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• Откриване на паметен знак в чест на десет руски офицери, погребани
в безименен гроб в църковния двор на храма „Св. Троица”, в с. Горна
Митрополия, обл. Плевен
На 28 октомври в с. Горна Митрополия, област Плевен, в 11 ч, забиха камбаните на
църковния храм “Св. Троица”. Множеството от хора, изпълнили църковния двор,
притихна, смълчаха се и високоговорителите, излъчващи патриотични песни и маршове,
и предстоятелят на храма свещеник Красимир Кръстев излезе да посрещне Негово
Високопреосвещенство Плевенския митрополит Игнатий, дошъл да отслужи панихида за
десет погребани в двора на храма руски императорски офицери, загинали в боевете за
освобождението на гр. Плевен на 28 ноември (стар стил) 1877 г.

Придружен от ставрофорен иконом Тихомир Йосифов, свещеноиконом Иван Иванов и
протойерей Милен Григоров, дядо Игнатий бе посрещнат с хляб и сол и поздравен с
добре дошъл от кмета на с. Горна Митрополия Атанаска Василева, от гостите и
официалните лица, от организаторите и радетелите да бъде поставен паметен знак с
имената и офицерските звания на погиналите за свободата на България руски воини,
послучай 140-годишнината от Освобождението от турско робство.

Дълги години сред служителите на храма и сред жителите на Горна Митрополия
битувало предание за безименния гроб в църковния двор, но от превратностите на
историята през годините по-гъста е израствала само тревата на забравата. И в нея,
наред с имената на загиналите, потъват дори и обвеяните с бойна слава имена на
императорските полкове на славната освободителна руска армия.

Пръв възстановява историческата картина на сраженията край с. Горна
Митрополия младият изследовател Свилен Тодоров. Той се запознава подробно с
кратката история на 9-и гренадирски Сибирски полк, написана от Ф. И. Логонин; с
изследването на Р. И. Правиков за 10-и гренадирски Малорусийски полк, с кратката
история на 11-и Фанагорийски и 12-и Астрахански полк на К. Шавров и Евгений
Саранчов; изчита множество сборници с материали за Руско-турската война от
1877-1878 г., за театъра на бойните действия на Балканите, всички те издадени в
първото десетилетие на 20 век, за да сглоби картината на онова знаменито сражение
при с. Горна Митрополия с тръгналите на отчаян щурм, обсадени в Плевен, войски на
Осман паша. (
Кратък разказ на
Свилен Тодоров за боя публикуваме отделно
).
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Началото на тържеството за откриването на паметната плоча даде Евгения Иванова,
областен председател за Плевен на ПП “Нова Зора”, член на инициативния комитет,
неуморим деятел за възстановяване на историческата правда и за съхраняване паметта
и чувството за признателност към освободителите. Слово пред събраното множество
произнесоха Минчо Минчев (публикуваме го отделно), Марина Сергунина, аташе към
Генералното консулство на Русия в гр. Русе, и председателят на Общинския съвет в гр.
Долна Митрополия Петър Петров. Прозвучаха патриотични песни на вокалните групи
“Пей, сърце” и “Надежда” с ръководители Живка Петрова и Цанка Еремиева.

Паметната плоча бе открита от Минчо Минчев и осветена от Негово
Високопреосвещенство Игнатий, който в своето слово откликна на молбата на Минчо
Минчев да бъде издигнат паметник на мястото на падналите в боя на 28 ноември (стар
стил) 472-ма руски воини, погребани в четири останали безкръстни и непочетени гроба,
като една грозна гримаса на историческото забвение и загърбване на воинската
традиция, които трябва да бъдат поправени.
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