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Възстановка 
на Шипченските боеве

На 24 август България почете 
паметта на защитниците на Шип-
ченския проход, дали своя живот 
за победата в едно от ключовите 
сражения на Руско-турската война 
1877-1878. Над 3000 българи се ка-
чиха на Шипка, за да вземат участие 
в честванията, които се провеждат 
под патронажа на държавния гла-
ва. Росен Плевнелиев прие на ис-
торическия връх почетния строй 
на Националната гвардейска част. 
Той присъства и на заупокойна-
та молитва в памет на загиналите 
защитници на Шипка и положи 
венец пред Паметника на свобо-
дата. „Нека сегашното и бъдещото 
поколение знаят с какви идеали са 
се вдъхновявали техните предци в 
мрачни за народа времена. Днеш-
ният ден е свободен, пътят е от-
крит към единение и съгласие, към 
съграждане и прогрес”, каза прези-
дентът в словото си по повод 136 
години Шипченска епопея. 

На 21 август 1877 г. започват бо-
евете за връх Шипка. Те се водят на 
най-високите точки на Шипченския 
проход – връх Свети Никола (днес 
връх Столетов), връх Шипка и Ор-
лово гнездо до 23 август между вой-
ските на Сюлейман паша и руско-
българския отряд на ген. Столетов. 
След боя при Стара Загора Сюлей-
ман паша, след като попълва арми-
ята си с хора, оръжие и боеприпаси, 
насочва войската си, състояща се от 
27 000 души, към преминаване на 
Шипченския проход.

На 19 август ген. Столетов съоб-
щава, че целият корпус на Сюлей-
ман паша е строен срещу Шипка, че 
силите му са огромни, но че негови-
те бойци от 36-ти Орловски пехотен 
полк и пет български опълченски 
дружини – 5500 души с 27 оръдия 
ще се бият докрай и че подкрепле-
ния „са крайно необходими”.

В отбраната на Шипченския про-
ход българските опълченци се сра-

жават героично. Отблъскват някол-
ко атаки за два дни. Решителният и 
най-тежък бой започва на 23 август. 
Още призори турците откриват ар-
тилерийски огън по цялата пози-
ция. Около 10.00 ч. турците получа-
ват подкрепление. Към обяд всички 
турски атаки са отбити, но положе-
нието остава тежко. Патроните и 
снарядите са на привършване.

Към 17.00 ч. настъпва критични-
ят момент в тази героична епопея. 
По скатовете лежат труповете на 
повече от 1380 защитници. В боя се 
хвърлят всички, включително и теж-
ко ранените. В последния момент 
пристига помощ. Пристига генерал 
Радецки с взвода си. Шипка е спасе-
на, а армията на Сюлейман паша не 
успява да се съедини с войските на 
Мехмед Али паша и да подпомогне 
Осман паша, отбраняващ Плевен, и 
заедно да изтласкат руската Дунав-
ска армия северно от река Дунав.

По време на 3-дневните боеве 
загубите на Шипченския отряд въз-
лизат на 3100 руски войници и офи-
цери и 535 български опълченци, а 
загубите на противника – на пове-
че от 8200 души. Боевете на връх 
Шипка през август 1877 г. се пре-
връщат в повратна точка в хода на 
Руско-турската война. Те определят 
крайният изход на войната и съдба-
та на България.

Дружество „Традиция” от Ста-
ра Загора представи възстановка 
на боевете при Шипка. В проявата 
участваха над 100 души, облечени 
като български опълченци, руски 
и турски войници, Червения кръст 
и други. В представлението имаше 
много фойерверки, драматизъм и 
динамика. 

Данчо Данчев, директор на парк-
музей „Шипка-Бузлуджа”, съобщи, 
че до два месеца ще бъде готов ма-
лък вечен огън, който да гори дено-
нощно в Паметника на свободата на 
връх Шипка.  ◆


