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1.Защо от Галиполи?
През 1921г. по улиците на тихото селище Търново Сеймен започват да се
появяват хора, драстично отличаващи се от коренното население. Те са предимно мъже
във военна униформа със съответната стойка, говорещи на руски. Настанени са в
местната казарма. Тя е опразнена от българската армия, защото по рестриктивните
условия на Ньойския договор нейният числен състав е сведен до минимум.
Руснаци – хайде, добре, може да се разбере, но защо казват, че идват от Лемнос,
от Галиполи? Тогава, преди около 100 години, това е бил абсолютно логичен въпрос.
Днес той определено се нуждае не само от отговор, но понякога и от допълнителни
обяснения, защото вече за такива съдбоносни за целия свят събития като
Октомврийската революция доста често по-младите хора нищо не знаят. Естествено, че
и без тази информация спокойно се живее, а и целта на това кратко изложение не е
революцията или последвалата я гражданска война в Русия. Но в тази връзка как да не
си спомним сентенцията, че който живее с миналото е едноок, а който не го знае е сляп
и може да повтори всички грешки на предишните поколения.
И така, през есента на 1920 година болшевиките изтласкват към Черно море
Руската армия, командвана от генерал-лейтенант Врангел. Поражението е очевидно и
вече се търсят пътища за спасение на армията. Врангел встъпва в преговори със
съюзника си по Антантата – Франция с молба да му бъде оказана помощ за евакуиране
на подчинените му войски. Помощта е договорена и цената - наличният военен и
граждански флот, стават френска собственост. В рамките на няколко дни (11 – 16
ноември 1920г.) от всички пристанища на Крим отплуват около 130 кораба, носещи
към неизвестностите на емигрантската съдба близо 150 хил. души. В това число влизат
не само военни, подчинили се на издадените заповеди, но и много цивилни. Някои от
тях напускат родината си по идейни съображения, други от страх, трети не осъзнават
защо са го направили, четвърти са попаднали на корабите случайно – просто са
изнесени там от обезумялата тълпа. Параходите са претъпкани, разминаването по
палубите е почти невъзможно. Освен на санитарния кораб „Ялта” и на други кораби са
натоварени ранени. Другарите им ясно осъзнават, че много от тях няма да издържат на
тежкото пътуване, но поне са спокойни, че са ги спасили от гаврите на червените. По

време на прехода Крим – Константинопол (Истанбул) болшинството хора направо
гладуват. Те (но не всички) получават по 1 хляб на ден за 10 души или по 1 галета за
два дни, а на някои кораби няма и вода.
Никоя от държавите не се нагърбва с обещание да подслони и помогне на
бежанците. При акостирането на корабите в Константинопол се започват пазарлъци и
договорки къде да бъдат настанени пристигналите. Разговорите траят почти две
седмици и през това време, с малки изключения, измъчените хора нямат право да
слизат на брега. Пред погледите им бившите съюзници - французите разтоварват от
корабите руската държавна собственост (интендантски запаси): оръжия, жито, захар,
други хранителни продукти, униформи, обувки, платове и други стоки. Всичко се
измерва в десетки хиляди бройки или пудове (стара руска мярка за тегло, 1 пуд = 16,38
кг). Като пример може да се посочи, че житото е било 300 хил. пуда, военните
униформи – 42 хил. пуда и т.н. Общата стойност на иззетата собственост е 69075888
франка. Впечатлението за изгладнелите и премръзвали хора е повече от потискащо.
Най-накрая се стига до решението І армейски корпус да бъде разположен в Галиполи, в
Чаталджа - донските казашки части, на остров Лемнос – кубанските и терски казаци и
във френското пристанище Бизерта, Тунис – флотът.
Под проливен есенен дъжд хората слизат от корабите, пристигнали в
пристанището на Галиполи. Градчето се намира на около 200 км от Истанбул, на
едноименния полуостров, на европейския бряг на Дарданелите. По онова време то е
гръцко владение, с не повече от 8000 жители. То е пострадало от земетресението през
1912г. и от неотдавнашните боеве, и е твърде малко за да побере 27526 човека, в това
число 25868 военни (9540 офицери, 15617 войници, 369 чиновници, 142 лекари и
санитари), 1444 жени и 244 деца. Освен това, в състава на различните полкове има още
90 момчета на възраст 10 – 12 години, а по време на престоя на бежанците в Галиполи
се раждат още 100 деца.
В града се установява щабът, шестте военни училища, офицерските школи и
техническият полк. За останалите френските окупационни власти определят място,
намиращо на 6 км от селището. То е разположено в долината на пресъхващата през
лятото река Буюкдере. Англичаните, които по-рано са лагерували там, са го нарекли
„Долината на розите и смъртта” поради гъсталаците от шипки и изобилието от змии. И
двете места, определени за пребиваване на руснаците се нуждаят от основни
подобрения, за да се предотвратят евентуални епидемии и да се създадат елементарни
условия за живот на хората.

Градчето носи характерните за онова време черти на ориенталски град:
замърсени улици с течащи по тях вадички от течност със съмнителен произход, ручей,
чието корито се използва като сметище, липса на обществени тоалетни и т.н. Водата
идва по стар римски водопровод, вкусна е, но през лятото не достига. С разрешение на
местните власти и понякога с тяхна помощ руските бежанци правят следното:
систематично чистят главните улици и изчистват коритото на ручея, изграждат
обществени тоалетни в местата на струпване на хора (пазар, комендатура и др.),
оборудват две безплатни бани с дневна пропускливост 600 – 650 човека, обследват
водопровода и намират нови източници за захранването му. След пристигането на
кораба „Ялта” използват биохимичната му лаборатория за контрол на качеството на
водата. Укрепват се порутените жилища, складове, полуразрушената джамия и др.
помещения, оправя се канализацията им, подобрява се хигиенното им състояние. Там
трябва да се настанят пристигналите било за живеене, било за обучение или пък да
бъдат използвани като болнични помещения.

Лагерът на Корниловския ударен полк

Жилища на някои от офицерите

В лагера коритото на реката се изчиства и покрай него се изсича растителността
за да няма развъдници на комари – преносители на треска. Определени са зоните за
водоснабдяване –в горното течение на реката, за хигиенни нужди – в долното. Тъй като
водата в лагера не достига са изкопани 15 кладенеца и се контролира качеството на
водата от всички водоизточници. А при появата на заплаха от дизентерия Централната
биохимична лаборатория изработва филтри за два от кладенците, откъдето се осигурява
вода за пиене. Отделени са и специални места за кухните, отходните места са изнесени
извън територията на лагерите на отделните воински части. Строят се полкови бани.
Поради липса в началото на фабрични дезинфекционни камери се изграждат подземни
такива, в които температурата се вдига над 1000С и осигурява обеззаразяване и
обезпаразитяване на дрехите. А и хората не стоят безучастно – те се перат на реката и
при необходимост изваряват дрехите си срещу паразити. Те са заселени в палатки, по

50 души във всяка и всяко отклонение от хигиенните норми води до тежки
последствия. Тясно е, почти цялото пространство е заето от нарове, няма постелъчен
материал, но никой не спи на земята. След известно време някои офицери и семейните
си изкопават землянки и се настаняват в тях.
Битовите условия са тежки, но още по-тежко е душевното състояние на
бежанците. Те са преживели кошмара на евакуацията; загубили са родината си;
неизвестна им е съдбата на близките, останали там; за мнозина единственото
имущество, с което разполагат, са дрехите на гърба им; някои нямат професии, мнозина
не знаят чужди езици; обезверени са и не виждат перспектива пред себе си. А
струпването на едно място на множество хора, намиращи се на ръба на отчаянието
може да има непредвидими последствия. Това добре осъзнава командващият на І
армейски корпус, генералът от инфантерията А.П.Кутепов. Ролята му за възраждането
на армията е изключителна. Той и щабът на корпуса въвеждат безкомпромисна
армейска дисциплина. Стриктно се следи всичко: от чистотата до изпълнението на
всяка заповед, а за криминални престъпления има военно-полеви съд. Почват да се
провеждат учения и паради. Голяма подкрепа във възстановяване на духа на армията
има църквата в лицето на полковите свещеници. Руските духовници са приети топло от
гръцките си събратя, които призовават паството си да прояви съчувствие към
бежанците. Докато се направят от подръчни материали полкови църкви или параклиси
е разрешено на руснаците да провеждат службите си в гръцката църква след
завършване на гръцката такава. Взетите мерки скоро дават резултат. Духът на хората се
възвръща, бъдещето вече не изглежда безперспективно и те започват да се чувстват
членове на една боеспособна армия.

Парад в лагера

Църквата на Гвардейската батарея

В битово отношение животът в лагера остава все така труден. Продуктите, а и
всички други необходими стоки и предмети се доставят в пристанището на Галиполи,
под контрола на френските власти се разтоварват и се насочват по предназначение.

Преди построяването от руснаците на теснолинейна ж.п. линия доставянето на
товарите в лагера е силно затруднено, защото става предимно на гръб и на ръка.
Линията позволява да се използва тъй наречения конно-железопътен транспорт и
превозът е значително облекчен. Прекарването й обаче много се забавя, защото
французите настояват да се изпълнява техен проект за изграждането й. Той се оказва
крайно несполучлив, те го признават и прекратяват строителството, но са загубени два
месеца и е пропилян трудът на 6037 човека, правили изкопни работи по трасето. В
крайна сметка се изпълнява руският проект, който свързва пристанището с лагера в
долината. Линията е дълга 9 км и при прекарването й инженерите от ж.п. батальона е
трябвало да проявят чудеса на инженерна изобретателност. Причината е, че ж.п.
съоръженията са случаен сбор от елементи, доставени от дарданелския и солунския
фронт, има и немски части. Освен че те често не пасват помежду си, липсват и части за
свързването им. Няма и достатъчно инструменти та се налага да се изобретяват нови
такива или да се изработват допълнителни от събрани навсякъде железни отпадъци.
Като пример може да се посочи, че поради недостиг на огънати релси за завоите на ж.п.
линията се налага това огъване да се извърши на място и за целта от подръчни средства
се създава необходимият инструмент; временно в машинните лагери се монтират сачми
от твърдо дърво и др. Поради ограничения обем на материала не е възможно да се
изброи всичко, което се създава от военните инженери. Но и в описания случай, а и във
всички други области от живота на галиполийците трябва да се помни, че успехите се
постигат от изтощени и силно обезсилени хора.
Дневната дажба, която те получават, по определение на лекарите, осигурява
„непълно гладуване”. До месец май, периода, в който тя е била най-голяма, в състава й
влизат: хляб - 500 гр., консерви – 200 гр., зърнени – 100 гр., мазнини – 20 гр., бульон
(на кубчета) – 50 гр., захар – 20 гр., чай – 7 гр., сол – 20 гр. и дърва за огрев – 600 гр.
При съставянето на дажбата генерал Кутепов обръща внимание на френското
командване, че тя определено е недостатъчна и предлага увеличаването й. Отговорът,
който получава е отрицателен и гласи, че в Съветска Русия на бойците от Червената
армия се дава по-малко. Освен това, при получаването на продуктите нерядко по
различни причини се установява разлика в теглата, естествено, не в полза на
получателите. Вземат се мерки по-възможност да се повишат дажбите на жени,
бременни и кърмещи, на деца на възраст до 17 години. Специална лекарска комисия
преглежда и предписва увеличена дажба и на слабите и болните армейци. Добавките не
са гарантирани, защото те се осигуряват от нередовни доставки от международния

Червен Кръст, хуманитарни доставки от американския Червен Кръст или се закупуват
от парични помощи на ВЗС (Всеруски Земски Съюз). Като цяло, хората, получаващи
допълнително храна са не повече от 1,7 до 6,7% от броя на получаващите френската
дневна дажба (април – юли 1921г.). И въпреки полугладното съществуване, когато през
юни 1921г. до бежанците достига вест, че в Русия има глад, от много воински
формирования постъпват предложения всички да се откажат от една дневна дажба и с
помощта на Червения Кръст събраните продукти да бъдат изпратени в родината.
Що се отнася до снабдяването с облекла и други нехранителни стоки от първа
необходимост, положението не е много по-различно от това при храните. Разликата е
само в това, че командването не винаги може да предотврати възникващата понякога
натурална размяна с местното население по принципа: аз на вас, примерно, кърпа за
лице, а вие на мен хляб, халва, тютюн и др. Пожертвани са и одеяла, от които жените
ушиват палта за децата и за някои от нуждаещите се от топли дрехи.
Друг голям проблем, който успоредно с изброените по-горе трябва незабавно да
се реши, е здравето на хората. А в числото на пристигналите се среща целият букет от
болести, съпътстващ всеки военен конфликт: тиф, дизентерия, малария, треска,
туберкулоза и т.н. В Галиполи заедно с евакуираните идва само едно армейско лечебно
заведение. С известно санитарно имущество е и предният отряд на Червения Кръст,
както и хоспиталът на Белия Кръст (воинско благотворително дружество). За да се
предотврати избухването на епидемии първостепенна задача е да се отделят болните
хора от здравите. Това се прави, но в първите месеци няма възможност да се разделят
болните по вида на заболяването. Всички болни се намират на едно място, било то
палатка в лагера или училищна стая в града. В резултат човек, който се е излекувал от
една болест може да се зарази от друга, не по-малко опасна от предишната.
Помещенията са пренаселени, в тях се намират почти двойно, а понякога и тройно
повече хора, отколкото могат нормално да поберат. Липсват елементарни удобства,
като креват служи подът. Вече много по-късно се обособява приемно отделение, където
болният се измива, преоблича, дрехите му се дезинфекцират, а той очаква
окончателната диагноза и разпределение по характера на заболяването си в изолатор.
Постепенно се създават условия за оказване на профилирана медицинска помощ:
вътрешни болести, белодробни заболявания, инфекциозни болести, извършват се
хирургически операции и т.н. Има АГ отдел и известно количество легла са заделени за
родилно отделение. Между другото, там са родени 100 деца и всички раждания,
независимо от екстремалните условия, минават без след родови усложнения за

родилката и детето. Провежда се и зъболекарско лечение. Освен болнично има и
амбулаторно обслужване. През цялото време строго се следи санитарното състояние на
всички обекти и на прилежащите територии, в това число и на карцерите. Всичко това
става възможно както благодарение на съдействието на френските и гръцките власти,
на доставените от французите подвижни дезинфекционни камери и ваксини срещу
заразните болести, така и на даренията на гръцкия и белгийския Червен Кръст. Но
основната помощ идва от страна на американския Червен Кръст и благодарение на
енергичната дейност на неговия представител в Галиполи майор Дейвидсън.
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възвратен, петнист – почти отстъпва
(фиксираните за периода декември
1920г. – септември 1921г. случаи са
1673),

но

случаите
Санаториумът

застрашително
на

нарастват

туберкулоза.

Поради

лошите битови условия и полугладното
съществуване
болните

се

състоянието
влошава,

предразположение

а

към

на

вече

хората

с

болестта

заболяват. Провеждат се действия за
ограничаване на заболяването като
изолиране на болните и подобряване на
храненето
В трапезарията на Червения Кръст

дажбите

им.
за

Увеличаването

туберкулозните

на
става

възможно с помощта на американския Червен Кръст. Пак с помощта майор Дейвидсън
на брега на морето, в палатки за по 20 – 30 човека, се оборудва санаториум,
Капацитетът му в началото е за 110 души, но тъй като нуждите от него са по-големи,
леглата са увеличени до 140. Въпреки че кандидатите за постъпване са много,
единственият критерий за продължителността на пребиваването в него е реалното
подобряване на състоянието на болния. Затова средният престой там трае от 32 до 37
дни.
Извън тежката и непрекъсната работата по опазване на здравето на хората
лекарите намират време да споделят наблюденията си върху протичането на болестите

при специфичните условия в Галиполи. Те се обединяват в съюз и изнасят научни
лекции, които са полезни не само за дипломираните им колеги, но и за тези, които по
стечение на обстоятелствата не са успели да завършат медицинското си образование.
Впрочем, стремежът към повишаване на образованието и квалификацията на
хората е характерен не само за медицинските среди, но е и целенасочена политика на
командването на І армейски корпус. Стремежът към знания е нормален, като се има
предвид, че както при военните, така и при цивилните има много висшисти, студенти,
абитуриенти на средни учебни заведения и много нисък е процент на хората без средно
образование или неграмотни. Работи се по много направления. Така например, с
изключителен интерес се ползват висшите общообразователните курсове, организирани
в града от група лица, предимно университетски преподаватели. Желаещите са толкова
много, че се налага както да се увеличат часовете, така и да се намери възможност да се
поеме максимално наплива от кандидат-курсисти. Какви лекции се четат? Диапазонът
на темите е много широк и включва: проблеми на съвременната руска литература,
история на църквата, руска история, физическа и икономическа география, астрономия,
метеорология,

биология,

висша

математика,

електротехника,

проблеми

на

съвременната физика и т.н., и т.н. Лекциите се водят от хора, които нямат книги за
подготовката им, т.е. базират се само на придобитите си знания. Лекциите се четат от
18 до 20 ч. всяка вечер, отделените за тях помещения се намират над трапезарията, от
която се чува шум, няма достатъчно осветление, хората стоят прави (а някои са дошли
пеша от палатъчния лагер), няма хартия на която да се запише чутото, но никой не ги
пропуска. Малко по-късно, с помощта на командването и ВСЗ, нещата се подобряват.
Организират се и курсове в лагера, които главно целят в рамките на 16 седмици да
покрият образователната програма на двата последни класа на гимназията. Условията и
тук са далеч от нормалните. Когато реката приижда някои, за да стигнат до учебната
палатка правят дълъг преход от около 3 – 5 км, за да минат на другия бряг по моста, а
други поемат риска да се събуят и да я пресекат напряко.
Не могат да се подминат изключителните грижи, които се полагат за децата. В
Галиполи те са попаднали както с армейските части, така и с родителите си, а има и
пълни сираци. Общият им брой за периода се колебае от 300 до 500. Още с
пристигането спешно се организира детска градина, където първоначално са настанени
19 сирачета от 2 до 8-годишна възраст. По-късно се създава интернат, в който броят на
децата достига до 101 на различна възраст. Всички се стараят да създадат там условия,
близки до домашните, украсяват помещенията и се опитват да намалят страданията им.

Вярно е, че храната не достига, че креватите
са направени от самите деца от подръчни
материали, че дрешките им са ушити от
американски пижами и одеяла, но дечицата
са окръжени от любов. Създава се и
гимназия, наречена на името на ген. Врангел,
Ученици пред палатката, която едновременно е
църква, столова и класна стая

в която има както класове за най-малките,
така и пълния комплект от гимназиални

класове. На първо време гимназиалният курс на обучение се води с всички класове (от1
до 5 гимназиален) в едно помещение едновременно. Това създава проблеми, но те са
външни и след известно време са преодолени. По-важното е, че трябва да е уеднаквят
знанията на учениците, които идват от различни училища с различна степен на
подготовка. В класовете се срещат и ученици, които са значително по-възрастни от
останалите – те просто не са могли да се учат по време на войната. И още нещо, което
отбелязват педагозите: от прекараните изпитания децата са придобили сериозно,
възрастно мислене. Като резултат, по-големите не е необходимо да бъдат убеждавани
или мотивирани да учат. Те просто го знаят и го правят и затова в гимназията са
отменени оценките. В нея преподават както преподаватели от висшите учебни
заведения, така и учители от средните училища. Застъпен е целият курс на училищното
образование, провеждат се практически занимания, обръща се внимание на
физическата подготовка, силно е застъпена извън училищната дейност, децата се
възпитават в патриотичен дух. Получените знания се доказват на провежданите изпити.
Още много неща биха могли да се
напишат за уреждането на живота на
руснаците

в

Галиполи.

Интересен

е,

например, списък на книгите, за които има
опашка

на

чакащите

в

наскоро

организираната библиотека. В него, освен
имената на класиците на руската литература

В читалнята на библиотеката

и някои чужди автори, се намират книги по диференциално и интегрално смятане,
пособие за самостоятелно изучаване на висша математика, съпротивление на
материалите, история и др. В началото, когато няма още библиотека и гладът за книги е
изключително голям, се намират няколко „бизнесмена”. Те пишат някакви
произведения, обикновено със съмнително литературно качество, и го предлагат за

четене срещу заплащане, което никак не е скромно. И представете си, доста хора
отделят от оскъдицата си за да осъществят желанието си за четене.
Не можем да не споменем и за друг
извор на култура – театъра. Неговата
организация започва в първите месеци на
1921г., когато проблемите с настаняването на
хората и насъщните им нужди са по някакъв
начин решени. Впрочем, погрешно е да се
говори за театъра в единствено число,
защото от любители и професионалисти са

Корпусният театър (пред сцената дори има яма
за оркестъра)

сформирани следните драматични трупи: корпусна, дивизионна и във всички полкове, а
също така и училищна трупа. Помещенията са направени със собствени сили,
декорациите от сандъци и други подръчни материали, за грим и сценични костюми е
сложно да се говори. Вместо перуки се използва овча вълна, гримът понякога се сваля с
оръжейна сланина, използвана на времето за почистване на оръжията. Репертоарът на
отделните трупи обикновено носи случаен характер, което е разбираемо при тези
условия. Но все пак да уточним, че за времето на съществуването си (по-малко от 1
година) корпусният театър има реализирани 80 постановки, като сред тях са 8 пиеси на
Островски, 4 на Чехов, „Ревизор” на Гогол, „Лелята на Чарли” на Т.Брандън и др. Що
се отнася до полковите театри, то в болшинството от тях подборът на репертоара се
диктува от желанието да се развлича публиката, но в някои от тях има и сериозни
постановки. Представленията обикновено са безплатни, но е позволено пускането на
малък брой билети с приходите от които да се покрият разходите по спектакъла.
Освен театър при всеки полк има и хор. Хорове има и към военните училища. Те
участват във всички църковни служби. Когато се дават концерти, обикновено се
изпълняват народни песни, но в репертоара им присъстват и хорови творби на
Чайковски, Гречанинов и др. В такива случаи публиката се наслаждава на
изумителното хорово изпълнение на оркестровите партии в тези произведения. Още на
третия ден след пристигането си, хорът на Корниловския полк дава духовен концерт в
арменската църква в Галиполи, където изпълнява „Отче наш” (музика – Чайковски) на
гръцки. От този момент гръцкото и турското население на града е покорено от руското
хорово пеене. За това допринася и редовното участие на същия хор при
богослуженията на местния митрополит в гръцката църква. Руските църковни
песнопения се изпълняват на гръцки език и хората често идват в храма за да послушат

прекрасната музика. А тъй като руски песни се чуват и по време на почивка, и при
ходенето под строй, местното население дори почва да разпознава воинските части по
техния репертоар.
Остро се чувства недостигът на музикални инструменти. Военните части, които
са успели при евакуацията да вземат някой-друг инструмент ги събират в малък
оркестър и по памет оркестрантите записват партитурите. Любовта към музиката кара
други да търсят начин да си набавят инструменти. Така например, военнослужещи от
Техническия полк събират от мизерните си средства 200 турски лири и купуват
предаден за отпадъци негоден комплект духови инструменти. Те ги ремонтират, като
поради липса на метални части заменят негодните с изработени от тях от дърво или
рог, и вече след две седмици имат първото си представяне пред публика. Върхово
постижение на изобретателността обаче е проявена от музикантите на инженерната
рота на Марковския полк, които използвайки дървото от сандъци, телеграфни кабели и
други подобни материали успяват да изработят 20 балалайки, необходими за цялостен
балаечен оркестър.
Много би могло да се напише за усилията, които се отделят за поддържане на
физическата форма на хората, но за това достатъчно красноречиво говорят направените
фотографии.

Физкултурни занимания на момичетата

Занятия в гимнастическата школа

Това са накратко условията, при които съществуват около 27000 руснаци в
Галиполи. Положили са свръхусилия да се съхранят първо като достойни хора, и второ,
като дееспособна армия, готова всеки момент да се върне и да бъде полезна на
родината си. С тази мисъл за скорошно завръщане командването на І армейски корпус
блокира всяко външно влияние, целящо да разруши армията и да превърне сплотените
от едва идея хора в бежанци, оцеляващи поединично в лагери за бежанци. Диктат обаче
няма. И когато през май 1921г. французите провокират първото напускане на хора, като
през главата на руското командване им предлагат работа в славянските страни,

ръководството дава за размисъл три дни. След този срок, тези, които са решили да
напуснат, нямат право да се върнат, а напускането на останалите ще се трактува по
военните закони. В резултат, от Галиполи заминават 3000 души. Но прехвърлянето на
всички останали в България и Сърбия е неминуемо. От една страна, французите
форсират това, а от друга – руското командване осъзнава цялата опасност от още една
зима в Галиполи. И така, от август до декември, всички са прехвърлени в двете
славянски страни. Изпратени са с топли чувства от местното население, за целия
период на престоя няма регистрирано нито едно оплакване от руснаците. Какво остава
след тях, освен подобрената инфраструктура на градчето и спомена за досега с руската
култура? В полето се виждат следите на вдигнатите палатки, а на северозапад от града
насред военното гробище се издига паметник. Той е изграден в памет на намерилите
последния си дом там руснаци, а също така и на откритите там погребения на
запорожски казаци, загинали в турски плен в началото на ХІХ век. Той е израз на
общата любов и уважение към тях, защото в градежа му са вложени около 20000
камъка, донесени от всеки един от техните сънародници, обитаващи Галиполи. Той
съществува до 1949г., когато е разрушен от земетресение. След постъпки на руското
правителство е възстановен през 2008г., недалеч от първоначалното място.

Паметникът в Галиполи, 1921г.

Възстановеният паметник, 2008г., днешен
г.Галибу (бивш. Галиполи)

2. Галиполийската гимназия
През 1923г. числеността на квартируващите в търновосейменските казарми
изведнъж нараства. Към населяващите я до момента хора от Кубанското Алексеевско
военно училище се присъединяват курсантите от Сергиевското артилерийско училище.
Те пристигат в Търново Сеймен с три ешелона от Търново и разказват на колегите си за
окървавените събитията там, за екстрадирането на командния състав в Югославия, за

това, че три седмици са се мотали по железопътните пътища на България, докато се
определи новото им месторазположение. Поради липса на висши военни, командването
на ешелоните е поето от нисш офицер, военен лекар и свещеник. Имената на първите
двама остават все още неизвестни за нас, но името на
свещеника е споменато в мемоарите на кн. М. Д. КаратеевКарачевски, добре познати на интересуващите се от
Харманли и Симеоновград.
Отец Миляновский е галиполиец, така както,
впрочем, и пристегналите с него кадети. А името
„галиполиец” обяснява, защо носещите

го хора, общо

взето, не се плашат от житейските несгоди. Познават го
почти

всички.

Някои

го

знаят

като

благочинен

(административна църковна длъжност) на І армейски
Отец Фьодор Алексеевич
Миляновский

корпус и са под впечатление на пламенната му реч при
освещаването на паметника в Галиполи, други го помнят

като свещеник и преподавател в Сергиевското училище в Одеса преди революцията,
трети знаят, че след завършването на Киевската духовна академия е служил като
свещеник във флота, а след това е продължил на висши духовни длъжности в Херсон,
Одеса, Севастопол. Трябва да добавим обаче, че той не се задържа за дълго в Търново
Сеймен, прибира се във Велико Търново, благочинен е на Обществото на
галиполийците до 28.11.1932г., когато загива под колелата на преминаващ влак.
Другите пристигнали в казармите на Търново Сеймен са учениците и персоналът
на Галиполийската гимназия, за която ще говорим малко по-късно. Всички тези хора,
населени в бившите казарми са обединени с името „гарнизон” и се намират под
командването на младия и енергичен генерал-майор Олег Иванович Лебедев –
началник на Кубанското, наименувано на ген. Алексеев, военно училище. Както той,
така и повереното му училище, идват в България от остров Лемнос, друга Голгота, през
която минават руските емигранти. И е трудно да се направят сравнение между
Галиполи и Лемнос, това е все едно да се сравнят два ада и да се реши кой е по-добър.
И така, ген. Лебедев произхожда от семейство, признато за дворянско през
1873г. Потомствен военен е, завършил е Воронежския кадетски корпус и
Николаевското кавалерийско училище. За проявена храброст през Първата световна
война е награден с Георгиевско оръжие. От 1919г. е началник на създаденото през
1917г. Кубанско Алексеевско училище и споделя съдбата му до разформироването

му в България. След това емигрира във Франция, през
1931г. е в Аниер, до избухването на Втората световна
война е директор на Кадетския корпус на името на
имп. Николай ІІ във Версай. След това се преселва в
САЩ, където се занимава с преподавателска дейност,
командва гарнизон. Умира в Ню-Йорк.
При

изпълнение

на

заповедта

на

правителството на А.Стамболийски за разоръжаване
на белогвардейците в Търново Сеймен няма такива
ексцеси като във Велико Търново. Заслугата е на
полковник Златев, командир на 6-ти кавалерийския
Генерал-майор Олег Иванович
Лебедев
11.01.1893г. – 14-15.11.1973г.

полк, разквартируван в Харманли. Той формално
изпълнява получената заповед, събира оръжията и ги
заключва в каменна сграда на територията на

казармата, прибира единия ключ, а другия негласно дава на генерал Лебедев. За
пълнота на изпълнението на заповедта в стаичката на сградата настанява и един пазач.
При такава ситуация животът на руските военни тече по вече установения начин.
Хората търсят и не отказват никаква работа било то в селското стопанство, или в
гипсовите мини, или пък на изкопни работи и др. Едновременно с това, независимо от
мизерията в бита, външния им вид на военни е изряден. Демонстрират високо
самочувствие, макар че доста често са много гладни, устройват концерти и балове, пеят
в църковния хор, реализират театрални постановки.
Галиполийската гимназия на името на ген. Врангел след напускането на
Галиполи вече е сменила няколко места в България: първо е била в Пловдив, след това
в Горно Паничерево и ето сега, през 1923г., - в Търново Сеймен. На място съставът й се
попълва с ученици от затворената Петропаловска руска гимназия, носеща името си от
манастира „Св.св. Петър и Павел” до Лясковец, където е била базирана. Болшинството
от тези ученици идват колективно с влак. На гара Горна Оряховица, късно вечерта, те
са качени в товарен вагон, който е прикачен към пътнишкия влак за Стара Загора.
Подът на вагоните е разчертан с тебешир, като по този начин е определено мястото на
всяко дете. Тъй като заемането на местата е на самоорганизация, естествено, че в
центъра, на най-неудобните места, са изтласкани новаците и най-малките. На гара
Стара Загора вагонът е прикрепен към влака за Нова Загора, а там престоява почти 5
часа, за да бъде прикачен към композицията, която ще мине и ще го остави на гара

Златни Дол (гарата на Търново Сеймен). Децата стигат до училището след повече от 30
часа изтощително пътуване. Както всички останали ученици, така и пристигналите от
Горна Оряховица трябва да се приспособят към суровите условия на интерната
(пансиона) и тъй наречените „училищни помещения”.

Схема на разположението на помещенията на Галиполийската гимназия,
съставена от бивш ученик, учил в нея и живял в интерната през 1923/1924 г.

Учениците са настанени в незаетата от военните училища част от бившата
казарма. Сградата на казармата е стара, от турско време. Строена е направо върху
земята, в която са забити дървени пилони и върху тях е положен подът на казармените
помещения. В резултат, отдолу се образуват схлупени приземни помещения, служили
за конюшни на българския кавалерийски полк, който е бил там преди Ньойския
договор. В част от тези приземни помещения са направени класни стаи. Класовете са
отделени един от друг с рогозки, така че при желание, ученикът може да слуша три
урока едновременно. Таваните са ниски и висящите от тях газени лампи мъждукат в
полутъмните помещения. Подът е отъпкан, земен, а покрай стените има останали от
конюшнята тухлени пътеки и дупки в зидарията, предназначени, вероятно, за оттичане
на течностите. Впрочем, тези класни стаи се появяват малко по-късно. В бр.12/1924г. на
„Галлиполийский вестник” е публикувана дописка от Търново Сеймен, че предстои
през февруари – април 1924г. изтеглянето на остатъците от Сергиевското военно
училище в София. Тогава в освободените помещения интернатът ще получи зала, ще
бъде оборудвана столова, а в приземните помещения ще отворят врати класни стаи.

За децата са определени три помещения. По спомените им, в най-доброто са
настанени момичетата, които са приблизително ¼ от общия им брой. В зависимост от
възрастта, момчетата са разпределени в две помещения. В първото са разположени
нарове на два етажа със сламеници върху тях и в него са настанени учениците от
подготвителните класове до V гимназиален клас (до ІХ днешен). Във второто са поголемите ученици (от VІ до VІІІ, респ. от Х до ХІІ). За тях има градация в условията на
пребиваване: от спане върху пода, през нарове до направени от самите тях легла,
състоящи се от стойки с положени върху тях дъски; от сгънат панталон за възглавница
и шинел за одеяло до разкоша да имат сламеник за дюшек. Помещенията са горещи
през лятото и ледено студени през зимата и затова, когато се появяват някакви печки,
никой не намира кусури, ако и кюнците да са изкарани направо през прозорците. И в
двете момчешки помещения са сложени маси, които служат както за подготовка на
уроците, така и за хранене. Осветлението за вечерно учене, четене и други занимания
се осигурява от самите учащи се. Това са газени лампи и ако някой няма такава не е
гарантирано, че някой друг ще му позволи да чете до неговата. Без изключения, всички
дават дежурства, палят печки, грижат се за хигиената. Тоалетните и мивките са далеч
от спалните помещения, в отделна сграда на двора и са „армейски тип”.
Това е първата година от краткото съществуване на Галиполийската гимназия в
Търново Сеймен (1923г.-1926г.) и тя е най-трудна в битово отношение за всички.
Особено са чувствителни неуредиците за най-малките, 8-10 годишните. Те просто са
безпомощни и беззащитни пред тях. Рано сутринта те се редят на опашка пред кухнята
и получават един хляб за целия ден. Върху равната му долна кора се насипват една-две
лъжици захар, също дажба за целия ден. И как да занесат това от кухнята през двора в
спалното помещение? Ами вятърът, които веднага издухва всичко, ами дъждът, ами
снегът, ами ако се спънат? А как да се справят с двете чинии, в които им е сипан
обядът? Решават въпроса просто – всичко се изяжда на двора, недалеч от кухнята. А
хигиената? Казват им да се изкъпят и ги пращат в банята. Това е дървена постройка,
построена от Алексеевското училище, която е разположена близо до Марица. Водата за
банята, както и за много други нужди на гарнизона се докарва с бъчви от реката. През
лятото съдовете се пълнят почти в непосредствена близост до кротко пръхтящите в
реката черни биволи, а през зимата във водата плуват множество ледени парчета.
Мътната, кафеникава вода се налива в казан, под който се поддържа огън за
нагряването й. Във второто помещение на банята има две пейки и в него става самото
къпане. За по-големите и възрастните не е проблем да поддържат огъня, да донесат

вода и освен полза да получат и удоволствие от процедурата. Те дори си позволяват да
се изкъпят в духа на руските традиции: да запълнят банята с пара, да се нагреят до
колкото издържат и след това да изскочат от нея и в зависимост от сезона да се хвърлят
в речните води или в снега наоколо, а после пак да се върната в помещението. А
малките? Те обикновено се изпращат в банята в края на „банския ден”. Заварват почти
угаснало огнище, топличка вода и нахлуващ през цепнатините между дъските студен
въздух. Зиморничаво се свиват, споглеждат се и се връщат обратно в общежитието.
И нещо друго, което през първата година в Търново Сеймен става проблем за
най-малките: срещите с някои от учениците – бивши военни. При избухването на
Гражданската война, те, обикновени ученици в по-горните класове, са станали
доброволци и наравно с възрастните са участвали във военните действия. Сега
довършват образованието си и по възраст, и по получения си жесток житейски опит,
коренно се отличават от съучениците си. Галиполийската гимназия са завършили общо
54 такива ученици, в това число дори 4, които са станали офицери без да са получили
средно образование. Шегичките, които някои от тях си правят с малките са, меко
казано, груби. Сред тях са тъй наречената „вселенска смазка” – притиска се разтворена
длан до носа на малчугана, след което силно се завърта или пък детето се повдига чрез
хващане за главата и още други подобни болезнени хватки. Естествено е, че при
появяването на такъв „герой” дребосъците гледат мигновено да изчезнат от
полезрението му.
Може да се предположи, че подобни инциденти се случват, отчасти защото
кадровите военни, които ръководят учебното заведение
нямат опит при работа с най-малките. Така например,
интернатът (пансионът) се намира под началството на
генерал-майор Алексей Александрович Курбатов. Той е
потомствен дворянин, на военна служба е от момента на
завършването на Константиновското военно училище
през 1887г. Има богата военна биография, минава по
всички стъпала на военната йерархия, участвал е в бойни
действия и за бойни заслуги получава званието генералАлексей Александрович
Курбатов
(22.06.1868г. – 13.07.1935г.)

майор. Награждаван е с ред висши бойни награди, в това
число и с Георгиевско оръжие. В България идва от
Галиполи, заедно с Алексеевското военно училище,

чиито началник е от 1920г. Курсантите си спомнят човечното му отношение към тях, но

вероятно богатият му опит в общуването с военни от всякаква възраст не му е помогнал
да предвиди някои специфични проблеми, които могат да възникнат в училищната
среда.
Впрочем, споменатите инциденти се случват предимно на двора, защото в
спалното помещение обикновено присъства възпитателят. Това е Александър Петрович
Дехтярьов (Дехтярѐв). За него е отделено място в спалното помещение – близо до
вратата е направена от шперплат нещо като стаичка. Възпитаниците му го описват като
много културен и много добър човек. Спомнят си разказа му за трагичната гибел на
„Титаник”. Тогава той е бил щурман на кораба „Бирма”, принадлежащ на Рускоамериканската линия, влизаща в състава на Руско–Източноазиатското дружество за
параходство и търговия, който един от първите е приел SOS сигнала. За съжаление,
поради

невъзможността да вдигне висока скорост,

„Бирма” не е успял да стигне навреме на мястото на
катастрофата. Вероятно, това е бил не единствения разказ,
който децата са чули от него, но явно той е произвел найсилно впечатление върху тях. Като се има предвид, че
Дехтярьов след плаването на „Бирма” е бил и научен
сътрудник в Статистическия отдел за изучаване на
флората и фауната на Задкавказието, и ръководител на
корабостроителницата в Рига, предполагаме, че разказът
за тези му дейности би звучал не по-малко интересно от

Александър Петрович
Дехтярьов
(19.04.1898г. ст.стил 19.04.1959г.)

предишния, още повече, че той към този момент вече е и изявен журналист. По-късно,
след работа в сферата на възпитанието на руските деца в България, през 1935г. в
Словакия става монах, като продължава педагогическата си и журналистическа
дейност. Приема съветско гражданство и се връща в СССР. В края на жизнения си път,
с монашеско име Алексий, е архиепископ Виленски и Литовски. И през целия си живот
той пише детски книжки и книги за децата, пиеси, стихотворения, статии, книги с
духовно съдържани.
Директор на самата Галиполийска гимназия в Търново Сеймен, чиито числен
състав през учебната 1923/1924г. възлиза на 275-285 ученици и 30 души персонал, е
генерал-лейтенант Иполит Викторович Савицкий. Той има зад гърба си солидна военна
подготовка. След Михайловската военна гимназия във Воронеж е завършил 2-ро
военно Константиновско училище, а през 1891г. -

Николаевската академия на

Генералния щаб. Служи и командва различни военни части, като по време на Първата
световна война воюва на Кавказкия фронт. За проявена храброст получава званието
генерал-лейтенант и става Георгиевски кавалер (термин,
употребяван за носителите на най-високата бойна
награда – Ордена на Св.Георги). През октомври – ноември
1917г. той се връща с командвания от него 2-ри
Туркестански корпус в Туркестан (дн. Туркмения), през
лятото на следващата година взема активно участие в
Ашхабадското

въстание

на

работниците

срещу

болшевиките, през 1919г. е назначен от ген. Деникин за
командващ Туркестанската армия. След претърпяното от
нея поражение при Мерв и Кахка временно е отстранен от
Иполит Викторович Савицкий
(1863г. – 09.10.1941г.)

командване.

Емигрира като резервен член на щаба на

Въоръжените сили на Юга на Русия. Директор е на Галиполийската гимназия през
цялото време на пребиваването й в Търново Сеймен. Значително по-късно
И.В.Савицкий заминава за Франция, където през 1941г. умира.
Присъствието на военните в близост с гимназията, тяхната стегната стойка,
униформите, които и до 1926г. те носят, обноските им, ги правят обект на подражание
за почти всички гимназисти. С голямо уважение се ползват и възпитателите на
учениците от горните класове, както и учителите, които в по-голямата си част също са
военни. В спомените на бивш ученик на Галиполийската гимназия срещаме такива
думи за А.А.Курбатов: „…Ние се гордеехме с белия, емайлов Георгиевски кръст, висящ
на шията на нашия старши възпитател. Обичахме го със съвсем особена любов! Това
беше човек, който умееше всеки ден, по време на вечерната проверка, преди общата
молитва, която се пееше от цялата, събрана заедно, гимназия, да каже някакви такива
особени думи, с които той да всели в нас здрав дух на търпение, вяра и надежда в това,
че всичките ни трудности и несгоди ще бъдат оправдани от радостта да служим в
някакво недалечно бъдеще на Великата Свободна Русия...
С тази вяра и надежда ние живеехме и леко, по младежки изтърпявахме
гладната дажба, студа през зимата, жегата през лятото, изяждащите ни живи
дървеници, тракийската малария, случаите на заболявания от кокоша слепота, когато
привечер, в здрача, пред очите израстваше някаква мъгла и беше необходим виждащ
водач за да може човек да стигне до тоалетната. Лазаретът винаги беше пълен с болни,

сред които все по-често и по-често се появяваха туберкулозни. Но въпреки всичко
животът в гимназията кипеше!”
Тези спомени са написани от Ромил Жуков, син на учителя по чертане и
рисуване

в

гимназията

Гаврил

Павлович

Жуков

(р.15.01.1887г.,

завършил

Константиновското артилерийско училище, капитан, галиполиец, в състава на
Сергиевското военно училище е в България и по-късно работи в едноименното военно
училище във Франция). За да имаме възможност сега да четем тези спомени трябва да
благодарим на един, вече отишъл си от този свят, човек – Глеб Льовшин (Лѐвшин).
Завършил е Софийската руска гимназия. Емигрантската съдба го е отнесла в
Австралия. След като се пенсионира обикаля много страни по всички континенти и
навсякъде се среща с випускници на руските гимназии в България. Моли ги да напишат
спомени за ученическите си години. Доста от хората откликват и като резултат се
получава дебела папка, в която освен спомените има множество фотографии, при това
са посочени имената на хората на тях. Той я оставя на приятели в България с молба да я
допълнят и съхранят. Папката е известна вече като „Албумът на Глеб Льовшин” и е
предадена в Централния държавен архив.
Животът в гимназията върви по установения за всяко учебно заведение начин –
уроци, изпити, извън класни занимания. Занятията на горния курс се провеждат от осем
до три след обяд, с прекъсване за обяд. Застъпени са всички предмети, които се
преподават в такъв род учебни заведения. Учители са предимно военни, които едва ли
са предполагали, че някога ще се заемат с обучението на деца. Трябва да се отбележи,
че въпреки въпиющия недостиг на руски учебници и ръководства, те се справят
изключително успешно със задачата. Обяснението се крие в системата на военното
образование в дореволюционна Русия. Напускащите учебните
заведения офицери са добре образовани и освен пряката си
военни специалност, имат дълбоки знания в областта на доста
раздели на науката, най-често владеят по няколко чужди
езика, интересуват се от литература, музика, изобразително
изкуство.
Главен

училищен

инспектор

и

едновременно

преподавател по немски език е генерал-майор Михаил
Михаил Михайлович
Клингенберг
(1861г. -1939г.)

Михайлович Клингенберг. Той, като потомствен дворянин,
става военен, през по-голяма част от времето служи в армията

като възпитател, а после е инспектор на кадетски корпуси, участва в Руско-японската

война. Като участник в Бялото движение емигрира, става директор и преподавател по
немски език в създадената през 1920г. в Константинопол Кръстовъздвиженска руска
гимназия, с която идва в Пещера. Съпругата му е преподавател по френски и английски
език в Галиполийската гимназия. В нея има и друг учител по английски език, при който
учениците се чувстват обаче най-добре. Той недочува, което им дава възможност да
дават отговори, имащи твърде малко общо с английския език. Е, знае се, че
хитруването не остава ненаказано и на годишните изпити веселият живот през срока,
както се казва, „им излиза пред носа”.
Учител

по

физика

и

химия

е

Пьотр

(Пѐтр)

Исидорович Кузнецов. От спомените научаваме, че този
иначе много мил човек има нещастието заради късата си
брада да е награден с прякора „Козел”. Участник е в
Гражданската

война

разформироване

на

в

Русия,

галиполиец.

Галиполийската

гимназия

След
той

продължава да преподава физика, но вече в Софийската
руска гимназия и в Лицея на В.П.Кузмина. Загива, блъснат
от автомобил.
Пьотр Исидорович Кузнецов
(1883г. – 1967г.)

Безусловен авторитет сред учениците имат учителят
по математика Георгий Георгиевич Данилов, наричан „Г на

квадрат”, и по латински език Иван Фьодорович (Фѐдорович) Абрамитов, наричан
„Шпонка”. Те не се колебаят да оценят недостатъчните знания с двойка или даже с
единица, да изпратят някого на поправителен.
Учител по история е поручик Лев Андреевич Оленин (1885г., г.Пенза, Русия –
1949г., Белград). Съобразителните му ученици не издържат на изкушението да пишат
фамилията му „О-Ленин”, а енциклопедичните му знания не могат да му спестят
прякора „Каракала” заради лошото произнасяне на буквата „р”.
География се преподава от Борис Петрович Колчановски (28.08.1895г. –
07.02.1968г.). Той е завършил ускорения курс (79 випуск) на Императорското училище
по право (края на 1917г. – началото на 1918г.). Като щабс-капитан от артилерията
участва във войната 1914г. – 1918г. на Кавказкия фронт и по-късно в Бялото движение.
Впрочем, Борис Петрович е известен не само в руските емигрантски среди, но и в
много градове на България не с преподавателските си умения, а с това, че е създал
ученически струнен оркестър. Репертоарът на дирижирания от него оркестър е много
богат и скоро след създаването му той тръгва на гастроли из България. Сам талантлив

музикант, той композира и някои произведения, които после оркестърът изпълнява.
Така например, почти всеки концерт е завършван с адмирираната от публиката
композиция „Българска китка”, написана от самия Колчановски. След закриване на
Галиполийската гимназия той е прехвърлен заедно с по-голяма част от оркестъра си в
Софийската руска гимназия. Там той допълва оркестъра с няколко възпитаници на
тамошния интернат и продължава дейността си. Около 1930г., в търсене на по-добра
съдба, Колчановски заминава за Кан. Последният му дом се намира на руския участък
на парижкото гробище Сент-Женевиев-де-Боа.
Необикновен човек е преподавателят по вероучиние и едновременно настоятел
на гарнизонната църква протойерей Димитрий Трухманов. Висок, с огнено-рижи брада
и дълга до раменете коса, със сияещи сини очи и с неизменна усмивка, той чете такива
проповеди, от които в душите на слушателите пламва вярата в Бог и в светлото бъдеще
на Русия.
В системата на образованието голямо внимание се отделя и на физическото
възпитание на учениците. Занятията се провеждат след часовете, има женски и мъжки
групи. Според желанията си те могат да се занимават с гимнастика, включваща
упражнения на лост и успоредка, с тъй наречената „соколска гимнастика” – комплекс
от упражнения на организацията „Руски сокол”, да правят пирамиди. Занятията се
водят от двама опитни инструктори – полковник Соколов и корнет Непрежицкий. В
извън учебно време вървят спевките на училищния хор, репетициите на оркестъра на
Колчановски. Към училището има любителска театрална трупа. Ръководител на
ученическия театър е полковник Сергей Фьодорович (Фѐдорович) Сулин. Освен
военен, той е и театрален деец, журналист, поет, автор на казашки песни.
С.Ф.Сулин

произхожда

от

известен род на донски казаци,
завършил

е

Донския

кадетски

корпус, а след това Николаевското
кавалерийско училище. Участва в
Първата

световна

война,

в

Гражданската война в Русия и в
състава
Сергей Фьодорович Сулин
(13.06.1873г. – 05.05.1943г.)

на

Донския

корпус

е

евакуиран на о.Лемнос.
Започва да пише и публикува още

по време на военната си служба. В невероятно тежките, нечовешки, условия на

о.Лемнос успява да създаде драматичен театър, който изиграва повече от 80
спектакъла. През 1921г. – 1923г. е директор на създадения от него в Ямбол пътуващ
руски театър. При работата му в Галиполийската гимназия се проявява изключителният
му талант да превръща актьорите-любители в истински артисти. Репертоарът на
училищния театър е сериозен и включва пиеси на руски и други автори. Но това не
означава, че в училището не се изпълняват и по-забавни творби. Така например,
учителят по латински език И.Ф.Абрамитов осъществява постановка на операта
„Наталка-Полтавка”, а учителят по математика Г.Г.Данилов написва и реализира
оперетата „Сватбата на функцията”.
Трябва да се отбележи, че благодарение на усилията както на учителския състав,
така и на самите ученици, животът в гимназията е изключително наситен и
разнообразен. Отбелязват се различни годишнини, в това число и тази, свързана с
пристигането на изгнанниците в Галиполи. На 22.11.1924г. по този повод се провежда
скромно възпоменателно тържество, завършило с ученическа вечер. В програмата й са
включени лекция на П.И.Кузнецов за анабиозата и литературна вечер. Литературната
вечер е открита с кратко слово на ген. Курбатов, който просълзен, обяснява причината
за това тържество, след което ученикът от осми клас Клешчук разказва за условията на
живот в лагера в Галиполи. Вечерта завършва с представянето на пиесата на А.П.Чехов
„Юбилей”.
Особено любим празник за всички е Великден. Съблюдаването на поста от
цялата гимназия, посещението на всички църковни служби по време на Великия пост,
старанието на всички да бъдат чисти и спретнати, да се въздържат от укорими постъпки
постепенно създават атмосфера на очакване на велик празник. И ето, настъпва
кулминацията – след Страстната седмица идва Пасхалното богослужение. В
гарнизонната църква се събира цялото население на бившите казарми. Свещениците
водят службата под великолепното пеене на двата хора – офицерския и ученическия.
Военните стоят без да помръднат, със свалени фуражки. Момчетата гледат с
възхищение кумирите си, особено генерал Лебедев, който не си позволява да помръдне
по време на цялата служба. Разнася се „Христос Воскресе!” – дългоочакваният празник
е настъпил, а с него и също така очакваният „Бял бал”.
За бала залата на територията на военното училище се украсява с гирлянди,
трикольорни ленти и зеленина. Балът е и за военните, и за учениците. На сцената свири
ученическият оркестър. По стара традиция балът се открива с полонеза, като начело са
двойките на ръководителите на гимназията и военните със съпругите им. А след това

следват валсове, мазурки, падеспан, па-де-катр, менуети, полки, а понякога, сред
всеобщия шум, и забраненият тустеп. Веселието продължава много след полунощ, и
през това са забравени всички ученически и житейски несгоди.
След Великден настъпва време на усилена подготовка за годишните изпити. Те
са жизнено важни, защото завършването на гимназията с медал дава право на
стипендия в университета. Получаването на висше образование без нея за
болшинството е почти немислимо, а това означава работа в мините, по строежите или
на друга подобна тежка и почти неплатена работа. По тази причина животът на
територията на гимназията почти замира. Учи се сериозно и навсякъде: до черните
дъски в полутъмните и студени класни стаи, в спалните помещения, на слънчице по
пейките на двора, на брега на Марица или до рекичката, минаваща през казармения
двор и нежно наречена от децата „Юрочка”.
Така, накратко, е организирана и протича работата на Галиполийската гимназия
в Търново Сеймен. За съжаление, когато вече всичко е уредено и основните проблеми
са решени, поради липса на средства гимназията е закрита (1926г.). Учениците и
преподавателският състав са разпределени по другите руски гимназии в България, а
именно, в София, Шумен, Варна и Пещера.
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