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Това преиздание на Дневника 
на Царя-Освободителя е осъществено 

с благословението на Подворието на Московския 
и на цяла Русия Патриарх в София.
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Òèòóëúò  å  îò  îðèãèíàëíîòî  èçäàíèå.  Òåêñòúò  íà  êíèãàòà 
ñå  ïóáëèêóâà  â  àâòåíòè÷åí  âèä  ïî  èçäàíèåòî  îò  1901  ãî-
äèíà,  áåç  ðåäàêöèîííà  íàìåñà,  êàòî  ñà  çàïàçåíè  ïðàâîïè-
ñúò  è  ïóíêòóàöèÿòà  íà  îðèãèíàëà.
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Прѣдговоръ.
Сега, когато България се готви да отпразднува двадесеть 

и петь годишнината отъ своето освобождение и да увѣковѣчи 
паметьта на великия подвигъ чрѣзъ издигане въ столицата на 
всенароденъ паметникъ, ние мислимъ, че отговаряме на едно 
съкровенно желание на всѣки българинъ като поднасяме на 
читающата публика, въ прѣводъ на български, „Дневника за 
прѣбиванието на Царя-Освободителя въ Дунавската армия 
прѣзъ 1877 година” отъ Леонида Чичагова. Всички ония, 
които таять въ душитѣ си чувство на признателность къмъ 
паметьта на Царя-Освободителя, ще да искатъ да знаятъ какъ 
е прекаралъ днитѣ си въ България, когато въ продължение 
на осемъ мѣсеца той дѣли тревогитѣ, страданията на своето 
войнство и слѣди съ бащинска грижа и съ неуморима твър-
дость подвигитѣ му.

Това сѫ дни незаличими въ живота на великия Мо-
нархъ. Никѫдѣ може би не се проявиха по-блѣскаво ония 
високи милосердни чувства, които го отличаваха и които 
го караха да плаче за всѣка жертва, покосена отъ войната. 
Той забравяше тука, като гледаше ужаситѣ на войната, че 
е Царь, и сърдцето му се отзоваваше болезнено при всѣко 
страдание, което достигаше до ушитѣ му, което се мѣрнеше 
прѣдъ очитѣ му. На войницитѣ си той гледаше като на свои 
дѣца, и ни единъ вопълъ не се изтръгваше отъ гърдитѣ имъ 
безъ да го покърти.

Ние ставаме свидѣтели, чрѣзъ горнята книга, съставена 
по свѣдения на очевидци, на подвига, който той извърши 
чрѣзъ прѣбиванието си въ България прѣзъ освободителна-
та война. Отъ деня, когато е напусналъ Петербургъ, за да 
отиде да прочете манифеста на войната въ Кишеневъ, до 5 
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Декемврий, когато, слѣдъ превзиманието на Плѣвенъ и побѣ-
доносното шествие на русската армия прѣзъ Балкана, той се 
завърна въ Россия въ най-важнитѣ моменти на войната, ние 
можемъ да отбѣлѣжимъ день по день, часъ по часъ, мислитѣ, 
чувствата, вълненията, които е прѣживѣлъ.

Нѣма нужда да указваме на важното историческо значе-
ние на книгата. Тя се докосва до всичкитѣ факти на войната. 
Но тя прѣдставлява за насъ много по-важенъ интересъ по 
свѣтлината, която пролива върху образа на Царя. Никакво 
историческо съчинение не може въ това отношение да замѣсти 
тоя дневникъ, дѣто сѫ хванати съ фотографическа вѣрностъ 
всѣко слово, всѣко деяние, всѣко трептене на Монарха, въ 
отношенията му съ генералитѣ, съ войницитѣ, съ населе-
нието. Виждаме го навредъ, дето го вика дългътъ му като 
Царь и чувството му на състрадание като человѣкъ, всредъ 
сражающитѣ се войници, всрѣдъ раненитѣ на бойното поле, 
въ съвещанията на главния щабъ, въ церква, дѣто се моли, 
въ болницата, дѣто утѣшава болнитѣ и раненитѣ, на полето 
и въ селската колиба.

Тая книга всѣки българинъ ще иска да я има, всѣки 
българинъ ще иска да я чете. Като знаемъ на какво топло 
чувство ще говори, ние зехме мѣрки да направимъ отъ нея 
едно издание, което всѣки съ радостъ да вижда на стола си 
или въ библиотеката си. Авторътъ ѝ, който е билъ живъ 
свидетель на подвига на Царя-Освободителя, е вложилъ въ 
нея всичкото си чувство на удивление. Това чувство е мина-
ло, вѣрваме, и въ прѣвода, и тамъ ще го намѣрятъ и ще го 
сподѣлятъ и читателитѣ.

София, 1 Априлий, 1901.
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Глава I.
Всички прѣдчувствуваха съ каква цѣль отива Госпо-

дарьтъ въ Кишеневъ, но прѣдполагаха, че обявяването на 
войната ще стане въ Москва. Императора придружаваха: 
Наслѣдникътъ, великитѣ князе, Владимиръ Александро-
вичъ, Николай Николаевичъ младий, Сергий Максими-
лияновичъ Лейхтенбергски, министритѣ на Двора, на 
войната, на пѫтищата и съобщенията, шефътъ на жан-
дармитѣ и бившиятъ нашъ посланникъ въ Цариградъ, 
графъ Игнатиевъ.

10 Априлий, 1877 г., въ 9 часа зараньта, Негово 
Величество пристигна на станцията Жмеринка, около 
която се бѣха расположили нѣкои части отъ 9-ия ар-
мейски корпусъ1. Като излезе отъ вагона, Господарьтъ 
отиде да направи прѣгледъ на войската. Той я намѣри 
въ превъсходенъ видъ, и слѣдъ парада Н. Величество 
събра при себе всичкитѣ офицери и произнесе едно 
слово, съ което имъ пожела добъръ пѫть, а на 17-ия 
Архангелоградски полкъ, по случай рожденния день на 
шефа имъ, великия Князь Владимиръ Александровичъ, 
исказа увѣреность, че полкътъ ще поддържи прѣжната 
си военна слава.

Въ 5 и 1/2 ч. на станцията Бирзула прѣдставиха 
се други части2. Послѣ прѣгледа, Господарьтъ каза на 
събранитѣ офицери: „Прѣди да тръгнете въ походъ ис-
камъ да ви пожелая щастливъ пѫть; ако ви се случи 
да се сражавате съ врага, покажете се юнаци и под-
дръжте старата слава на вашитѣ полкове. Има между 
васъъ млади части, които не сѫ били още въ огънь, но 

1) 5-та пѣх. дивизия съ артилерия и обозъ.
2) 31-та пѣх. дивизия и 9-та Кавалеръ. дивизия съ артилерия и обозъ.

Administrator
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Administrator
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No 4, орѫдие отъ която разби монитора „Лютфи-Дже-
лилъ“.

Царьтъ посѣти най-първо това укрѣпление.
Оттука стрѣляха срѣщу Мачинския рѫкавъ, и сега 

останкитѣ отъ пръснатия мониторъ стърчеха изъ водата 
и наумяваха за ужасната гибель на огромния корабъ съ 
хората, топоветѣ и всичкото имущество... Група кѫщи 
отъ селото Мачинъ, величественнитѣ гори съ изрита по-
върхность, тихата и едва вълнующа се повръхность на 
рѣката, расхвърлянитѣ тук-тамъ лодки гледаха привѣт-
ливо и като че канеха къмъ себе-си нечаканитѣ гости.

Като поблагодари офицеритѣ и солдатитѣ за служ-
бата, Н. Величество сѣдна въ екипажа и отиде обратно 
на станцията. На 11 ч. зараньта тренътъ тръгна отъ 
Браила, и императорътъ се върна въ Плоещъ на 5 ч. 
подиръ пладнѣ.

Въ отсѫтствието на Главнокомандующий отъ 
Плоещъ, главната му квартира още на 10 тръгна къмъ 
Дунава, прѣзъ Александрия, заедно съ лекия обозъ на 
Императора.

Министрътъ на Двора, по заповѣдъ на Н. Величество, 
испрати на графъ Молтке, като шефъ на 69-ия пѣхотенъ 
Рязански полкъ, слѣдующата телеграма:

„По височайша заповѣдъ, имамъ честь да извѣстя 
ваше прѣвъсходителство, че на вашия Рязански пѣхотенъ 
полкъ се падна честьта на 22 Юний да мине Дунавъ при 
Галацъ, като авангардия на русскитѣ войски, да стѫпи 
на неприятелска територия и, подиръ славенъ бой, да 
заслужи първитѣ ордени на Св. Георги, както офицер-
ски така и солдатски“.

Вечерьта Н. Величество подписа възвание къмъ бъл-
гарския народъ (на български езикъ), което се испрати 
веднага на генерала Цимермана, за да го възвѣсти и 
распространи.

„Българи!

Administrator
Text Box
Възванието към българите
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Войскитѣ ми минаха Дунавъ и сега влизатъ въ ваша-
та земя, дѣто не веднажъ сѫ се сражавали за облекчение 
бѣдственната участь на християнитѣ отъ Балканския по-
луостровъ. Като сѫ слѣдвали неуклонно древното истори-
ческо прѣдание, като сѫ черпили всѣкога нови сили въ 
завѣтното единомислие на цѣлия православенъ русски 
народъ, Моитѣ прародители успѣха въ миналото, съ свое-
то влияние и орѫжие, да обезпечатъ послѣдователно 
участьта на сърбитѣ и румѫнитѣ и повикаха тия народи 
на новъ политически животъ. Врѣмето и обстоятелствата 
не измѣниха онова съчувствие, което Россия храни къмъ 
своитѣ единовѣрци на Истокъ. И сега тя съ равно бла-
говоление и любовъ гледа на всичкитѣ многочисленни 
членове отъ великото християнско семейство на Истокъ. 
На храбрата Ми войска, прѣдвождана отъ моя любезенъ 
братъ, великия Князь Николай Николаевичь, по Моя 
заповѣдъ, е възложено – да огради на вѣки вашата на-
родностъ и да утвърди въ ваша полза ония священни 
права, безъ които е немислимо мирното и правилно 
развитие на вашия граждански животъ. Тия права вие 
сте ги спечелили не съ силата на въоружено съпротивле-
ние, а съ скѫпата цѣна на вѣковни страдания, съ кръвьта 
на мѫченицитѣ, въ която сте тѫнали тъй дълго и вие и 
вашитѣ покорни дѣди.

Жители отъ българската страна! Задачата на Россия 
е да създава, не да разрушава. Тя е повикана отъ Все-
вишния Промисъль да съгласи и умиротвори всичкитѣ 
народности и всичкитѣ вѣроисповѣдания въ ония части 
на България, дѣто живѣятъ съвмѣстно люде отъ разно 
происхождение и отъ разни вѣри. Отъ сега русското орѫ-
жие ще огради отъ всѣко насилие всѣки християнинъ; ни 
единъ косъмъ нѣма да падне безнаказанно отъ главата 
му; ни една трошица отъ неговото имущество нѣма да 
бѫде, безъ немедленно възмездие, ограбена у него отъ 
мюсулманинъ или отъ кого да било другиго. Слѣдъ всѣко 



70 71

прѣстѫпление безпощадно ще послѣдва законното нака-
зание. Животътъ, свободата, честьта, имотътъ на всѣки 
християнинъ, на каквато церква и да принадлѣжи, ще 
бѫдатъ еднакво обезпечени. Но не мщение ще ни рѫко-
води, а съзнание на строга справедливость, стремление 
да се създадатъ постепенно право и редъ тамъ, дѣто до 
сега е царувалъ само дивиятъ произволъ.

Мусюлмани отъ България! Къмъ васъ се обръщамъ 
съ слово на спасително за самитѣ васъ прѣдупрѣждение. 
Съ скръбъ си спомнямъ Азъ за неотколѣшнитѣ жесто-
кости и прѣстѫпления, извършени отъ мнозина измеж-
ду васъ надъ беззащитното Християнско население въ 
Балканския полуостровъ. Свѣтътъ не може да забрави 
тия ужаси, но русската власть нѣма да търси смѣтка отъ 
всички васъ за извършенитѣ отъ ваши едновѣрци прѣс-
тѫпления. На справедливъ, правиленъ и безпристрастенъ 
съдъ ще бѫдатъ прѣдадени само ония немногобройни 
злодѣи, имената на които сѫ били извѣстни и на вашето 
правителство, което ги остави безъ длъжното наказание. 
А вие признайте чистосърдечно Божия съдъ, който се 
извърши надъ васъ безвъзвратно. Смиренно се покорете 
на неговото священно прѣдопрѣделение. Подчинете се 
безусловно на законнитѣ искания на ония власти, които 
ще бѫдатъ уредени съ появлението на Моитѣ войски. 
Испълнявайте тѣхнитѣ заповѣди безпрѣкословно. Станете 
мирни граждани на обществото, което е готово да дари 
и вамъ всичкитѣ блага на правилно устроенъ граждан-
ски животъ. Вашата вѣра ще остане неприкосновенна; 
вашиятъ животъ, имотъ, животътъ и честьта на вашитѣ 
семейства ще бѫдатъ запазени.

Християни отъ България! Вие прѣживявате сега дни 
приснопаметни за васъ. Удари часътъ на вашето освобож-
дение отъ мусюлманския безправенъ гнетъ. Явете прѣдъ 
очитѣ на свѣта високия примѣръ на взаимна Християнска 
любовь. Забравете старитѣ домашни распри, като ува-
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жавате строго правата на всѣка народность, като братья 
по вѣра съединете се въ общо единодушно чувство на 
дружба и съгласие, безъ което не се създава нищо трай-
но. Сплотете се твърдо подъ сѣнката на русското знаме, 
чиито побѣди толкова пѫти вече сѫ оглашавали Дунава 
и Балканитѣ. Като съдѣйствувате за успѣха на русското 
орѫжие, като му помагате усърдно съ всичкитѣ си сили, 
съ всички зависящи отъ васъ срѣдства, вие ще служите 
на своето собственно дѣло – дѣлото за прочното възраж-
дание на българския край.

Съ постепенното напрѣдване на русскитѣ войски 
въ страната, турскитѣ власти ще бѫдатъ замѣнявани 
съ правилно управление. Мѣстнитѣ жители ще бѫдатъ 
веднага повикани да зематъ дѣятелно участие въ него, 
подъ висшето рѫководство на установената отъ Мене 
за това власть, а новитѣ български дружини ще послу-
жатъ като ядро за мѣстната българска сила, която ще 
пази всеобщия редъ и безопасностъ. Съ готовностьта 
честно да служитѣ на своята родина, съ безкористието 
и безпристрастието въ испълнение на това високо слу-
жене – ще докажете на цѣлъ свѣтъ, че сте достойни за 
участьта, която Россия отъ толкова години, съ такъвъ 
трудъ и жертви, е готвила за васъ. Слушайте русската 
властъ, испълнявайте точно нейнитѣ указания. Въ това 
е вашата сила и спасение.

Смиренно моля Всевишния – да дарува намъ побѣда 
надъ враговетѣ на Християнството и да испрати отъ горѣ 
Своето благословение надъ правото дѣло!“

10 Юний, 1877 година.
На подлинното съ собственната рѫка на Негово 

Императорско Величество написано:
„Александръ“.

Н. Височество нощува въ с. Пятра, дѣто бѣше распо-
ложенъ Възнесенский улански полкъ. Като обхождаше 
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Глава Х.
Не се минаваше день, Императора да не посѣти ра-

ненитѣ въ болницитѣ. При вида на тѣзи неизразими, 
страшни мѫки, Императора самъ жестоко страдаше.

На 24-ий Юний въ единъ лазаретъ, Н. Величество 
приближи до единъ раненъ армейски офицеръ, въ това 
врѣме когато го прѣвързваха.

„Безпокоимъ те, може-би?“ ласково се обърна къмъ 
него Царьтъ.

„Останете, за Бога, Ваше Императорско Величество, 
– съ жаленъ гласъ се помоли офицерътъ, – не си оти-
вайте; за първи пѫть Ви виждамъ“.

„А ако запушишъ цигара, мисля, че ще ти стане 
по-леко“, забѣлѣжи Царьтъ.

„Тъй точно, Ваше Величество“, съ слабъ гласъ отго-
вори болний.

Императорътъ извади своя портъ-сигаръ, зе една 
папироска и, като я запали Самъ, подаде я на офицера. 
Но щомъ Царьтъ се обърна, болния бързо изгаси цигара-
та и я скри подъ възглавницата. Главнокомандующиятъ, 
който вървеше слѣдъ Царя, и който видѣ тая сцена, съ 
усмивка го попита защо направи това.

„Ще я оставя за споменъ, Ваше императорско Висо-
чество, и ще я запазя въ знакъ на милостивото внимание 
къмъ мене на моя Господарь“, съ развалнуванъ гласъ 
отговори офицерътъ.

Като се отнасяше бащински къмъ всѣки единъ отъ 
мѫченицитѣ, като ги развличаше въ врѣме на прѣвързва-
нието, Императорътъ ги караше да позабравятъ своето 
печално положение; и съ какво нетърпение чакаха тѣ 
всѣки день да дойде милосердниятъ Баща! Н. Величес-
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Глава XI.
На 3-й Юлий сутриньта, Императорската главна 

квартира се вдигна отъ Зимница и се опѫти прѣзъ мос-
та за българския брѣгъ. Негово Величество, като преми-
на моста пѣши, благоволи да се качи на конь, на който 
язди до селото Царевицъ.

Пѫтя се протакаше по връха на могилитѣ, като се 
постепенно задѫлбочаваше на вѫтрѣ въ страната и често 
се врѣзваше въ планината, вслѣдствие на което имаше 
много стръмни мѣста съ дълбоки пропасти.

Въ това врѣме около Никополъ гърмеше канона-
дата.

Господаря се придружаваше отъ многобройна 
свита.

Като достигна до село Царевицъ и избра удобно 
мѣсто за бивуакъ, главната квартира разтвори шатри-
тѣ си.

При светлото блѣстяще слънце, селцето имаше 
привѣтливъ изгледъ; разположено въ една долина, по 
срѣдата на която протичаше бистра рѣкичка, то потѫ-
ваше въ градини и лозя.

Отдалече канонадата все още се слушаше.
Слѣдъ закуската има щастието да се прѣдстави на 

Негово Величество депутация отъ мѣстнитѣ жители. 
Около пладнѣ гърмежа на орѫдията съвършенно се 
прѣкрати, но още нѣмаше никакви извѣстия за резул-
тата на битката.

На обѣдъ Господаря произнесе тостъ:
„За здравето на юнацитѣ, които първи минаха Бал-

кана „ура!“
Никой не очакваше подобенъ тость, защото никой 
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Сюлейманъ паша атакува Шипка, а генералъ Радецки 
отива да я спаси. Генералъ Мирски донесе, че турцитѣ 
настѫпватъ отъ Ловечъ за Севлиево.

Може да си прѣдставите въ какво състояние бѣ им-
ператора и съ какво нетърпение очакваше извѣстия.

Господаря работѣше до срѣдъ нощь и не лѣгаше 
да спи, като се надѣваше да получи нѣкакво извѣстие. 
Главнокомандующия, въпрѣки съвѣтитѣ му да легне и 
си почине, – седѣше въ палатката, ходеше около биву-
ака и не лѣгаше.

„Когато очаквамъ нѣщо, то трѣбва да бъда готовъ 
и на всѣка минута да мога да скокна“ казваше Негово 
Височество.

Чакъ на третия день главнокомандующия се върна 
въ своята палатка и легна да спи безъ да дочака по-на-
татъшнитѣ извѣстия отъ Шипка.

На 10-ий Августъ имаше страшна горѣщина. На 
слънце бѣше 45°, а на сѣнка повече отъ 30°. Цѣлия день 
пристигаха депеши, но не отъ участницитѣ на Шипка, а 
отъ телеграфиста Бострема на основание достигающитѣ 
до него слухове. Той съобщаваше, че нашитѣ повидимому 
се държатъ, въпрѣки отчаянитѣ усилия на Сюлейманъ 
паша, който тика въ боя колона слѣдъ колона, таборъ 
слѣдъ таборъ. Нашитѣ пропускатъ турцитѣ на растояние 
до единъ вистрѣлъ и послѣ съ дружни залпове отблъс-
ватъ неприятеля. Нищо не установява турцитѣ, и при 
все това тѣ енергически настѫпватъ. Загубитѣ имъ сѫ 
грамадни, а у насъ сравнително сѫ много малко убити 
и ранени. Най-много страда прислугата на батареитѣ 
и офицеритѣ. Прохода се защитява отъ генерала Деро-
жински и Столѣтовъ.

Вечерьта пристигна телеграма отъ Дерожински и 
генерала Радецки, и Н. Височество веднага я испрати до 
Господаря. Бѣше съвсѣмъ тъмно. Императора отиваше 
въ палатката си, когато полковникъ Скалонъ слѣзе отъ 
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коня при вратата. Господаря като видѣ адютанта на Ве-
ликия Князъ, тръгна съ бързи крачки къмъ него.

„Какво!?“ попита господаря съ безпокойствие.
„Донесохъ, Ваше Величество, първата официална 

телеграма отъ генерала Дерожински, – благополучна“, 
отговори полковникъ Скалонъ.

„Гдѣ“? каза Императора, и тръгна къмъ най-близ-
ската палатка.

„Азъ мисля, че за всички ви е интересно да чуете 
това извѣстие!“, каза императора, като влезе.

„Гдѣ е военния министръ, дайте свѣщьта!“ говореше 
Господаря, като сѣдаше на стола.

Слѣдъ малко влезе Д. А. Милютинъ и Императора 
високо прочете телеграмата. Повидимому Господаря бѣ 
много разтревоженъ.

„Ну, Слава Богу! каза Императора. Дай Боже все 
така да се държатъ!“

„Дай Боже, да се одържатъ“, отговори полковникъ 
Скалонъ, разтревоженъ отъ вида на Императора, послѣ, 
като искаше да го успокои, продължи:

„Тѣ знаятъ, че Радецки бърза да ги освободи, и сега 
имъ е извѣстно, че той вече пристига. Негово Височество 
заповѣда на началника на станцията, щомъ само дочуе, 
че се приближава войска, да съобщи на Шипка.

Това много ще повдигне духа!“
„А колко верста е до тамъ?“ попита военния ми-

нистръ.
„До Шипка 70 верста, – отговори Скалонъ, – а по-

вярно 45-50 до Габрово, а до прохода 3 часа пѣши, а 
два часа на конь“.

Господаря прѣдаде телеграмата на адютанта, който, 
като се поклони, тръгна къмъ коня си.

„Почакай, почакай! – извика му Императора, слу-
шамъ нѣкакъвъ си гласъ.“

Полковникъ Скалонъ се повърна. Това бѣ гласа на 
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и твърда подкрѣпа на християнитѣ въ Турция. Българ-
ски моми, въ празднични дрехи, привѣтливо раздаваха 
на офицеритѣ и солдатитѣ зелени миртови клончета. 
Изведнажъ цѣлиятъ дворъ се огласи съ привѣтственни: 
„Браво, Османъ паша! браво!“ – и грамадната тълпа 
почтително се отдѣли на двѣ страни, дигна рѫцѣ къмъ 
шапкитѣ, за да отдаде честь.

Като се опираше отлѣво на рамото на Хасибъ бей, 
а отдѣсно на корнета на лейбъ-гвардейския на Н. Вели-
чество казашки полкъ, князь Дедашкелияни, ранения 
Османъ мина прѣзъ двора, за да се прѣдстави на Негово 
Императорско Величество. Тукъ бѣше и драгоманина 
на Главнокомандующия, дѣйствителния статски съвѣт-
никъ Макѣевъ, който прѣзъ врѣме на блокадата биде 
два пѫти испращанъ въ Плѣвенъ като парламентьоръ. 
Введоха плѣнения полководецъ въ стаята, дѣто бѣше 
Царьтъ.

Негово Величество, като приближи до Османа, обърна 
се къмъ него съ слѣдующитѣ думи (разговорътъ ставаше 
съ помощьта на Н. Д. Макѣева).

– „Какво ви подбуди да излезете отъ Плѣвенъ?“
– „Като солдатинъ, който скѫпи за своето честно 

име, азъ, въ всѣки случай, считахъ за свой дългъ, да 
направя тоя опитъ; азъ не можехъ, нѣмахъ право да 
постѫпя другояче... Опитътъ не успѣ, но моето нещас-
тие се смегчава за мене лично съ това, че тая несполу-
ка ми достави щастието да бъда прѣдставенъ на Ваше 
Величество“.

– „Отдавамъ пълна дань отъ уважение къмъ вашата 
доблѣстна храбрость, ако и тя да бѣше насочена противъ 
Моята армия“.

– „Ваше Императорско Величество, отговори Османъ, 
като се поклони почтително, азъ испълнихъ само своя 
войнишки дългъ и надѣвахъ се, че съ това ще заслужа 
признателностьта на своето отечество, па и милостивото 
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внимание на Ваше Величество и уважението на вашата 
армия“.

– „Знаехте ли вие нѣщо за прѣвземането на Вратца, 
на Правецъ, на Етрополе, на Орхание?“

– „Господарю, не знаехъ нищо. Отъ нещастното за 
насъ сражение при Горни Дѫбникъ, въ продължение на 
четиресть и петь деня никаква вѣстъ не идеше отвънъ 
въ Плѣвенъ“.

– „Оставаше ли ви много продоволствие?“
– „Само за петь деня и въ навечерието на моя опитъ 

то бѣше раздадено въ рѫцѣтѣ на солдатитѣ“.
– „Въ знакъ на уважение къмъ вашата храбрость, 

връщамъ ви вашата сабя, която ще можете да носитѣ и 
у насъ, въ Россия, дѣто, надѣя се, не ще имате причини 
за най-малко недоволство.“

Османъ, съ видимо чувство на признателностъ, 
дълбоко се поклони прѣдъ Царя и излезе, крѣпенъ отъ 
сѫщитѣ лица.

На двора му дадоха столъ, на който ранения плѣн-
никъ си отдѫхна нѣколко минути. Тълпа отъ офицери 
почтително го заобиколи и много високи лица изразиха 
при това своето уважение къмъ храбрия защитникъ на 
Плѣвенъ. Коменданта на главната квартира на великия 
князь, генералъ-майоръ Щейнъ, врѫчи на Османъ паша 
неговото орѫжие, а командира на пѣшия конвой на 
главнокомандующия, полковникъ Ключаревъ, подаде му 
получения отъ българитѣ миртовъ вѣнецъ, въ знакъ на 
това, че прѣдадената армия и нейния доблѣстенъ прѣд-
водителъ отъ сега се намиратъ не между неприятели.

Царьтъ бѣше въ въсторжено настроение, и даже, 
чинеше се, че е подмладялъ. Като рѣшаваше вчера 
какви награди да даде на началствующитѣ лица за тех-
нитѣ трудове и испитания, Негово Величество неволно 
помисли и за това, колко страдания сѫ се паднали на 
неговата сѫдба...
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За книгата и за автора

Александър II Николаевич е император на Русия, цар 
на Полша и велик княз на Финландия от 1855 до 1881 г., 
един от най-изтъкнатите представители на династията 
Романови. Роден е през 1818 г. и е най-големият син на 
император Николай I. Остава в руската история с отмяна-
та на крепостното право през 1861 г., за което е наречен 
Освободител. Това име му дава не друг, а борецът със са-
модържавието Херцен. По време на неговото управление 
е въведена всеобща военна повинност, учредени са земст-
ва, проведени са съдебна и други реформи, ограничена е 
цензурата. Руската империя се разширява значително и в 
нея са включени средноазиатските владения, Северен Кав-
каз, Далечният изток и други територии. През 1877-1878 г. 
затвърждава руските позиции и на Балканите. Александър 
II е преживял седем атентата, но осмият, организиран от 
Народна воля през 1881 г., е фатален.

След премахването на крепостничеството на 20 мили-
она селяни авторитетът на монарха нараства значително 
и когато започва войната, руският народ застава изцяло 
зад него. Както казва видният славянофил Иван Сергее-
вич Аксаков, тази война е въпрос не само на чест, но и 
на съвест за руския народ, война за Христовата вяра и 
за освобождението на поробените и угнетените. Именно 
защото е усещал народната подкрепа за тази война, е 
предпочел да бъде сред войската, въпреки че е могъл да 
остане в столицата. Дори не се е нуждаел от славата на 
победител – отстъпил е командването на брат си, великия 
княз Николай Николаевич.

Осем месеца – от април до декември 1877 г., император 
Александър II прекарва с действащата армия, а шест месе-
ца е на вражеска територия – все още неосвободена Бълга-
рия. Отначало главната му квартира е южно от Свищов, 
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в Горна Студена, а след това в Пордим, край Плевен. С 
него, разбира се, е част от императорския двор – военно-
то командване, министри, дипломати начело с външния 
министър Милютин, адютанти, съветници, лекари, журна-
листи, телеграфисти. Писателят граф Владимир Сологуб е 
бил специално командирован, за да опише пребиваването 
на императора в Дунавската армия. Публикуваният след 
това труд обаче се оказал безсъдържателен. Затова с уве-
ковечаването на престоя на Александър II в България се 
заема Леонид Чичагов. 

Първото издание на неговия дневник излиза през 1885 
г., но поради липсата на сведения е кратко. След отпечат-
ването му от всички краища на Русия, от полкове, батареи 
и болници започват да пристигат спомени за войната на 
Балканите. Второто издание е осъществено през 1887 г. и 
авторът съобщава, че освен тези спомени, за съставянето на 
книгата е използвал кореспонденции във вестниците, статии 
в списания, брошури и книги на участници във войната.

Българското издание на дневника е подготвено за 25-
годишнината от Освобождението. На фона на войната, на 
главния герой и на неговото обкръжение авторът и превода-
чът остават на заден план. Преводачът дори се е подписал 
само с инициали. Очевидно по това време по разбираеми 
причини влиянието на руския език в България е било голя-
мо. Новата българска държава е изградена с помощта на 
руска военна и гражданска администрация и това езиково 
влияние придава особен колорит на книгата.

В Дневника не може да се открие и един ред за автора 
Леонид Чичагов, нито едно изречение от първо лице. Но 
Чичагов не е случаен хронист, заел се да увековечи един 
период от живота на императора. Той е непосредствен 
участник в събитията. Съдбата на Леонид Михайлович Чи-
чагов е изключително интересна – канонизиран е за светец 
от Руската православна църква. В Русия той е по-известен 
като митрополит свещеномъченик Серафим. 
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Леонид Михайлович Чичагов е роден на 9 януари 1856 г. 
в Санкт Петербург. Произхожда от древно аристократично 
семейство. Правнук е на знаменития адмирал В. Я. Чичагов, 
един от първите изследователи на Северния ледовит океан; 
внук е на П. В. Чичагов, морски министър на Русия, виден 
участник в Отечествената война от 1812 година.

През 1870 г. постъпва в Пажеския на Негово Импера-
торско Величество корпус и е зачислен за паж във Висо-
чайшия двор. 

През 1875 г. е изпратен на служба като поручик в Първа 
на Негово Величество батарея на Гвардейската конно-арти-
лерийска бригада в Преображенския полк.

Започналата през 1876 г. и съпроводена с общославянски 
патриотичен ентусиазъм руско-турска война отвежда през 
лятото на 1876 г. Л. М. Чичагов в състава на действащата 
армия на Балканите. Става участник в почти всички основ-
ни събития в тази кръвопролитна война, произведен на 
бойното поле в гвардейски поручик и награден с няколко 
бойни награди, Л. М. Чичагов нееднократно проявява ви-
сок личен героизъм. 

Заради този Дневник портретът на Л. М. Чичагов е 
поставен в Националния исторически музей в София. Ав-
торът е награден с руските ордени „Св. Ана“ с надпис „За 
храброст“ за мъжество и храброст при боевете с турците 
при Горни Дъбник и Телиш, с орден „Св. Ана“ трета сте-
пен с мечове и ленти  за сражението край Филипопол, с 
орден „Св. Станислав“ трета степен с мечове и ленти  за 
преминаването през Балкана. За храброст при обсадата и 
превземането на Плевен е удостоен със сабя с дарствен над-
пис от Императора. Награден е с българските ордени „Св. 
Александър“ трета степен и „Св. Александър“ „За граждан-
ски заслуги“ втора степен с нагръден кръст. Носител е и на 
редица други ордени, сред които румънски, гръцки, а също 
и Кавалерски кръст на Почетния легион на Франция.

След войната, през 1879 г., 23-годишният Л. М. Чичагов 

17. Ë. ×è÷àãîâ
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сключва брак с дъщерята на камерхера в Двора на Негово 
Императорско Величество Наталия Николаевна Дохтурова. 
Раждат им се четири дъщери – Вера, Наталия, Леонида и 
Екатерина. През 1881 г. Л. М. Чичагов е произведен в чин 
гвардейски щабскапитан и като признат специалист по арти-
лерия е изпратен на маневри на френската армия. По също-
то време приема задълженията на ктитор на Сергиевския 
на цялата Артилерия Събор в Санкт Петербург и полага 
големи усилия не само за материалното устройство на този 
храм, но и развива активна духовно-просветителска дейност 
в тази голяма военна църква, под чието попечителство са 
хиляди руски воини. По съвета на св. Иоан Кронщадски (кой-
то му е духовен наставник в продължение на дълги години) 
Чичагов оставя блестящата военна кариера и през 1890 г. с 
чин полковник излиза в оставка и се премества в Москва.

През 1893 г. Л. М. Чичагов е ръкоположен в сан дякон в 
Московския Синодален храм „Дванадесет апостоли“. През 
1896 г. излиза първото издание на съставения от него „Ле-
топис на Серафимо-Дивеевския манастир“, значителна част 
от който е посветена на дейността на Серафим Саровски. 
По поръчение на императора и на Светия Синод му е 
възложена подготовката за канонизирането на Серафим 
Саровски, състояла се през 1903 година.

През пролетта на 1898 г. отец Леонид приема окончателно 
решение за бъдещата си съдба. Оставил вече малко порасналите 
си 4 дъщери след смъртта на майката под попечителството 
на няколко доверени лица, отец Леонид е зачислен при 
братята от Троицко-Сергиевата лавра. Новопостриганият 
йеромонах приема името Серафим. На следващата година 
е назначен за настоятел на Суздалския Спасо-Евфимиев 
манастир и е възведен в сан архимандрит. 

През 1904 г. архимандрит Серафим е назначен за настоя-
тел на една от седемте ставропигиални обители на Руската 
православна църква — Воскресенския Ново-Йерусалимски 
манастир.
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През 1905 г. е хиротонисан в Московския Успенски 
събор за епископ на Сухуми (Грузия). От февруари 1906 
г. е Орловски и Севски епископ. Свидетелство за все по-
големия авторитет на Серафим като епархиален владика 
става назначаването му през 1907 г. за присъствен член на 
Светия Синод.

През 1908 г. става Кишиневски и Хотински епископ и 
служи 7 години в Бесарабия. През 1912 г. е възведен в сан 
архиепископ. От 1914 г. е Тверски и Кашински архиепископ. 
През 1918 г., вече със сан митрополит, Серафим е назна-
чен във Варшавската и Привисленската катедра, но заради 
създалата се политическа обстановка не успява да стигне до 
назначението си, заселва се в Москва и служи в различни 
храмове. От 1928 до 1933 г. е Ленинградски митрополит.

Всъщност животът на Л. М. Чичагов не протича така 
гладко. Дълбоко преживявайки революционния смут от 
1905-1907 г., който извиква на живот многобройни общест-
вено-политически организации, предлагащи на Русия най-
разнообразни пътища за по-нататъшно развитие, владиката 
Серафим участва в дейността на Съюза на руския народ. 
Серафим активно участва и в монархическото движение 
– бил е член на най-старата национално-патриотична 
организация – Руско Събрание, през 1907-1909 г. е член 
на Съвета на Руското Събрание. В Орел, а после и в Молда-
вия той заема постовете почетен председател на местните 
организации на Съюза на руския народ, бил е участник 
в 4-ия Общоруски монархически конгрес в Москва през 
1907 г., често е произнасял речи в Руското монархическо 
събрание. През есента на 1909 г. е почетен председател на 
монархическия конгрес в Москва.

Когато през март 1917 г. отричането на царя от престола 
поставя под въпрос самото съществуване на монархията, а 
Светият Синод счита за необходимо да подкрепи Временното 
правителство като единствен законен орган на върховната 
власт в страната, владиката Серафим, продължавайки да 
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се подчинява на висшите църковни и държавни власти, 
не скрива отрицателното си отношение към ставащите в 
Русия промени.

Съзнавайки, че по-голямата част от духовенството и 
миряните от Тверска епархия продължават да бъдат верни 
на архиепископ Серафим, някои членове на епархийския 
съвет през април 1917 г. решават да го изгонят с помощта 
на болшевишките власти от Твер, които по това време не 
скриват омразата си към владиката като „църковен мрако-
бес и черносотнически монархист“.

През 1921 г. заседание на съдебна тройка на ВЧК поста-
новява: „Гражданинът Чичагов да се затвори в Архангелс-
кия концлагер за две години“. Арестуван е и е изпратен 
в Таганския затвор.

Веднага след ареста дъщерите му започват да молят 
председателя на Президиума на Върховния съвет на СССР 
Калинин за смекчаване на участта на баща им. През яну-
ари 1922 г. ВЧК, „отчитайки 65-годишната му възраст и 
невъзможността да извърши враждебни действия срещу 
РСФСР, предлага заточението от 2 години да се приложи 
условно и гражданинът Чичагов да бъде освободен“.

Но през април 1922 г. по „делото“ на митрополита има 
ново заключение – „при наличието в Синода на известния 
реакционер Чичагов лоялното към властта духовенство не 
се осмелява открито да прояви лоялността си, страхувайки 
се от репресии от страна на Чичагов“. Предлага се „Чи-
чагов, Леонид Михайлович да бъде задържан и изпратен 
по етапен ред на разпореждане на Архангелския губернс-
ки отдел за административно изселване“. Митрополитът 
прекарва в Архангелск до април 1923 година.

През май 1924 г. патриарх Тихон подава в ОГПУ хода-
тайство за освобождаването на намиращия се в Бутирския 
затвор митрополит Серафим, престарял и болен, за лоял-
ното отношение на който към съществуващата гражданска 
власт той, патриарх Тихон, гарантира.
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За годините на службата на владиката Серафим в Ленин-
градската епархия неговият архипастирски авторитет посто-
янно нараства. Ярко свидетелство за това става създаването 
от православните християни в града през септември 1930 
г. на „Общество  на митрополит Серафим“ при Троицко-
Измайловския събор.

През октомври 1933 г. с указ на Синода митрополит Сера-
фим е пенсиониран. През 1937 г. е арестуван, сътрудниците 
на НКВД се затрудняват да го качат в арестантската кола 
и го откарват в Таганския затвор с линейка.

На 7 декември 1937 г. с решение на тричленката при 
УНКВД на СССР по обвинение в причастност към „кон-
трареволюционна монархическа организация“ е осъден на 
най-тежкото наказание – разстрел. Разстрелян и погребан в 
Бутово, край Москва, на така наречения полигон на НКВД, 
на 11 декември 1937 година. Реабилитиран е на 10 ноември 
1988 година. Канонизиран е на 23 февруари 1997 година.

Митрополит Серафим е бил разностранно надарен чо-
век: музикант, живописец, писател, лекар. В храма св. прор. 
Илия в Москва е запазена икона, рисувана от Серафим 
(Чичагов), изобразяваща Спасителя в бял хитон.

Свещеномъченик 
митрополит Серафим 

(Чичагов)

Л. М. Чичагов като 
артилерийски 

офицер

Митрополит 
Ленинградски 

и Гдовски



262 263

●
Интересна е съдбата на внучката на Л. М. Чичагов Варвара 

Василиевна Чорная. Майката на Варя е Леонида Леонидовна. 
Варвара учи в нефтохимически техникум, по-късно става 
лаборантка и завършва задочно химия. Войната я заварва 
като инженер технолог в московския завод „Каучук“. След 
войната работи в Научноизследователския институт по каучу-
кова промишленост, чийто зам.-директор е в продължение 
на 16 години. За участието си в разработката на космически 
скафандри Варвара Василиевна е наградена с Държавна наг-
рада на СССР (1979). Доктор на техническите науки (1970), 
професор (1972), заслужил деятел на науката и техниката, 
почетен нефтохимик на СССР, има 36 авторски свидетелства 
за изобретения. Създател е на нов отрасъл в съветската 
каучукова промишленост – латексовата технология.

След пенсионирането си Варвара решава да стане мо-
нахиня. Приема името Серафима – монашеското име на 
майка си и на леля си, монашеското име на дядо си, митро-
полит Серафим. За усърдния си труд по възраждането на 
Новодевическия манастир през 1997 г. майка Серафима е 
наградена от Патриарха на Москва и цяла Русия Алексий II 
с кръст с украшения, а по повод на нейната 85-годишнина 
и 475-годишнината на манастира  – с ордена „Света равно-
апостолна княгиня Олга“ втора степен. Внучката на митро-
полит Серафим умира на 16 декември 1999 година.

От издателството




