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Ние, съвременниците на 
ХХI век, все повече нау-
чаваме за неговият живот 
и за неговите подвизи. 
Откриваме нови данни, 
факти, случки за съвре-
менника на всички вре-
мена. 
За ярката му личност и 
за героичните му дела са 
написани книги, поста-
вени са спектакли, снети 
са киностудийни и теле-
визионни филми. Черпим 
доста информация за него 
и от периодичния печат в 
миналото и в нашето съв-
ремие. 
   Олимпий Панов, като 
революционер и военен 
деец на България, е бил 
тясно свързан с титаните 
на българското национал-
ноосвободителното дви-
жение: Васил Левски, 
Любен Каравелов, Хрис-
то Ботев, Панайот Волов, 
Кирияк Цанков… 
 В книгите за Апостола 
на свободата «Левски във 
времето», «Спомени за 
Левски», «Безподобния 
апостол», често се споме-
нава името на бесарабе-
ца Олимпий Панов като 
човек с твърд характер, а 
като войник — с храброст 
и силен дух. 
   Посочените книги са 
библиографска рядкост 
за нашия Буджашки край, 
и затова са много ценни. 

Още повече, че дума в тях 
става и за бележития наш 
бесарабец, родом от с. 
Шоп-Тараклий. А името 
му и делата му са вписани 
в златните книги на Беса-
рабия и България.  
 В писмата на Васил Лев-
ски до Любен Каравелов 
и Олимпий
Панов е видно, че Апос-
толът разчитал твърдо на 
Олимпий, когото  е нари-
чал «Братленце». Той му 
поверява важни задачи по 
осигуряване на оръжие и 
боеприпаси. 
 Олимпий Панов е един от 
първите читатели на Боте-
вите стихове и фейлетони, 
поместени във вестник 
«Независимост», на който 
от брой 22  и до последния 
е отговорник под името 
«Гълъб Панов». Под съ-
щото име нашият бележит 
земляк публикува своите 
дописки и събраните от 
него български народни 
песни в списание «Свобо-
да» на Любен Карпавелов.
 Един интересен момент 
за революционния дух 
и предпазливостта на О. 
Панов, за полагането му 
на клетва пред В. Лев-
ски, откриваме в книгата 
«Левски в спомените на
съвременниците», изда-
телство «Партиздат», Со-
фия, 1973 г.
 На гости у Каравелови са 

дошли двама непознати 
и попитали за домакина, 
който в онзи момент не е 
бил вкъщи. Панов погле-
днал неизвестните двама 
и казал: «Няма го тука», а 
Киро Тулешков отговорил 
им кога Каравелов ще се 
върне. По-предпазлив се е 
оказал Олимпий. 
 Единият от тях е бил Лев-
ски, който «след половин 
час подложи
Панова на клетва, че ще 
бъде верен на светото 
дело — на чиста 
и свята република».
 В книгата «История на 
Априлското въстание 
— 1876», «Партиздат», 
София, 1986, авторите, в 
частност, пишат: «Макар 
и далеч от родината си, 
постоянни връзки с болг-
радските патриоти под-
държа Олимпий Панов, 
студент по това време в 
Париж. Но във връзка с 
началото на Априлско-
то въстание той напуска 
следването си и пише пис-
мо до Панайот Хитов: «Аз 
ще се доближа до преде-
лите на моето отечество, 
следователно ще взема 
ролята, която ми се пада. 
За нас се отваря широко 
поле. Без борба няма по-
беда...»
 Множат се книгите за 
видните български воен-
ни дейци, родом от Бе-

сарабия. Едната от тях е 
«Пред олтара на Отечест-
вото» на писателя Стефан 
Стефанов, издателство 
«Македония прес, 1995 
г. Предговорът към този 
сборник, с очерци за жерт-
валите живота си за майка 
България, е на таврийския 
учен и писател Владимир 
Калоянов, който е и спон-
сор на изданието. 
 В очерка си «С име и 
душа на птица» авто-
рът на сборника Стефан 
Стефанов с огромна лю-
бов пише за учението на 
Олимпий Панов в Болг-
радската класическа гим-
назия, в Букурещ и Париж 
(инженерство по шосей-
ните пътища) и следване-
то му във Военната акаде-
мия в Петербург. Изтъква 
неговите заслуги  и учас-
тието на Панов в трите 
войни и 12-те сражения за 
освобождението на Бъл-
гария от чуждоземните 
врагове. Името и душата 
на човека — Гълъб: чист 
като птицата, която носи 
мир и свобода. За свобо-
дата на България той от-
даде живота си. «Пръстта, 
която хвърлиха на гроба 
му, се надигна. Извиси се 
и стана истински Олимп 
за Олимпий. Без възраст! 
Без смърт!»

 Димитър 
БОРИМЕЧКОВ

Бунтът на офицерите в Русе
Този бунт е иницииран от 
офицери, завършили руски 
военни школи и академии. 
Започнал е на 19 февруари 
1887 година в редица бъл-
гарски градове. Най-напред-
нала подготовката в Русе. В 
крайдунавския град се съз-
дава революционен комитет. 
Оглавява го адвокатът Тома 
Кърджиев. А ето и члено-
вете на комитета: Пенчо 
Черковски,Александър Цве-
тков, братята Симеон и Па-
вел Златеви, Георги Геров… 
По-късно в работата му бил 
включен и майор Атанас 
Узунов.
    Но в този списък 
отсъства името на беса-
рабския българини видния 
военен деец на България 
- Олимпий Панов. Моят и 
нашият бележит земляк, ро-
дом от с. Шоп-Тараклий. Как 
така,
бившият опълченец в Бъл-
гарското опълчение и коман-
дир на  артилерийската бри-
гада, началник на войната, 
и той, награденият с редица 
военни отличия пред своето 
Отечество, споделя участта 
на другите офицери — по 
заповед на военно-полевия 
съд бива разстрелян рано су-
тринта на 22
февруари 1887 година. 
 Олимпий Панов не е участ-
вал пряко в русенския бунт 
през онези студени февруар-
ски дни. Той е бил заловен с 
измама,когато неговите съ-
идейници и бойни другари 
вече били
арестувани и жестоко бити 
от «своите»... 
 Нека се върнем назад във 
времето и проследим съби-
тията до и после неуспешни-
те военни действия.  
 От различни източници, 
основно от книги и пери-
одичния печат,научаваме, 
че за начало на въстанието 
е определен 3 март/19 фев-
руари ст. стил 1887 година 
— годишнината от Осво-

бождението на България от 
османско иго. Планът на 
офицерите-русофили е бил 
да арестуват с общи усилия 
регентите и правителството, 
които да предадат властта 
на бунтовниците. Силите не 
са равни и русофилите тряб-
вало да отстъпят. Сред дру-
гите офицери-русофили са 
арестувани Тома Кърджиев и 
Олимпий Панов, които са ид-
вали с лодка от Румъния, за 
да участват във въстанието.
 За кой ли път си задавам(е) 
въпроса, защо вечерта на 3 
март/ 19февруари 1887 г. и 
Гълъб Панов — «отличният 
момък», според Христо Бо-
тев, «братленцето» на Васил 
Левски, е подложен на
адски мъчения и премазан от 
бой в т. н. русенска «Мантова 
гробница?». 
 Въстаналите, в това число 
и Олимпий от якия корен 
Панови, в настъпилата по-
литическа криза през 1886 
— 1887 година — скъсването 
на дипломатическите отно-
шения с Русия, проявяват 
героизъм като русофили, 
като затова са били жестоко 
преследвани.
   Следва да се обърне внима-
ние на още един важен факт 
от историята на България — 
Русенския бунт на офицери-
те-русофили.Всъщност, той е 
израз на борбата на народни-
те маси против
забогатяващата търговско-
промишлена буржоазия. Бун-
товниците, сред които е и О. 
Панов, са против тираничния 
режим на държавата, разо-
бличавайки противонарод-
ната политика на правител-
ството и регента на България 
Стефан Стамболов. На за-
богателият Стамболов, като 
министър-председател на 
държавата, и представител 
на българската буржоазия,  
никак не
му се дава властта на офице-
рите-русофили. Като силен 
политик и държавник, той 

би могъл да употреби своето 
служебно положение и да от-
мени заповедта на членовете 
на военния-полевия съд на 
разстрелване на българските 
юначни мъже в Русе.
   И, като се има предвид, 
че разстреляните офицери 
и граждански лица, в това 
число и Олипий Панов, са 
имали огромни заслуги пред 
своята родина, въздигнали 
авторитета ѝ пред целия свят. 
Нека имаме предвид и това 
обстоятелство,че в критич-
ните за България моменти и 
едните, и другите, са били 
приятели, съратници, борци 
за свободата на своето Оте-
чество. 
    Ето един такъв пример. 
Стефан Стамболов и Олим-
пий Панов в младините си 
били добри приятели  и са 
вярвали, че свободата ще 
изгрее над българската из-
страдана земя. На 22 фев-
руари 1887 г. те са били на 
различни позиции, а дър-
жавникът Стамболов, чиято 
съдба на русофилите била в 
ръцете му, казал в последния 
момент пред военните начал-
ници Сава Муткуров, Дана-
ил Николаев и членовете на 
съда:  «Както решите, така и 
ще бъде».
    На 22 февруари 
през онази трагична година, 
са разстреляни единадесет 
офицери-русофили — сино-
ве и герои на България.
Преди разстрела Олимпий 
Панов ще каже пророческите 
думи:«За нас смъртта е вечен 
живот!»
   Жив е той — нашият Олим-
пий Панов. В  изградените 
паметници, в направените 
филми, пиеси,  в названията 
на читалища, улици, учили-
ща…  в Тараклия и Русе —  
родното и лобното място на 
Гълъб Панов, който вечно ще 
живее с това име на птица в 
нашите сърца.

    Тараклия, Молдова — 
Димитър БОРИМЕЧКОВ

Панчо Досев – забравеният 
революционер от Добрич

В хронологичен ред най-
ранното споменаване на 
Панчо Досев е свързано с 
1862 г.,когато той тръгва от 
Варна към Белград с група 
съмишленици,за да се вклю-
чи в т.нар. Първа легия на 
Г.С. Раковски. Пътуването 
започва на 20 април, на 23-ти 
пристигат в Галац.Там към 
групата се присъединяват 
желаещи да участват в леги-
ята. Сред тях личат имената 
на Стефан Караджа и Васил 
Друмев. В началото на ме-
сец май част от събралите 
се доброволци (сред тях и 
ПанчоДосев) отпътуват от 
Галац, а на 10-ти пристигат 
в Белград, където се срещат 
с Раковски.
В средата на 60-те годи-
ни Досев е учител в едно 
влашко село край Неготин.
Участник е във Втора легия 
на Раковски.За това свиде-
телства популярната снимка 

от 1867–1868 г. на която е и 
Васил Левски.След разпус-
кането на легионерите, Пан-
чо Досев живее в Белград. В 
писмо на Левски до Панайот 
Хитов, писано между февру-
ари и средата на април 1868г., 
Апостолът на свободата спо-
деля, че е болен и се лекува 
в къщата на Досев. Според 
некролога на Досев, публи-
куван през месец октомври 
1876 г.,от средата на 60-те до 
1876г. той работи като учител 
в Сърбия. 
След започването на Сръб-
ско-турската война се включ-
ва като доброволец в четата 
на Панайот Хитов.В споме-
ните си Хитов разказва, че 
при постъпването си Досев е 
бил учител в село Михайло-
вац. В четата е деловодител.
Впоследствие участва и в 
четата на Христо Македон-
ски, която също е част от 
българското опълчение в 

гореспоменатата война. При 
Македонски е подвойвода.
През месец септември участ-
ва в бойни действия край 
Зайчар, където е изпратен от 
П.Хитов.Ранен е в краката 
и е приет в английска поле-
ва болница в Белград. Там 
кракът му е ампутиран. Три 
дни по-късно на 22.09.187 6г. 
Панчо Досев умира вслед-
ствие на усложнение след 
ампутацията. Погребан е в 
Белград с военни почести. 
На погребението се стича 
цялата българска общност, 
както и много чужденци.
Панчо Досев е роден в Хад-
жиоглу Пазарджик (дн.
Добрич). П.Хитов, разказ-
вайки за събития от 1876 
г.,споменава възрастта му: 
„Беше женен, на възраст око-
ло 35- годишен….”.
Автор: Цветан Сашев – уред-
ник в отдел „Нова и най-нова 

история“ на РИМ – Добрич

                                                 Участници във вторатаБългарска легия.На първия ред – третият от 
ляво на дясно е Васил Левски. Панчо Досев е най-вдясно, прав.


