков
Димитра Т.Вацова, Парашкивица Вацова, Злата Юванова
Мария Костова, Евгения Костова, Еленка Евстатиева
Мария Хайдудова, Иванка Шопова, Ерина Крушовски
Мария Маргаритова, Еленка Г.Вацова, Мария Презвитира
Лукса Икономова, Н.Енчев, Георгий Петров
Спас Монов, Тодор Хинков, Илия (не се чете)
Петко Пейов, Еленка Златанова, Иван Пеков
Парашкевица Евстатиева, Христо Т.Вацов, Савчо Ачов
2 декември 1877 година
Г. Плевно

Това е истински , исторически документ отпреди повече от 141 години! Не е менте,
демогогия и популизъм!
И чувствата са истински, и радостта е истинска, и надеждата е истинска! Часове и дни
след Освобождението властта във Врачанската епархия се поема от представителя на
Светата българска православна църква Архимандрит Константин, защото църквата,
свещенослужителите, православието и надеждата в Дядо Иван са били вечни, столетия
наред, и българите с вярата си са дочакали Възкресението на Отечеството си!
7 март 2018
Поглед.инфо
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