Фанна Коларова
„СМЪРТТА ЗА РОДИНАТА Е ПРЕМИНАВАНЕ
В БЛАЖЕНСТВО”
Последните думи на капитан Горанов
при атаката на Одрин
Капитан Александър Горанов – командир на 6-та батарея
от 8-и Артилерийски полк, пада убит от неприятелска граната
на 12 март 1913 г. при решителната атака за превземането на
Одрин. Той е само на 33 години, но с делата си бе спечелил
вече уважението на своите бойни другари и на войниците си
като безпримерен командир. Неведнъж със саможертвения
си пример под дъжда от вражи куршуми и шрапнели той
бе повеждал бойците си в устремни атаки и възпирал
отчаяния напор на противника в редица сражения по време
на Балканската война. Прославил се бе и с поведението по
време на обсадата на Одрин. Съдбата бе отредили тъкмо в
момента, когато сломените защитниците на Одринската
крепост слагаха вече оръжията си пред победоносната
българска войска, капитан Горанов да се разделя с младия си
живот, изпълнил своя най-висш дълг пред Отечеството.
Младият офицер като че се бе подготвял и за този миг.
Предвидил го бе и го отразил в завещанието си, написано
в деня преди атаката на Одрин и изпратено до любимата
съпруга.
11 март 1913 г.
Позиция при Мусубейли
Одрин

Завещание
Утре, 12 март 1913 г., ще се разиграят важни събития. Ще
се атакуват първите позиции. Дано Бог увенчае с успех това
Предначинание.
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В този велик ден, велик за България и нейните борци,
които устремени напред няма и не трябва да мислят за себе
си, налага ми се длъжност да кажа последната си дума.
Волята ми е:
- Обичната ми другарка да не скърби за мене. Нека тя се
гордее с моето име и нека тя бъде достойна за него!
- Моята смърт за родината, ако Богу е угодно да ми я
прати, е преминаване в блаженство, а не смърт…
- Накрая изказвам сърдечна благодарност към моята
другарка, която в продължение на три години ми даде пълно
щастие и радост. Моля Бога да й даде ново щастие. Бъди
благословена, моя Фанке.
П. П. Ако гробът ми е известен, Фанка да има
грижата да посади над него кипарис.
Твоят другар те целува.
Капитан Горанов
Малко преди да напише това си завещание капитан
Горанов изпраша до любимата си жена още няколко писма.
В писмото си от 4 март 1913 г. той описва ежедневието на
позициите и се старае да разсее тревогата на младата жена,
която следи по вестниците всички съобщения от фронта.
„Питаш ме, миличка, да ти пиша в подробности какво
вършим ний тук. Право казано, нищо не вършим. Стоим на
своите позиции, денонощно бдим. Стреляме, когато стане
нужда. Когато те видя, ще ти разправя в подробности где
сме били, как сме били. В писмо, макар и пратено по войник,
е неудобно да се пише. Аз съм войник и трябва да спазвам
онова, което е заповядано. Може би има хора, които обичат
много да дрънкат, но те не правят добре. Пък, право казано,
мъчно се описват нашите действия. Трябва карта, пък точна
ти не можеш да намериш. Знай, че се бием около Одрин,
че стреляме често. Питаш дали съм участвал в атаката на
форта Таушан тарла. Не е имало атака още. Вестниците
са измислили тази новина, както измислят и много други.
279

Времето е отлично и много ни улеснява.“
На следващата вечер той й пише ново утешително писмо:
„Аз много пъти съм ти писал, искам да го повторя. Не скърби!
Не тъгувай за нищо! Бъди съвършено спокойна и горда и
чакай смирено всичко, което Бог ни прати. Ако не се върна
жив, не тъжи. Не искам да занеса твоето щастие в гроба. Ти
трябва да се гордееш, че си дала пред олтара на Отечеството
най-скъпата си жертва. Бъди горда българка. Посрещни с
кураж и геройство всичко. Аз нищо не ти оставям, освен едно
име, с което се гордей!”
Писмата, които капитан Горанов е изпращал от фронта
до любимата жена, разкриват само един епизод от обсадата
и атаката на Одрин през Балканската война, изплувал из
редовете на пожълтелите страници, писани на бойното поле
преди поредната атака, оцелели повече от век сред бабините
вещи. Историята е съхранила и няколко реда за подвига на
капитан Горанов, написани от неговият боен другар, друг
достоен български офицер от атаката на Одрин, Атанас
Делишев:
„Когато неговата батарея бе определена да придружава
щурмуващите пехотни колони, Горанов бе извън себе си.
Възседнал на кон, той тръгна напред и батареята му за
миг достигна Маслака. Небето и земята се обливат с огън,
а страшният рев на топовните гърла носи смърт и ужас.
Пехотните части бавно напредват, постилайки земята с
трупове. Гъстите колони бързо се разреждат. Часът е страшен
и решителен. Който презре смъртта, той ще е победителят.
Тогава от върха на Маслака се раздаде мощният глас на
Горанов:
- Ура, напред, момчета!
Красивият батареен командир, цял изправен сред ада от
смъртоносно олово, даваше пример за нечувано геройство.
„Горанов, залегни” – крещеше командирът. „Горанов, ще те
убият” – викаха офицери и войници.
Устремил поглед към бойните редици, презиращ страха
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и смъртта, младият воин не чуваше предупрежденията и
продължаваше да насърчава бойците да се втурнат на атака.
И когато пехотните части отново се повдигната неговият глас
зазвуча още мощно в урагана на страшната борба:
- Напред, момчета! „Шуми Марица“! Ура, ура!”
Два дни по-късно верните му войници понасят и погребват
тялото на своя любим командир и в двора на църквата „Св.
св. Константин и Елена” поставят скромен кръст, като
възпоменание и символ за проявеното геройство, безпределна
храброст и саможертва пред олтара на Отечеството, която
капитан Горанов бе предрекъл в последното си писмо до
моята баба, чието име нося.

Църквата „Св. св. Константин и Елена” в Одрин,
в чийто двор е погребан капитан Александър Горанов
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