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ВЪРХОВЕ НА СТРЕЛИ ОТ ФОНДА НА ПАРК-МУЗЕЙ 
НА БОЙНАТА ДРУЖБА – 1444

д-р Невян Митев

Във фонда на Парк-музей на бойната дружба – 1444 г., филиал 
на Националния военноисторически музей, се съхраняват 

различни паметници на въоръжението и снаряжението от Средно-
вековието. Целта на настоящата публикация е да се въведе в науч-
но обръщение информация за 23 върха на стрели от тази колекция. 
Върховете на стрели са най-често срещаните при археологически 
разкопки паметници на въоръжението. Многобройни са публикации-
те на този тип оръжия от българските земи1. Направени са някол-
ко опита за класификация както в българската, така и в европей-
ската историография. Едни учени приемат за определящ признак 
начина за закрепване на дървения ствол – чрез втулка или шип2. 
Други ги разделят според напречното сечение и според формата3. 
Въз основа на втория метод върхове на стрели се обособяват в 
две групи – плоски (двустенни) и многостенни. Те от своя страна 
могат да се разделят на подгрупи според формата на острието 
при двустенните и формата на сечението при многостенните4. 
Д. Рабовянов приема за класификация схемата „материал/начин на 
закрепване/форма на острието“, а понятието тип е използвано 
от автора условно, за да обозначи съответната форма5. В насто-
ящото изследване се използва подобен подход, като се обособяват 
две големи групи въз основа на начина на закрепването (с шип или 
втулка). Представените тук върхове на стрели са само железни. 
За систематизацията на артефактите са използвани класифика-
циите на В. Йотов и А. Медведев.



Невян Митев

7

I група – върхове на стрели, които имат шип за прикрепване към 
стрелата. Общо 19 бр.

Тип 1. Плоски с ромбовидно острие – 7 бр. От тях два екземпляра 
са с равни или почти равни страни (Кат. № 1 и 2), а четири са с по-
дълги рамене (Кат. № 3 – 6)6. Последният връх, който се публикува в 
настоящото изследване, е с равни страни и вдлъбнати рамена (Кат. 
№ 7)7. Върховете на стрели с ромбовидни остриета най-често се 
датират в IX – XII в., но са разпространени и в други времеви пери-
оди8, включително в крепости от Второто българско царство9.

Тип 2. Плоски с триъгълна форма на острието – 4 броя. Един ек-
земпляр е със скосени рамене (Кат. № 8), а три са с извити навътре 
рамене (Кат. № 9 – 11)10. Този тип върхове на стрели се срещат 
през целия средновековен период.

Тип 3. Тристенни с триъгълна форма, на които в сечение остри-
ето е равнобедрен триъгълник – 1 бр. (Кат. № 12). Датировката, 
която може да се постави, е VIII – XI в.11

Тип 4. Тристенни, но в сечение острието е триъгълник с вдлъбна-
ти стени – 3 бр. (Кат. № 13-15). Най-общо се отнасят към VI – XI в.12

Тип 5. Четиристенни с ромбовидно сечение на острието – 2 бр. 
( Кат. № 16 – 17). Те се откриват в структури от VIII – XI в.13

Тип 6. Четиристенни с квадратно сечение на острието – 2 бр. 
(Кат. № 18-19). Разпространени са в селища, крепости и некрополи 
от VIII – XI в.14

Три от върховете за стрели от типове 5 и 6 са с пирамидални 
остриета, които имат за цел да пробият защитните доспехи на 
противника. Те са характерни и за Късното средновековие15.

II група – върхове на стрели с втулка за прикрепване към стре-
лата (общо 4 бр.).

Тип 7. Плоски с елипсовидно острие, с издължена горна полови-
на – 1 бр. (Кат. № 20)16. Подобни върхове на стрели са откривани в 
погребения в Русия от VII – XI в.17

Тип 8. Плоски с ромбовидно острие – 3 бр. Тези върхове на стре-
ли с различните им вариации се датират най-общо в VII – VIII до XIV 
в. (Кат. № 20-23)18. В своето изследване В. Йотов включва само ек-
земпляри, които са с шип, но самият автор упоменава, че не изключ-
ва възможността да има и с втулка19.

Представените върхове на стрели от фонда на Парк-музей на 
бойната дружба – 1444 г. обогатяват екземплярите на този тип 
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оръжие, които се откриват в българските земи. Повечето от тях 
са често срещани образци, но има някои, които се намират по-рядко, 
напр. тип 8. Със сигурност в бъдеще колекцията на музея ще се обо-
гатява и ще постъпят нови находки от тези интересни паметници 
на въоръжението.

Върхове на стрели с шип

1. Инв. № 359-3. Плосък връх на стрела с ромбовиднo острие с 
равни или почти равни страни. Обща дължина – 7,3 см, дължина на 
главата – 5,4 см, дължина на острието – 3,2 см, дължина на раме-
нете – 2,3 см, дължина на шипа – 1,9 см. Тегло – 8,34 гр. Състояние 
– лошо, силно корозирала. Върхът на главата липсва, както и част 
от основата и част от шипа. Шипът е изкривен.

2. Инв. № 361-1. Плосък връх на стрела с ромбовидно острие с 
равни или почти равни страни. Обща дължина – 9 см, дължина на гла-
вата – 4,7 см, дължина на острието – 2,9 см, дължина на раменете 
– 2 см, ширина на главата в най-широката част – 1,8 см, дължина на 
шипа – 4,3 см. Шипът е отделен от главата с пръстен. Тегло – 10 
гр. Състояние – добро, следи от корозия.

3. Инв. № 359-1. Плосък връх на стрела с ромбовидно острие с 
по-дълги рамене. Обща дължина – 9,2 см, дължина на главата – 5,9 
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см, дължина на острието – 2,8 см, дължина на раменете – 3,6 см. 
Ширина на главата в най-широката част – 2,2 см. Шипът е отделен 
от главата с пръстен; дължина на шипа – 3,3 см. Тегло – 10 гр. Със-
тояние – добро, следи от корозия. Липсва част от шипа.

4. Инв. № 359-2. Плосък връх на стрела с ромбовидно острие с 
по-дълги рамене. Обща дължина – 7,6 см, дължина на главата – 5,5 
см, дължина на острието – 2,1 см, дължина на раменете – 3,6 см, 
ширина на раменете в най-широката част – 2 см, дължина на шипа – 
2,1 см. Тегло – 10,18 гр. Състояние – лошо, дълбоки следи от корозия. 
Липсва част от рамото и част от шипа.

5. Инв. № 372. Плосък връх на стрела с ромбовидно острие с 
по-дълги рамене. Острието преминава в опора. Обща дължина – 6,2 
см, дължина на режещия ръб – 1,1 см, дължина на раменете – 2,1 см, 
дължина на щипа – 2,9 см, тегло – 3,04. Състояние – лошо, липсва 
част от върха на стрелата, част от острието и част от опората.
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6. Инв. № 389-3. Плосък връх на стрела с ромбовидно острие с 
по-дълги рамене. Липсва част от върха на острието. Шипът е пре-
гънат в основата под тъп ъгъл. Обща дължина – 6,4 см, дължина на 
острието – 3,1 см, дължина на режещия ръб – 0,9 см, дължина на 
раменете – 2,3 см. Тегло 4,79 г. Състояние – лошо.

7. Инв. № 361-2. Плосък връх на стрела с ромбовидно острие с 
равни или почти равни страни, но с вдлъбнати рамена. Обща дължи-
на – 7,7 см, дължина на главата – 3,6 см, дължина на острието – 2,6 
см, дължина на раменете – 1,5 см, ширина на главата в най-широката 
част – 2 см, дължина на шипа – 4,1 см. Шипът е отделен от главата 
чрез удължена шийка. Тегло – 10,48 гр. Състояние – добро, слаби следи 
от корозия. Шипът е сцепен по дължина и част от него липсва.

8. Инв. № 365. Плосък връх на стрела с триъгълна форма на 
острието и скосени рамене. Обща дължина – 7,6 см, дължина на 
главата – 5,3 см, дължина на острието – 4,7 см, дължина на рамене-
те – 1 см, ширина на раменете – 2,4 см, дължина на шипа – 2,3 см. 
Тегло – 15,16 гр. Състояние – много лошо, силно корозирала. Върхът 
е подбит, липсва част от острието и част от шипа.
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9. Инв. № 361-3. Плосък връх на стрела с триъгълна форма на ос-
трието и извити навътре рамене. Обща дължина – 10,3 см, дължина 
на главата – 7 см, дължина на острието – 5,2 см, дължина на рамене-
те – 2,3 см, ширина на главата в най-широката част – 2,3 см, дължина 
на шипа – 3,3 см. Шипът е отделен от главата чрез удължена шийка и 
пръстен. Тегло – 10,13 гр. Състояние – добро, следи от корозия.

10. Инв. № 361-4. Плосък връх на стрела с триъгълна форма на 
острието и извити навътре рамене. Обща дължина – 11,7 см, дъл-
жина на главата – 6,3 см, дължина на острието – 5,3 см, дължина на 
раменете – 1,5 см, ширина на главата в най-широката част – 2,4 см, 
дължина на шипа – 5,4 см. Шипът е отделен от главата с пръстен. 
Тегло – 19,76 гр. Състояние – много добро, следи от корозия.

11. Инв. № 373. Плосък връх на стрела с триъгълна форма на ос-
трието и извити навътре рамене. Обща дължина – 7,1 см, дължина 
на режещия ръб – 3,6 см, дължина на раменете – 0,5 см, дължина на 
шипа – 3,1 см, тегло – 6,44 г. Състояние – добро, липсва част от 
единния от режещите ръбове на острието.
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12. Инв. № 362. Тристенен връх на стрела с триъгълна форма. В 
сечение острието е равнобедрен триъгълник. Обща дължина – 12,1 
см, дължина на главата – 8,2 см, дължина на острието – 7,7 см, 
ширина на главата в най-широката част – 0,8 см, дължина на шипа 
– 3,9 см. Шипът е отделен от главата с пръстен. Тегло – 15,39 гр. 
Състояние – много добро, следи от корозия.

13. Инв. № 363-1. Тристенен връх на стрела с елипсовидна форма 
на острието. В сечение острието е триъгълник с вдлъбнати стени. 
Обща дължина – 5,8 см, дължина на главата – 4,1 см, дължина на ос-
трието – 3,2 см, дължина на раменете – 1,4см, ширина на раменете 
в най-широката част – 1,1 см, дължина на шипа – 1,7 см. Тегло – 7,24 
гр. Състояние – добро, следи от корозия. Шипът е леко изкривен.

14. Инв. № 363-2. Тристенен връх на стрела с елипсовидна форма 
на острието. В сечение острието е триъгълник с вдлъбнати стени. 
Обща дължина – 6,1 см, дължина на главата – 4,1 см, дължина на ос-
трието – 3,1 см, дължина на раменете – 1,4 см, ширина на раменете 
в най-широката част – 1 см, дължина на шипа – 2 см. Тегло – 6,50 гр. 
Състояние – добро, следи от корозия.
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15. Инв. № 363-3. Тристенен връх на стрела с елипсовидна форма 
на острието. В сечение острието е триъгълник с вдлъбнати стени. 
Обща дължина – 7,5 см, дължина на главата – 4,6 см, дължина на ос-
трието – 3,4 см, дължина на раменете – 1,5 см, ширина на раменете 
в най-широката част – 1,2 см, Тегло – 8,23 гр. Състояние – добро, 
следи от корозия. Шипът е изкривен, липсва част от едното рамо.

16. Инв. № 364-1. Четиристенен връх на стрела, ромбовиден в 
сечение, с елипсовидна форма на острието, преминаващо чрез удъл-
жена шийка в шип. Обща дължина – 9,1 см, дължина на главата – 4,3 
см, дължина на острието – 2,3 см, дължина на раменете – 2 см, ши-
рина на раменете – 1 см, дължина на шийката – 2,2 см, дължина на 
шипа – 2,6 см,. Тегло – 15,56 гр. Състояние – лошо, дълбоки следи от 
корозия. Липсва част от едното рамо и част от шипа.

17. Инв. № 364-3. Четиристенен връх на стрела, ромбовиден в 
сечение, с триъгълна форма на острието, преминаващо в шип. Обща 
дължина – 6,7 см, дължина на главата – 4,6 см, дължина на острието 
– 3,2 см, дължина на раменете – 1,3 см, ширина на раменете – 1 см, 
дължина на шипа – 2,1 см. Тегло – 9,16 гр. Състояние – добро, следи 
от корозия. Липсва част от шипа и от основата.
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18. Инв. № 364-2. Четиристенен връх на стрела, квадратен в 
сечение, с триъгълна форма на острието, преминаващо в шип. Обща 
дължина – 5,3 см, дължина на главата – 3,3 см, ширина на шипа – 0,7 
см, дължина на шипа – 2 см. Тегло – 4,11 гр. Състояние – добро, следи 
от корозия. Липсва част от шипа.

19. Инв. № 389-2. Четиристенен връх на стрела, квадратен в 
сечение, с триъгълна форма на острието, преминаващо в шип. Обща 
дължина – 4,7 см, дължина на острието – 2,4 см, дължина на реже-
щия ръб – 1,1 см, дължина на раменете – 1,2 см, дължина на шипа 
– 2,3 см. Тегло – 2,8 г. Състояние – лошо. Силно корозирала, липсва 
част от шипа.

Върхове на стрели с втулка

20. Инв. № 358. Плосък връх на стрела с елипсовидно острие с 
удължена горна част. Обща дължина – 7,8 см, дължина на главата – 
4,2 см, дължина на втулка – 3,6 см, вътрешен диаметър на втулката 
в най-широката част – 1,7 см. Тегло – 15 гр. Състояние – добро, сле-
ди от корозия. Върхът на главата на стрелата липсва, едното рамо 
частично също липсва.

21. Инв. № 360-1. Плосък връх на стрела с ромбовиднo острие с 
равни или почти равни страни. Обща дължина – 7,6 см, дължина на 
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главата – 4,2 см, дължина на острието – 2,7 см, дължина на рамене-
те – 1,9 см, ширина на главата в най-широката част – 2,3 см, дъл-
жина на втулката – 3,4 см, вътрешен диаметър на втулката – 1 см. 
Тегло – 9,02 гр. Състояние – добро, следи от корозия. Част от втул-
ката е отчупена и липсва, запазен е част от гвоздея за закрепване.

22. Инв. № 360-2. Плосък връх на стрела с ромбовиднo острие 
с равни или почти равни страни, с втулка. Обща дължина – 8,1 см, 
дължина на главата – 4,5 см, дължина на острието – 3,2 см, дължина 
на раменете – 1,5 см, ширина на главата в най-широката част – 2,1 
см, дължина на втулката – 3,6 см, вътрешен диаметър на втулката 
– 1 см. Тегло – 8,57 гр. Състояние – добро, следи от корозия. Част 
от втулката липсва, има пукнатина – 0,9 см.

23. Инв. № 389-1. Плосък връх на стрела с ромбовиднo острие 
с равни или почти равни страни. Обща дължина – 5,5 см, дължина 
на острието – 3,4 см, дължина на режещия ръб – 2,7 см, дължина 
на раменете – 1,4 см, дължина на втулката – 1,5 см. Тегло – 7,37 г. 
Състояние – лошо. Силно корозирал, втулката липсва почти изцяло. 
Липсва част от върха на острието и част от едното рамо.
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ARROWHEADS FROM THE COLLECTIONS OF THE PARK-
MUSEUM OF MILITARY FRIENDSHIP – 1444

Dr. Nevyan Mitev

Summary

The paper introduces to the literature 23 arrowheads from the col-
lections of the Park-Museum of Military Friendship – 1444, branch of the 
National Museum of Military History. 

According to the method of attachment, the artifacts are distributed into 
two groups – with spike and with socket. 

Group I – arrowheads with spike – 19 pieces.
Type 1. Flat, diamond-shaped – 7 pieces.
Type 2. Flat, triangular – 4 pieces.
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Type 3. Trihedral, with isosceles cross section – 1 piece.
Type 4. Trihedral, with polygonal pseudo-triangle cross section – 3 

pieces.
Type 5. Tetrahedral, diamond cross section – 2 pieces.
Type 6.  Tetrahedral, square cross section – 2 pieces.
Group II – socketed arrowheads – 4 pieces
Type 7. Flat, oval-shaped, extended point – 1 piece.
Type 8. Flat, diamond-shaped – 3 pieces.
These artifacts from the collections of the Park-Museum of Military 

Friendship – 1444 add to the number of known arrowheads from the Bulgar-
ian lands. Certainly, we could expect the museum to be enriched with new 
finds of these interesting weapons in the future.
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НОВОПОСТЪПИЛИ ВЕЩИ В НАЦИОНАЛНИЯ 
ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ЗА МАЙОР 

РАЙЧО НИКОЛОВ

д-р Анета Петрова

През 2018 г. във фонда на Националния военноисторически 
му  зей постъпиха няколко нови вещи, принадлежали на майор 

Райчо Николов и негови близки. Те допълват колекцията от документи 
и предмети, свързани с големия борец за освобождението и обедине-
нието на България1. През 1854 г. по време на Кримската война (1853 
– 1856) само на 14-годишна възраст Райчо Николов преплува р. Дунав 
и съобщава на руското командване данни за плановете на турската 
войска2. За тази смела постъпка с указ на император Николай II e 
награден със сребърен медал с надпис „За усърдие“ на лентата на ор-
ден „Св. Анна“ и получава възможност да завърши образованието си в 
Русия3. През 1859 г. Райчо Николов завършва Военно училище в Санкт 
Петербург и получава първото офицерско звание в руската армия 
„прапоршчик“4. Зачислен е към Кексхолмския гренадирски полк, където 
е на служба до 1866 г., когато е преместен на бесарабската граница.

По време на службата си в полка Райчо Николов пребивава във 
Варшава. От този период са най-ранните новопостъпили вещи в 
Националния военноисторически музей – две визитни картички от 
бяла гланцова хартия с щампован релефен надпис R. NIKOŁOW (Обр. 
1)5. Над надписа има коронка. Картичките са с размери 7,6 х 4,5 
см. Надписът на латиница и особено полската буква Ł показват, 
че картичките са именно от престоя на Райчо Николов в Полша. 
Прави впечатление липсата на звание преди името и на адрес. Това 
се дължи на общата тенденция към строго и лаконично оформяне 
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на визитните картички в Руската империя през XIX в.6 Визитните 
картички са важна част от етикета в Европа и Америка по това 
време и използването им е обвързано със сложен ритуал7. Те са 
неизменен елемент от социалния живот както в професионален, 
така и в личен план и съществено условие даден човек да бъде 
приет в обществото.

Обр. 1. Визитна картичка на Райчо Николов

Няколко студийни снимки на Райчо Николов отразяват различни 
етапи от военната му кариера. Три от тях са върху картички със 
заоблени ъгли и с приблизително еднакви размери – 6,1 или 6,3 х 10,5 
см. На първата е представен негов бюст, обърнат леко надясно, 
разположен в овален медальон със сива рамка (Обр. 2)8. Облечен е в 
руска униформа, с презраменен портупей и отличия. На кръста му се 
вижда кушак, на раменете оберофицерски еполети. В долния край на 
лицевата страна е изписано името на фотографа и мястото – JAN 
MIECZKOWSKI w WARSZAWIE. На задната страна са отпечатани с 
черно мастило знакът на фотографа, името, адресът на ателие-
то: Róg Senatorskej i Miódowej / № 496 / W WARSZAWIE. Надписана 
е ръкописно „Поручикъ / Райчо Николаевичъ / Николовъ / снятъ / 14 
Jюля / 1865 года / въ Варшавѣ“9. На еполетите се вижда вензелът на 
император Франц I, който се носи от офицерите от Кексхолмския 
гренадирски на Австрийския император полк по времето на импера-
тор Александър II10. Върху снимката не личи броят на звездичките, 
но предвид това, че Райчо Николов е произведен в чин „поручик“ през 
1864 г., те вероятно са три11.
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На втората снимка (Обр. 3) отново е представен бюст на Рай-
чо Николов, но обърнат три-четвърти наляво. Облечен е в цивилно 
облекло, вероятно сюртук12. Контурите на долната част на снимка-
та са замъглени. В долния ляв ъгъл на задната страна на снимката 
има син печат W RZEWUSKI. С молив е написано „Штабсъ Капитанъ/ 
Райчо Нико-/ловъ.“ „Снятъ в Кра-/ковъ/ въ 1868 года“. На 1 март 1868 

Обр. 2. Снимка на поручик Райчо Николов, 1865 г.

Обр. 3. Снимка на щабскапитан Райчо Николов, 1868 г.
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г. Р. Николов е повишен в щабскапитан, т.е снимката е направена 
след тази дата13. По това време той вече е на служба в погранич-
ната стража, където е назначен за отряден офицер на Завихотска-
та бригада с щаб в гр. Завихост, Южна Полша (Сандомирски окръг, 
Радомска губерния)14. Завихотската бригада охранява границата 
на Полското кралство с Австро-Унгария от с. Нивка до р. Буг и се 
състои от 7 роти, 27 отряда и 199 поста15. Може да се предполо-
жи, че отрядът му е бил разположен на запад в близост до Краков, 
където е направена снимката. По това време градът се намира в 
пределите на частично автономната от Австро-Унгария Галиция и 
се превръща в национален символ и център на полската култура и 
изкуство16. Една снимка, която се съхранява във фонда на НВИМ. пре-
цизира мястото, където е служил Р. Николов17. Тя е същата, но в друг 
отпечатък, макар и направен отново в ателието на В. Жевуски. Тек-
стът отзад гласи „Поручик Райчо Николов, завеждащ сломницката 
контролна гранична застава, завиходската бригада на граничната 
стража, Краков, 16.10.1864 г.“18 Сломники се намира на 24 км северо-
източно от Краков, което обяснява защо снимката е направена там.

Третата снимка е правена в България след Освобождението19. 
На нея Райчо Николов е показан в цял ръст, седнал в три-четвърти 
надясно (Обр. 4). Облечен е в руски мундир с едноредно закопчаване, 
права яка и маншети с по два петлика с копчета. Панталонът е с 

Обр. 4. Снимка на капитан Райчо Николов, 1882 г.
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кант. Обут е с високи ботуши до под коляното. В ръка държи окачена 
на портупей сабя с темляк. Седнал е на стол, с лява ръка, подпряна 
на няколко книги, поставени на маса. Долу вдясно е изписано името 
на фотографа ONORIO MARCOLESCO. На гърба има силно изтрит 
надпис с мастило, от който се разчита последният ред „6. Януарий“. 
Най-долу вдясно с друг почерк е добавено „1882“. В червено е отпе-
чатано името на фотографа ONORIO MARCOLESCO / FOTOGRAFO 
/ IN BULGARIA. Над него в същия цвят е представена муза, седнала 
на фотоапарат, в краката � различни принадлежности за чертане 
и рисуване. От нея излизат лъчи, а над нея има надпис ARTIS AMICA 
NOSTRAE. За съжаление надписът на гърба на картичката е нечет-
лив. Може да се предположи, че числото 1882, макар и добавено с друг 
почерк, е годината, когато е направена снимката. През 1882 г. Райчо 
Николов вече е капитан – звание, получено през 1872 г., докато е на 
служба в Кубейската бригада на пограничната стража20. От 19 март 
1877 г. е на служба в руската армия в 56-и Житомирски на Негово им-
ператорско височество Великия княз Николай Николаевич полк21. През 
февруари 1879 г. е изпратен в Пловдив на разпореждане на старшия 
офицер на румелийските войски и придаден към щаба на Източнору-
мелийската милиция по нареждане на императорския комисар22. Слу-
жи в различни части на милицията до 2 юни 1880 г., когато е уволнен 
като командир на 7-а сливенска дружина заради пререкание със съдия 
на обществено място23. Едва на 5 май 1882 г. е върнат на служба във 
въоръжените сили на автономнатата област като командир на Пло-
вдивската окръжна жандармерия24. Ако „1882“ е годината, това озна-
чава, че снимката е направена няколко месеца преди това събитие. 
Фактът, че Райчо Николов е с руска униформа, не е изненадващ пред-
вид това, че макар униформите на източнорумелийските въоръжени 
сили да са регламентирани още през 1879 г. и описани в Органиче-
ския устав, офицерите, идващи от други европейски армии, запазват 
униформите на армиите, в които са служили25. Дори в Княжеството 
те не са въведени изцяло, както показват редица фотографии от 
периода, на които се наблюдава и смесване на елементи от руски и 
български униформи26. В допълнение е и фактът, че до края на 1880 г. 
Райчо Николов е все още на руска служба27.

И трите фотографии представляват т.нар. cartes de visite (ви-
зитни карти), наричани така заради размера, който съответства 
на този на визитните картички. Това са малки портретни фотогра-
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фии, раздавани на близки и приятели. След като през 1854 г. френ-
ският фотограф Андре-Адолф Дезидери създава метод за изработ-
ване на осем портрета върху една плака, снимките стават евтини 
и достъпни. Подобни cartes de visite добиват широка популярност в 
Европа след 1859 г., когато Дезидери снима император Наполеон III 
Бонапарт. Модата, въведена от френския император, е последвана 
както от сънародниците му, така и от представителите на други-
те владетелски домове28. Скоро картичките се превръщат във вид 
социална валута, демонстрираща личните връзки на човека, който 
ги събира, и започват да се съхраняват в специални албуми. В тези 
албуми са слагани както cartes de visite на известни личности (за-
купени от фото-ателиетата), така и на роднини и познати. Макар 
в повечето случаи качеството на фотографиите да е скромно, оби-
чаят да се съхраняват в семейни албуми ги прави важен документ 
за епохата29. В края на 70-те и началото на 80 –те години на XIX в. 
започват да излизат от мода и са заменени с по-големите cabinet 
cards (кабинетни карти)30.

За да запазят правата си и да рекламират ателиетата си, фо-
тографите отпечатват свое лого, най-вече на гърба на картичка-
та31. Първата снимка е правена в ателието на Ян Миечковски (Jan 
Mieczkovski), един от най-известните фотографи портретисти за 
времето си във Варшава, награждаван за своите портрети32. Ате-
лието му се намирало в централната и най-престижна част на Вар-
шава, на ъгъла на ул. „Сенаторска“ и ул. „Миудова“ и било едно от 
най-успешните. Във фонда на Националния военноисторически музей 
се съхранява още една carte de visite на Райчо Николов, правена в ате-
лието на Ян Миечковски, на която той е все още прапорщик33.

Втората снимка също е изработена в ателието на известен 
полски фотограф, но работещ в Краков – Валери Жевуски (Walery 
Rzewuski). Той е сред значимите полски фотографи за времето си, 
автор както на много портрети на известни и изтъкнати личности, 
така и на пейзажи, театрални сцени и др.34 Имал няколко ателиета в 
Краков, където са се изработвали модерните за времето си снимки, 
които в същото време са имали и високо качество. Във фонда на 
Националния военноисторически музей се съхраняват още няколко 
фотографии на Райчо Николов от времето на престоя му в Полша. 
Във Варшава се снимал и в ателиетата на Теофил Боретти35 и Ва-
лери Тварджицки (Walery Twardzicki)36.
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Третата снимка е правена от румънеца Онорий Марколеско – 
един от чужденците, които разполагат ателиетата си в България 
след Освобождението37. Преди пристигането си тук той е пътуващ 
фотограф и за кратко се установява в Габрово. След Берлинския 
конгрес се мести в Търново, където създава първокласно ателие, в 
което се снимат редица влиятелни личности и представители на 
интелигенцията. Първата официална снимка на княз Фердинанд е 
направена от него. О. Марколеско се специализира в портретите 
и налага свой стил във фотографията38. Неслучайно е един от фо-
тографите, поставящи на гърба на произведенията си изображение 
на алегория на изкуствата, придружено от формулата Artis Amica 
Nostrae (приятелка на нашето изкуство). Тези фотографи, работещи 
в различни държави, подчертават, че фотографията не е просто 
занаят, а средство за художествена изява, равнопоставено с оста-
налите изобразителни изкуства39.

Последната снимка е копие на третата, но фигурата е отряза-
на до коленете (Обр. 5)40. Има бяла рамка и е изрязана с вълнообразен 
нож. Размерите са 6,3 х 8,8 см. На задната страна ръкописно е напи-
сано „Идеалния / Голѣмия българинъ / Капитанъ / Райчо / Подарявамъ 
на добрата / правнучка Богданка / баба Саша Райчева Калчева/ 19. 
I. 1940 г./ Пловдивъ“. Тази снимка е подарък на правнучката на Райчо 

Обр. 5. Копие на снимка на капитан Райчо Николов, подарена 
на правнучка му Богдана Янулова, 1940 г.
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Николов Богдана от неговата дъщеря Александра. През 1872 г., до-
като е на служба в Кубейската бригада на пограничната стража, 
той се жени за Екатерина Дечева41. Без да са посочени аргументи, 
в литературата е наложено мнението, че тя е дъщеря на габровски 
търговец Александър Дечев, който се преселил в Комрат42. Според 
препис на „Акт за сключване на брак в църквата „Йоан Предтеча“, 
Кишиневска духовна консистория, който се съхранява във фонда на 
Националния военноисторически музей, Райчо Николов сключва брак 
с Екатерина Егорова, което е бащиното име на съпругата му43. Го-
дина след сватбата се ражда дъщеря му Александра, която остава 
единственият пряк наследник на Райчо Николов, тъй като синът му 
Иван умира през 1886 г.44 От брака си с пловдивския търговец Бог-
дан Хаджикалчев Александра има три дъщери – Олга, Екатерина и 
Елена45. Богдана, на която е подарена снимката, е едната от двете 
дъщери на Екатерина.

Във фонда на Националния военноисторически музей постъпи и 
свидетелството за венчание на Екатерина Хаджикалчева с Алексан-
дър Янулов (Обр. 6)46. Церемонията е извършена 9 юни 1918 г. в цъ-
рквата „Св. Петка“ в Пловдив от свещеник Теодосий Кунчев47 и сви-
детелството на кумата „Екатерина Майор Райчева“ в присъстви-
ето на родителите на младоженците и свидетелите „Константин 

Венчално свидетелство на Екатерина Хаджикалчева 
и Александър Янулов, 1918 г.
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Хаджикалчев (банкер) и Конст. Д. Янулов (инженер)“. Семейството 
на Райчо Николов запазва високото си обществено положение и след 
смъртта му, както се вижда и от брака на дъщеря му Александра с 
Богдан Хаджикалчев48. Той е един от петимата синове на хаджи Кал-
чо Дренски (1808 – 1892) – виден пловдивски занаятчия, благодетел 
и родолюбец49. Хаджи Калчо изпраща синовете си на Запад, където 
получават солидно образование, а след завръщането си заемат важ-
но място в обществото и търговските среди. Най-изтъкнат от тях 
е единият от свидетелите на венчавката Константин Хаджикалчев 
(1856 – 1940) – участник в националноосвободителното движение, 
Руско-турската (1887 – 1878) и Сръбско-българската (1885) война, 
финансист, политик, дипломат и дарител50. Той е близък с Райчо Ни-
колов и дори по време на службата му в Сливен го държи в тече-
ние за различни професионални и имуществени въпроси51. Бащата 
на булката Богдан Хаджикалчев подобно на брат си е от „старите“ 
дейци на Либералната партия в Пловдив52, но е по-известен като 
банкер и търговец, един от най-богатите българи за времето си53. 
Още по време на Освобождението неговата фирма е една от дваде-
сетте български фирми с големия за тогавашните условия капитал 
от 0,3 – 0,8 млн. гроша54.

Семейството на младоженеца е от Търново. Бащата Димитър 
Янулов е търговец, който често пътува до Букурещ и контактува с 
Добродетелната дружина и БРЦК55. Там се запознава със семейство-
то на Христо Ботев и е един от хората, които подпомагат Венета 
Ботева и след завръщането � в Търново през 1878 г., а семейство-
то му е сред малкото, с които тя общува след смъртта на дъщеря 
си56. Димитър Янулов е тясно свързан с просветното движение още 
преди Освобождението, както се вижда от участието му в комисия 
за проверка на състоянието на училищата в Търновско през 1870 г.57 
По-късно, през 1880 г. е в сред епитропите на първото средно учи-
лище по европейски образец в Търново – гимназията „Св. Кирил“58. 
Името му се среща и в последния протокол на търновския комитет 
„Единство“ от 10 декември 1878 г.59 Като член на комитета той без 
съмнение познава Райчо Николов, който е един от създателите му60.

Както показват някои документи, майката Аргири(я) е ангажи-
рана с благотворителни дейности. През 1874 г. името � се среща 
сред дарители на цариградското списание „Читалище“ „за въ Ма-
кедония“61. По време на Руско-турската война (1877 – 1878) Аргирия 



Анета Петрова

28

Янулова е сред присъстващите на учредителното събрание на пър-
вото женско благотворителното дружество в България „Милосър-
дие“, чиято цел са грижите за ранените и бежанците62. Тя е и сред 
попечителите на сиропиталището в Търново63. Свидетелят на вен-
чавката Константин Янулов е брат на младоженеца64. Той е стро-
ителен инженер, един от основателите на Българското инженерно 
архитектурно дружество през 1893 г.65 Изучавал инженерство в Ганд 
(Гент), Белгия, в периода 1887 –1891 г. като държавен стипендиант 
или с еднократна помощ66. По-късно отговаря за поддръжката на жп 
линията Русе – Варна (1898), а от 1910 г. – на гара София.

Младоженецът Александър Янулов е роден на 8 януари 1886 г. във 
Велико Търново. Образът му от времето, когато се жени за внучка-
та на Райчо Николов, е запазен на снимка от фонда на Националния 
военноисторически музей (Обр. 7)67. Снимката е от второто десе-
тилетие на ХХ в. вероятно от периода на Първата световна война 
и на нея се виждат поне 11 офицери, 6 от които с вензел, показващ, 
че са военни юристи, на пагоните си68. По това време Александър 
Янулов е военен следовател в съда на 2-ра тракийска пехотна диви-
зия, чийто началник е полковник Лазар Маринов69. През 1917 г. Янулов 
е награден с орден „За военна заслуга“ V степен на военна лента за 
бойни отличия и заслуги във войната70. Ако се съди по снимката, коя-

Обр. 7. Александър Янулов с офицери военни 
юристи, Първа световна война.
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то вероятно е направена в по-късен етап от войната, той достига 
до чин „поручик“71.

Явно новосъздаденото семейство заживява първоначално в Плов-
див, тъй като през 1923 г. Александър Янулов е секретар на местно-
то настоятелство на Народния сговор72. През 1925 г. е председател 
на комисия на Синдикалния съвет на Електрическа централа „Въча“, 
която дискутира въпроса за собствеността на електропреносна-
та мрежа в Пловдив и поставя по принцип въпроса за мрежите в 
населените места73. През 1927 – 1928 г. той е общински съвет-
ник74. Най-късно през следващото десетилетие семейство Янулови 
се премества в София и в края на 30-те – началото на 40-те години 
на ХХ в. Александър е началник на отделение „Обществени грижи“ 
към Министерството на вътрешните работи и народното здраве. 
В периода септември 1938 – март 1939 г. изготвя доклади, в които 
препоръчва да бъде отказано преутвърждаването на уставите на 
шест читалища в София заради противодържавни убеждения на ли-
ца от техните управителни съвети75. В края на 1942 г. все още на 
тази длъжност се занимава с проучване на състоянието и възмож-
ностите за подпомагане на бежанците в Битолска и Серска област, 
както и с осъществяването на конкретни мерки за подобряване на 
тяхното положение76.

Последният документ, свързан с майор Райчо Николов, който по-
стъпва във фонда на Националния военноисторически музей през 2018 
г., е една телеграма от Габровското опълченско дружество, изпра-
тена на съпругата му след неговата смърт (Обр. 8)77. Телеграмата е 
от 28 декември 1899 г. и текстът � гласи: „Г-жа Майоръ Райчева (sic) 
Габровскитѣ граждани опълченци като празднуватъ днешний знаме-
нитъ денъ прѣвземанието на Шипченски проходъ съ въсхищение си 
спомнятъ славнитѣ подвиги на незабравимия си съгражданинъ и дру-
гаръ капитанъ Райча, натоваренъ съ приятната длъжностъ, щастли-
въ се считамъ да Ви поздравя по случая и пожелая вечна памятъ на 
починалий Ви доблестени съпругъ. 7705. Кметъ Бочаровъ“.

Имайки предвид датата, очевидно става въпрос за честване 
на годишнина от боевете при Шипка и Шейново през 1877 г. По-
дателят на телеграмата е Георги Бочаров – габровски занаятчия, 
революционер, политик и общественик, участник в Старозагорско-
то (1875) и Априлското въстание (1876), както и в Руско-турската 
война (1877 – 1878). След Освобождението заема администативни 
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длъжности в различни градове на Княжеството и е един от осно-
вателите на Габровската дружина на Демократическата партия. 
Два пъти е кмет на Габрово – в периодите януари – март 1899 г. и 
юни 1899 – октомври 1902 г.78 Най-добре е проучено участието му в 
Априлското въстание, докато за Руско-турската война няма много 
конкретни данни. Известно е, че през май 1877 г. е на кавалерийска 
служба към щаба на Българското опълчение, а след създаването на 
конната сотня е в нейния състав79. Свидетелствата показват най-
общо, че е участвал в боевете при Стара Загора (17 – 19 юли 1877 
г.), Шипка (9 – 13 август 1877 г.) и Шейново (27 – 28 декември 1977 
г.)80. През декември 1877 г. конната сотня е придадена към предните 
части на отряда на ген. Михаил Скобелев, който трябва да обхо-
ди турската позиция при с. Шипка от запад, преминавайки Стара 
планина през Химитлийския проход81. По това време капитан Райчо 
Николов е зачислен към 10-а опълченска дружина, която също е на 
подчинение на ген. Скобелев82. Няма данни, че по това време време и 
двамата са участвали в бойните действия. Конната сотня е част 
от авангарда на Химитлийската колона, зачислена към щаба на ген. 
Н. Г. Столетов, докато 10-а опълченска дружина заема позицията при 
Зелено дърво за охрана на фланга и тила на колоната срещу турска-
та позиция на връх Малуша и остава там до нощта на 27 срещу 28 

Обр. 8. Телеграма от габровските опълченци 
до Екатерина Райчева, 1899 г.
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декември 1877 г., когато е прехвърлена на поляната Ветрополе. По 
време на атаката на 28 декември конната сотня охранява десния 
фланг на настъпващата колона, а 10-а опълченска дружина остава 
на позицията си, като една рота от нея е прехвърлена да помага при 
изкачването на 4-фунтова батарея83.

От друга страна, телеграмата е изпратена от името на Габров-
ското опълченско дружество. В Опълчението участват много хора от 
Габрово и Габровско, а контактите на Райчо Николов с тях са добре 
засвидетелствани. В края на юли – началото на август 1877 г. той е 
натоварен със задачата да набира доброволци за новосформиращите 
се 9-а и 10-а дружина84. Според сведенията на старшия лекар на Опъл-
чението д-р Константин Бонев за кратко време в Търново се събират 
около 1200 души, част от които от Дебелец (60), Дряново (над 100), 
Габрово (над 100) и др.85 В биографичния справочник за Българското 
опълчение, формиран на базата на списъците от 1897 г., изготвени от 
офицери и предадени за ползване от Канцеларията на Военното минис-
терство за издаване на справки за служба в Опълчението, са включени 
580 опълченци, за които е установено, че са родени във и/или заминали 
за Габрово и Габровско след Освобождението86. Двеста и дванадесет 
от тях са от 10-а дружина, към която е зачислен и капитан Райчо Нико-
лов. Той, впрочем, приема поканата да стане член на Габровското опъл-
ченско дружество, няколко месеца преди да бъде убит, и изпраща обръ-
щение към участниците във възпоменателното тържество по случай 
седемнадесетата годишнина от гибелта на Хаджи Димитър на връх 
Бузлуджа87. Телеграмата, постъпила в Националния военноисторически 
музей, е поредното свидетелство за уважението, което опълченците 
изпитват към майор Райчо Николов. Както пише Константин Хаджи-
калчев в спомените си, „Неговите бащински отношения с войниците 
му бяха спечелили тяхната непритворна обич. Той се отнасяше всякога 
другарски с тях“88. На 28 декември 1883 г. габровските опълченци из-
пращат на майор Райчо Николов телеграма по случай годишнината от 
боевете при Шейново89 и дори четиринадесет години след смъртта му 
те изказват почитта си към „каптан Райча“ по подобен начин.

Постъпилите през 2018 г. вещи и документи не само обогатя-
ват фонда на Националния военноисторически музей, но и допълват 
информацията за майор Райчо Николов и неговите наследници. Те да-
ват важни сведения за взаимоотношенията и родствените връзки в 
българското общество в края на XIX и началото на ХХ век.
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RECENTLY ACQUIRED BY THE NATIONAL MUSEUM 
OF MILITARY HISTORY OBJECTS RELATED TO MAJOR 

RAJCHO NIKOLOV

Dr. Aneta Petrova

Summary

The article presents nine objects related to Major Rajcho Nikolov and 
his family. Two are calling cards, from his military service in Poland (Pl. 1). 



Новопостъпили вещи в Националния военноисторически музей... 

39

Several photographs capture various stages from Rajcho Nikolov’s life. The 
two earliest pictures are associated with his Polish period as well. One was 
produced in Warsaw, in 1865, while he served as lieutenant of the Keksholm 
Grenadier Regiment. (Pl. 2). The second, dated 1868, was taken in Krakow, 
when Rajcho Nikolov served on the Russian Imperial Border Guard, as Chief 
of the Slomniki Frontier Control Post (Pl. 3). The third photo was taken in 
Bulgaria, in the post-Liberation years, likely in 1882 (Pl. 4). The fourth pic-
ture, received in 1940 as a gift by his great-granddaughter Bogdana from 
Rajcho Nikolov’s daughter Alexandra is a reproduction of the third photo. 
It demonstrates the high esteem in which the descendants of the Major 
held him (Pl. 5). The three earliest pictures are of the so-called cartes de 
visite type, developed at the studios of Jan Mieczkovski, Walery Rzewuski 
and Onorio Marcolesco, respectively.  Another interesting document is a 
certificate of marriage issued to Rajcho Nikolov’s granddaughter, Ekaterina 
Hadzhikalcheva and Alexandar Yanulov, dated 1918 (Pl. 6). A record of 
the early 20th century Bulgarian society’s linkages, it serves as a point of 
departure for research into the Hadzhikalchev and Yanulov genealogies as 
well. The article includes also a picture of Second Lieutenant Alexander 
Yanulov, who during World War One served as military investigator to the 
2nd Infantry Thracian Division (Pl. 7). The final document is a gramma from 
the Gabrovo mayor Georgi Bocharov – former freedom fighter and member 
of the Bulgarian Volunteer Corps in the Ruso-Turkish war, to the wife of 
Major Rajcho Nikolov, sent in 1899, on the occasion of the remembrance for 
the Shipka and Shejnovo battles held in the late 1877 (Pl. 8).
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ЕДИН ЛЮБОПИТЕН ПРОЧИТ НА РУСКО-ТУРСКАТА 
ВОЙНА (1877 – 1878) ПРЕЗ ЩАМПОВАНИТЕ КЪРПИ, 

ИЗРАБОТВАНИ В ШВЕЙЦАРИЯ

Деяна Костова

Швейцария обръща своя поглед към България още през 1876 
г. вследствие на широкия отзвук от драматичното по-

тушаване на Априлското въстание. Местните вестници описват 
и коментират събитието със собствени кореспонденти от всич-
ки европейски столици. Последвалата Руско-турска война (1877 – 
1878) също намира място на страниците на швейцарския печат, 
представена като най-голямата и ужасна от всички войни, воде-
ни дотогава в региона. В събитията на Балканите швейцарците 
откриват прилики със собствената си история, припомняйки си 
своите борби за освобождение в миналото, които са важна част 
от тяхното национално самосъзнание. Неслучайно в печата чес-
то се декларира желанието им за: „пълна национална и религиозна 
свобода и самоуправление не само на славяните на Балканския по-
луостров, а на всички народи в света, които са готови за това“1, 
както и уверение в симпатиите им към всеки народ „принуден да 
се бори с пълна отдаденост за придобиването или запазването на 
тези блага“2.

Тези обществени настроения, съчетани с безспорните икономи-
чески интереси на Балканския полуостров, са сред причините тек-
стилната индустрия в Швейцария и по-специално в кантон Гларус, да 
обърне по-сериозно внимание на българския пазар и след Освобожде-
нието да започне да продава в Княжество България текстилни кърпи 
с щампи с историческо и национално съдържание.
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В края на XIX в. текстилната индустрия в Швейцария е в раз-
цвет, особено в считания за най-индустриализиран кантон – Гларус. 
Фабриките за текстил се профилират в производството на кърпи 
с щампи с различни функции – забрадки, мъжки носни кърпи, кърпи за 
декорация на помещения, кърпички за спомен или за раздаване. Тези 
печатници за текстил задвижват така нареченото икономическо 
чудо на Гларус, което осигурява на 33-те хиляди жители на кантона 
над 10 хиляди работни места. Заради високото качество на продук-
цията и широката мрежа от търговски представителства проду-
ктите на кантон Гларус се разпространяват в цял свят. В средата 
на ХІХ в. те снабдяват не само Италия, Северна и Източна Европа, 
но и Иберийския полуостров, Леванта и Персия, Северна и Южна 
Америка и Източна Азия.

Печатниците за текстил в кантон Гларус откриват страни-
те от Югоизточна Европа като дестинация за износ през 40-те 
години на ХІХ век. Търговските представители, обикновено със се-
далище във Виена, приемат поръчки от търговци на едро по време 
на своите пътувания до Бесарабия и Одеса. Доставките се из-
вършват основно по река Дунав. След 1850 г. така нар. вътрешни 
области на османска Европа като Македония, Албания и Румелия, 
се снабдяват от Солун.

От 70-те и 80-те години на ХІХ в. швейцарските щамповани 
кърпи навлизат и на българския пазар. Първоначално разпространя-
ваните дизайни копират чужди текстилни мостри – обичайна бизнес 
практика по това време. След откриването през 1878 г. на филиал на 
швейцарското представителство Oertly, Siegrist & Herzog във Варна, 
на българския пазар навлизат продуктите на печатница Bartholome 
Jenny & Cie от Ененда, кантон Гларус. Скоро техният представител 
започва да предлага различни сюжети с историческо и национално 
съдържание и да изпраща в Швейцария мостри, от които в Гларус се 
изготвят шаблони за печат. През 1883 г. българската фирма „Иконо-
мов & Ценов“ в София кандидатства за партньорство с печатница 
Gebrüder J. & J. H. Streiff в Гларус, като по този начин пазарът за 
щамповани кърпи в Княжеството се разширява.

Щампованите кърпи, предлагани в България, са предимно с 
флорална декорация3, широко разпространена в цяла Югоизточна 
Европа. Допълнително обаче се налагат и няколко модела, отразя-
ващи знакови събития и личности от българската история. Върху 
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текстил са отпечатвани изображенията на български среднове-
ковни владетели, на княз Александър I и княз Фердинанд I. За деко-
рация са използвани и изпращаните от българските представи-
телства копия на известни литографии като  „Свободна Бълга-
рия“ на Георги Данчов (1879) и „Обединена България“ на Николай 
Павлович (1886).

Като отделна и най-многобройна група щамповани кърпи с ис-
торическо съдържание изпъкват сюжетите от Руско-турската 
война (1877 – 1878). Моделите, интерпретиращи войната, се обо-
собяват в три основни групи – с изображения на руския император 
и неговото семейство4, на руския генералитет5 и на конкретни 
събития от войната6. Често представени в различни разцветки 
и с различни размери, щампованите кърпи със сцени от войната 
акцентират върху динамиката и масовостта на събитията. Най-
експлоатираните теми отразяват преминаването на река Дунав 
и боевете при Плевен – две от събитията, които намират и най-
широко отразяване в швейцарската преса7. Многобройността на 
тези сюжети се корени във факта, че докато кърпите с изображе-
ния на българските князе и препечатки на български литографии 
се произвеждат  изключително за местния пазар, моделите със 
сцени от войната могат да бъдат предлагани и на несравнимо по-
големия руския пазар.

Интересът към щампованите кърпи с историческо и национал-
но съдържание се задържа относително висок до към края на XIX – 
началото на XX век. Променящата се мода в облеклото, развитието 
на местна текстилна индустрия, както и зараждащото се напре-
жение в региона, последвано от мащабните военни конфликти от 
1912 – 1918 г., слагат край на повече от 30-годишната търговия с 
текстилни стоки между България и кантон Гларус в Швейцария.

Повече от век по-късно, съхранявани в мострени книги и пазе-
ни в архивите на текстилните печатници в Гларус, щампованите 
кърпи заедно със съпътстващата документация по изработване-
то им предоставят възможност не само за един любопитен про-
чит на знаковите събития от руско-турската война (1877 – 1878), 
но и за анализ на това по какъв начин споменът за войната отек-
ва в ежедневието на българите през следващите десетилетия, 
пречупен през призмата на швейцарската текстилна индустрия в 
кантона Гларус.
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Повече за развитието на този специфичен българо-швейцарски 
търговски обмен, за начина на подбор на сюжетите, производство 
и разпространение на текстилите бе представено в изложбата 
„Швейцарска следа в българската история“, открита в Националния 
военноисторически музей на 26 февруари 2020 г. Експонатите, прис-
тигнали в България специално за изложбата, са част от колекциите 
на Музея на кантон Гларус, Швейцария; на Икономическия архив, сбир-
ка „Блумер“, както и на две от най-големите текстилни предприя-
тия – фирмите Daniel Jenny & Cie и Gebrüder J. & J. H. Streiff.
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AN UNUSUAL TAKE ON THE RUSSO-TURKISH WAR 
OF 1877 – 1878: THE PRINTED TEXTILES MADE 

IN SWITZERLAND

Deyana Kostova

Summary

On February 26, 2020, at the National Museum of Military History 
opened the exhibition “Swiss Thread in Bulgarian History”, showing a visit-
ing Swiss collection of printed textiles drawing on themes from Bulgarian 
history. This article details the introduction of the said textiles to the Bulgar-
ian market in the 1870s and the 1880s, and the types of circulated historical 
themed patterns. Initially, designers copied textile patterns of foreign origin, 
but with the establishment of agencies at Varna and Sofia, the offer was 
diversified by the addition of various subjects associated with landmark 
events and faces in Bulgarian history – Medieval Bulgarian rulers, Prince 
Alexander I, Prince Ferdinand I, copies of popular lithographs – such as 
“Liberation of Bulgaria” and “United Bulgaria”. A distinct group of printed 
textiles on historical themes, also the largest one, is comprised of reproduc-
tions inspired by the Russo-Turkish war of 1877 – 1878. The patterns fall 
within three groups – with portraits of the Russian Emperor and his family; 
portraits of the Russian General Staff; images depicting key moments from 
the war. In addition to offering a stimulating take on the Russo-Turkish war 
of 1877 – 1878, the printed textiles are also an excellent source for the 
analysis of the ways the memory of the war resonated in the everyday life 
of the Bulgarians over the subsequent decades – interpreted through the 
prism of the Swiss textile industry.
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ПРОМЕНИТЕ В КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ (1947 – 1967) 
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЧУДОМИР И УСИЛИЯТА МУ 

ДА ОСТАНЕ ВЕРЕН НА СЕБЕ СИ

Мариета Станева

Димитър Чорбаджийски – Чудомир е от поколението, осъде-
но да преживее прелома в обществото след 9 септември 

1944 г. с мъчителната промяна в мислите и поведението на хора-
та, който поставя на изпитание способността му да съхрани себе 
си като човек и творец. Присъствието му в българското изкуство, 
членството му в писателския съюз и съюза на художниците, както и 
работата му като уредник и директор на казанлъшкия музей „Искра“ 
го правят интересен за изследователя и дават възможност да се 
проследят през неговия поглед процесите в различни области на кул-
турата през двете десетилетия 1947 – 1967 г. Богати на сведения 
са дневникът на писателя и неговият архив, съхранен в Литератур-
но-художествен музей (ЛХМ) „Чудомир“.

В първите години след 9 септември 1944 г. примката около ин-
телигенцията все още не е стегната здраво. Неуреденото междуна-
родно положение на България като победена страна1, присъствието 
на Съюзната контролна комисия налагат БРП (к) да управлява в коа-
лиция с БЗНС, Народен съюз „Звено“ и БРСДП. В тази ситуация тя е 
принудена да следва умерена политика, стремейки се да спечели из-
вестни интелектуалци на своя страна, за да се легитимира публич-
но. Като се изключат пострадалите от антифашистките чистки и 
Народния съд творци некомунисти, властта осигурява относително 
добри условия за живот и творчество. Чрез Камарата на народна-
та култура редица музикални дейци, художници, писатели, музейни 
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работници са подпомогнати материално в тежките следвоенни го-
дини. Самият Чудомир е изпратен (ноември 1947 г.) на 15-дневен 
подготвителен курс по археология, етнография и музейно дело. Оп-
ределени са 12 уредници от страната, на които Министерството 
на информацията и изкуствата отпуска по 12 000 лв. за участие в 
курса2. На следващата година с решение на ръководството на БАН3 
той получава награда в размер на 15 000 лв. от фонд „Минчевич“ за 
творбата си „Консул от Голо бърдо“.

В обстановка на относително добри условия за развитие и зая-
вена позиция, че социалистическият реализъм ще се утвърди в сво-
бодно съревнование с останалите творчески методи, старата до-
военна интелигенция заживява с илюзията за някаква демократична 
перспектива. Това усещане и размислите за пренагласата на творе-
ца преобладават в първата година от дневника на Чудомир. „Доста-
тъчна е само генералната линия и да се остави творецът честно и 
по свой начин да отрази епохата.“ В писмо до дългогодишния си при-
ятел К. Щъркелов, с когото заедно завършват Рисувалното училище, 
написано на 5 юли 1945 г. след излизането от затвора4, той му вдъх-
ва кураж с думите; „Ценните хора ще си намерят пак своето място 
в живота и пак ще му бъдат полезни. Ето напр. аз получих писма-по-
кани за сътрудничество във вестници и списания, но не бързам. Не 
бързам, защото не мога да бъда нито търгаш, нито приспособленец. 
Ще почна тогава, когато се справя със собствената си съвест“5. И 
само пет години по-късно в друго свое писмо до приятеля си Чудомир 
вече е разбрал, че нищо ново няма да напише6.

Ключовото събитие, с което нещата поемат в друга посока, 
е съвещанието на девет комунистически партии (септември 1947 
г.) в полския курорт Шкларска Поремба, където съветските пред-
ставители правят извода, че светът се е разделил на „империа-
листически“ лагер, подготвящ нова война, и „демократичен“, който 
трябва да се сплоти под ръководството на СССР в защита на мира. 
Чрез създаденото Коминформбюро Москва започва да осъществява 
своята хегемония в Източна Европа. Настъпва период на открито 
налагане на сталинизма в България. На пленум през октомври 1947 
г. ЦК на БРП (к) взема решение да се премине в настъпление срещу 
опозицията до нейното пълно унищожение. В края на същата година 
се създава Комитетът за наука, изкуство и култура (КНИК), който 
олицетворява тенденцията за пълно налагане контрола на БРП (к) 
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в културната сфера. Неслучайно председателят й Вълко Червенков 
е секретар по идеологическите въпроси в партията. Негово творе-
ние по съветски образец е създаденият през 1952 г. Главлит, чрез 
който се задейства цензурата. Надзорът на творческите съюзи на 
писатели и художници е улеснен от обстоятелството, че възстано-
вяването им става по инициатива на творци, които са комунисти 
или съмишленици (Г. Караславов, Младен Исаев, Орлин Василев, Камен 
Зидаров, Александър Жендов, Ст. Венев, Б. Ангелушев, Илия Бешков). 
Най-бързо протича този процес при писателите – в края на 1945 г. 
46% от членовете на съюза са комунисти7.

Особено значение в навечерието на V конгрес на БРП (к) де-
кември 1948 г. придобива проблемът за творческия метод. От три-
буната на конгреса В. Червенков обявява другите теории за враж-
дебни, така че за творците не е оставен избор. Те са длъжни да 
следват каноните на единствено правилния метод на социалисти-
ческия реализъм, като изтъкват ръководната роля на партията и 
демонстрират преданост към СССР. Показателно е отношението 
към онази част от художествения елит, изградила своя авторитет 
преди 9.IX.1944 г. и останала настрана от партийната линия. При-
общаването й вече изисква превъзпитание на колебаещите се. На 
годишното събрание на Писателския съюз (СБП) през март 1949 г. 
Людмил Стоянов заявява: „На такива писатели като К. Петканов, 
К. Константинов,... Чудомир, които все още са свързани с известни 
творчески предразсъдъци и индивидуалистически увлечения, трябва 
да се даде възможност чрез критика на техните идейни слабости 
да стъпят на здрави идейни позиции“8.

Чудомир също е принуден да се определи като „благонадежден“ 
– става член на ОФ и с мълчаливо съгласие приема да бъде включен 
в комитетите за мир и „сложен“ в листата за Околийския народен 
съвет (ОНС). Въвлечен в обществените дела, той рисува на конвейр 
портрети на Ленин, Сталин, Г. Димитров, Г. Кирков, изнася сказки за 
мир по села, казарми, предприятия, квартални клубове, чете доклад 
за социалистическия реализъм пред литературния кръжок. И макар 
да се шегува, че е станал „въобщественик“, той вече е наясно, че 
новата власт му отнема не само от времето за творчество, но и 
част от неговото аз. И когато е обвинен, че е напуснал без разре-
шение поредното безсмислено събрание на ОФ, за да отвори музея 
за курсисти от Бяла Слатина, нараненото му лично достойнство го 
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кара да напише: „аз все още не съм се обърнал на ж.п. вагон да ме 
закачат и хласкат по релсите, където си искат. Аз все още искам да 
съм човек“9.

За казанлъшкия писател годините 1949 – 1951 са време на мъ-
чителна равносметка. Той непрестанно проверява себе си и способ-
ността си за адаптиране към променената реалност. Търсейки от-
говор на въпроса за компромиса, който трябва да се направи, попада 
в „принудително насажданото двумирие и двусмислие как хем да спа-
зи статуквото, хем да намери пролука за истината, за да не изгуби 
човешкото в себе си“10. Вътрешно той е готов да бъде уволнен, по-
неже е неудобен и аполитичен, да спрат да преиздават книгите му, 
понеже не са „идейно заострени“, да бъде изключен от СБП, защото 
не пише. Насилва се да вникне в същността на комунистическото 
учение – чете усърдно съветски романи и М. Горки „Революция и 
култура“. Опитва се безуспешно да рисува мащабна композиция със 
сюжет „археологическата бригада копае могилите на Копринка“, за 
да бъде в крак със зададените теми.

Чудомир внимателно следи художествения живот и случващите 
се промени сред познатите му писатели и художници. С горчивина 
отбелязва безпътицата и душевното раздвоение на Ил. Бешков, Чел-
каш и Св. Минков, който „не може да влезе напълно в релсите“, понеже 
„не са му по мярка“. Не пропуска и приспособилите се към властта: 
проф. Д. Димитров (директор на Археологическия музей, станал член 
на комунистическата партия веднага след 9.IX.1944), Ран Босилек, 
Климент Цачев, Г. Караславов, който пише биография на Червенков, 
Панталей Матеев, чиято стихосбирка „Песни за мира“ оценява като 
„Плакатна поезия. Думи, фрази, поклони насам и натам и оставаш с 
впечатлението, като че ли е искал да каже: „Вижте колко съм се мъ-
чил да ви угодя. Дайте ми една Димитровска награда, бе другари!“11

Следи и самата художествена продукция, но не вижда нищо об-
надеждаващо. В „Литературен фронт“ и в „Литературная газета“ 
не открива нито един свестен разказ. За него е ясно, че следването 
на нормативната естетика неминуемо води до уеднаквяване на по-
черците, до шаблонизиране на авторите. За „Плаваща станция“ на 
Виталий Заруткин споделя: „Някъде си има нещо. Пристига Х и иска 
да го раздвижи това нещо, да го уголеми, да го направи полезно за на-
рода. Както му е редът, няколко души му пречат (кулаци, саботьори 
и пр.), но другарят Х преодолява пречките и работите завършват с 
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щастлив край. Хубаво написано, грамотно, има даже отлични места, 
но все същият, все същият сюжет“12.

Особено е разтревожен за състоянието на изобразителното из-
куство, което „преживява трагичен период“. На изложбата на юж-
нобългарските художници (1950) не вижда художествени картини, а 
„тематични“, „прогресивни“ и „идейно насочени цапала“. Не по-раз-
лична е оценката му и за изложбата, посветена на Г. Димитров, след-
ващата година: „Чудиш се просто как няма искрица талант в ни едно 
платно. Ако върви тъй, ний дълго време няма да имаме изкуство. На-
шите художници, като им определиха тематиката, умряха до един“13.

Годината 1950 е много тежка за художниците. Като член на твор-
ческата организация Чудомир е свидетел на кризата, в която тя изпа-
да след изключването на Ал. Жендов от БКП като врага с партиен би-
лет. Този случай окончателно разтърсва художниците и тягостната 
атмосфера сред тях продължава до 1960 г. Макар и далеч от столица-
та, авторът на „Нашенци“ следи партийната разправа с инакомисле-
щия. „За Партията и против Партията в изобразителното изкуство“, 
реч на Червенков пред партийната група на художниците. Насочена 
е против Ал. Жендов – бивш председател на Съюза и комунист от 30 
години. „Жендов е повече възпитан на запад, чел е много, много е ви-
дял и не може да възприеме тяснопартийността в изкуството. Това, 
разбирам, не се харесва на Централния Комитет и трябва на Жендов 
да се наложи наказание, но няма никога да се съглася с тона на Чер-
венковата реч. Той е министър-председател на България и не бива да 
употребява изрази, които най-малко говорят за един лош вкус, за една 
раздразнителност от твърде лошо качество.“14

Известно размразяване в художествения живот настъпва в 
края на 1953 г., когато в писмо до Е. Багряна, публикувано на стра-
ниците на „Литературен фронт“, Червенков заявява, че „социалис-
тическият реализъм не отменя личните отношения“, а за първи път 
Общата художествена изложба (ОХИ) е съпътствана от отделна 
малка изложба, в която се представят картини с по-личен характер 
– пейзажи, натюрморти.

Истинското размразяване започва след XX конгрес на КПСС, на 
който в секретен доклад Н. Хрушчов развенчава Сталин. Отговорът 
на БКП е проведеният два месеца по-късно Априлски пленум. Недо-
волството от неговите козметични промени е най-голямо в СБП. На 
проведените три събрания след пленума има дори искания за свиква-
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не на конгрес за избор на нов ЦК. За първи път се заговаря за „пар-
тийна аристокрация“ и „загуба на идеалите“.

Промяна се забелязва и у Чудомир. Той вече е надмогнал изкриве-
ните проявления на новото време и ги приема някак дистанцирано. 
В него заговаря карикатуристът, който умее да види гротесктното 
в действителността. Риториката в дневника му от тези години 
създава усещането за някаква игра, в която авторът приема сякаш 
да играе ролята на случаен участник в нея с правото да диктува 
правилата й. „Събрание-митинг за събиране подписи за мир. Получих 
нареждане да се изкажа и аз... Трябваше да се изкажат в полза на 
мира и архиерейският наместник, и ходжата, и една майка, и накрая 
едно дете „пионерче“, изгубило баща си през войните. Имаше нещо 
оперетно в тази нагласена работа.“15

Променено е и отношението му към партийните нареждания. На 
нападките от страна на завеждащия отдел култура при ГНС и зака-
ните на секретаря на Околийския комитет (ОК) по повод статията 
му за украсата на градовете със самочувствие отговаря: „Прости 
хора, свикнали да им се усмихват, да им се боят и да ги хвалят!“16.

Когато в края на 1955 г. въпреки напредналата му възраст от 
ОК на партията настояват да бъде кандидат-съветник за с. Турия, 
намира отново хумористичната нотка: „Някой ми каза, че голяма 
част от съветниците щели да бъдат безпартийни (такава била 
политиката на партията). С една дума, пишат ме в листата, за да 
си подигнат авторитета, а моя да го понижат“17.

Чудомир се старае да запази дистанцията в тази игра на пара-
лелно протичащи реалности и да брани периметъра на своето раз-
биране за свобода и правото си на собствена преценка за изкуство. 
В поезията на П. Пенев открива „много изкуствен патос“, „небогат 
език и пр. Качествата му са, че е бил работник и че сюжетите му са 
из този живот.“ Не по-различно е мнението му за Пикасо, чиито про-
изведения, които е виждал в Париж и Прага, „сякаш са творби от най-
различни хора“ или „всичкият шум е в това, че той вече е комунист“18.

По природа скептик, Чудомир остава нащрек срещу опитите за 
„приобщаването му“, понеже е наясно за цената, която трябва да се 
плати – „специално ме каниха в редакцията на „Отечествен фронт“ 
да ме правят кореспондент с редовна заплата... Никола Ланков каз-
ва: „Дай ми един разказ за „Наша родина“. Ще ти платим 1000 лв. 
хонорар.“ За какво съм им потрябвал на тия хора, не ми е известно. 
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Да съм голям писател – не съм. Дали защото мълча и не печатам, 
дали друга някаква цел се гони...“19.

Подобни мисли споделя и с приятеля си К. Щъркелов на 3 юни 1958 
г., когато е включен в делегация на СБП за участие в конгреса на 
съветските писатели и трябва преди тръгване да имат съвещание. 
„Съвещанието види се ще бъде инструктаж как да се държим, какво 
да говорим и пр., та освен че е неудобно да ти услужа, но струва ми 
се малко неудобно поради това, че от шестях души само аз не съм 
партиец и ме водят, за да ме активизират и приобщават, може би.“20

На годишно събрание на съюза (пролетта на 1958 г.) Т. Живков е 
стегнал редиците на писателите с реч, чийто девиз е „Повече сред 
народа, по-близо до живота“. Атмосефрата на събранието Чудомир 
описва така: „Ред. Дисциплина. Решението било на всяка цена да 
мине мирно и тихо, за да не се използват дрязгите в Съюза от вра-
говете. През цялото време в Президиума стояха секретарят на Пар-
тията Живков, Ганев, Аврамов, а на вечерята присъства ЦК, начело 
с Югов. Един-двама млади се поизпуснаха, но Караславов и Радевски 
стояха като „два лъва гневни“, готови да се хвърлят върху всеки, 
който посяга на „съюзното единство“21.

Средата на 1959 г. писателите вече изглеждат до голяма сте-
пен приобщени към партийната политика. По същото време част 
от художниците от старото поколение (след реабилитирането на 
Ал. Жендов) се завръщат към собствения си почерк. Освободен най-
сетне от ангажиментите си в музея, Чудомир също започва да ри-
сува, тъй като не може да пише, не се чувства свободен да каже, 
което мисли22.

Насочил се към рисуването, той излага два акварела в Окръж-
ната художествена изложба през април 1961 г., но едва година по-
късно споделя, че овладява акварелната техника с „всичката сила на 
този труден материал“. Така неповторимите нашенци, сътворени 
от четката на художника, изгряват в третата му самостоятел-
на изложба, открита в Стара Загора през 1965 г. Чудомир приема 
невероятния й успех (за 15 дена изложбата е посетена от повече 
от 16 000 души) като постигната победа, с удовлетворението на 
твореца, намерил своя път. „Чувствам го като реакция на новото, 
неразбраното и командваното. От ред години нашите общи изложби 
са мрачни, потискащи. Няма слънце, няма радост, няма оптимизъм. А 
у мене го има в изобилие.“23 Най-сетне той е успял да се „промъкне“ 
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между поддръжниците на социалистическия реализъм, импресионис-
тите и безбройните крайни модернисти сюрреалисти, абатракцио-
нисти, „които сами си разбират картините“24.

На писателското поприще в края на 50-те, началото на 60-те 
години на ХХ в. казанлъшкият творец се изявява предимно с публи-
кации, свързани с краеведската му работа и дейността му в музея, 
с пътеписи. През този период го занимава проблемът с продължава-
щата цензура въпреки закриването на Главлит след Априлския пле-
нум. Пътните бележки „Из съветска Армения“, отпечатани във в. 
„Народна култура“ с няколко премахнати пасажа, го карат да си на-
прави заключението, че е „сгрешил в генералната линия“. В „Стър-
шел“, заради „полуграмотните редакторчета, подплашени да не би 
да сгрешат“, също са осакатили „Из стария бележник“. Авторът 
обаче решава да експериментира: „изпратих на „Работническо дело“ 
фейлетон „Нашенци“ за проба. Много ме интересува резултата. Ин-
тересува ме най-вече преценката кое може и кое не може, защото 
сега това знаят само те“25.

През 60-те години Чудомир прилага нови „тактики“ за справяне с 
политическия императив. Нерядко, когато се изказва по разни поводи, 
прокарва своята истина покрай партийни клишета. Изказването му 
на конференция на младите литератори от Южна и Югозападна Бъл-
гария (12 май 1964) започва с „големите грижи на народната власт“. 
На съвещанието пък, свикано от Окръжния комитет на БКП на 6 юни 
1963 г., където художествената интелигенция от окръга обсъжда ре-
чите на Н. Хрушчов и Т. Живков26, неговата критика е напоена обилно 
със свеж хумор. За впечатленията си от ОХИ’62 той се шегува с 
картината на Златю Бояджиев „Към кланицата“ и със скулпторите, 
които изобразяват хората на труда само боси. Цитирайки лозунга 
„По-близо до живота, повече сред народа“, изтъква необходимостта 
да се построят почивни домове и на други места, тъй като художни-
ците виждат живота сред народа само от плажовете27.

По-отчетлив израз има несъгласието с партийната политика в 
дейността му на музейното поприще, където се стига до открит 
сблъсък с властта. Музеите са вкарани в идеологическата парадиг-
ма през 1949 г., когато към КНИК се създават още два отдела – за 
музеи, библиотеки и книгоиздаване и за художествена самодейност. 
Началото на 50-те години се провежда активна политика за пре-
устройство на музейната ни мрежа по съветски образец. Акцент 
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в нея е повсеместното обновление на експозициите, тъй като те 
са основната форма на комуникация с публиката. Започва превръ-
щането на музеите в законодател на знанието и разбирането за 
националната ни история с еднопластовия идеологически прочит, 
който десетилетия наред бе налаган официално. От провежданите 
национални и регионални конференции и семинари с указания на КНИК 
и Министерството на културата дългогодишният музеен деятел 
най-често недоволства: „Отгде намериха толкова тъпи хора да ни 
одобряват плановете и да ни командуват“28. „Национално съвещание 
в София. Два дена и половина ни инжектираха и обработваха. 64 
оратори говориха и най-после свършихме, капнали от умора. Впечат-
лението ми е, че КНИК е едно нищо.“29 И тук той вижда опасността 
от „шаблонизиране на общите музеи, правени по калъп и като видиш 
един, да не ти се ще да влезеш в друг“30.

Възгледите на Чудомир за изграждането на експозицията зася-
гат най-вече художественото оформление, тъй като това импони-
ра с професионалното му образование. На семинар в Димитровград 
(декември 1953 г.) той изразява мнението, че политическата роля, 
която се възлага на музеите, трябва да изпълняват или някоя излож-
ба-витрина, или някоя нарочно определена зала, за да се постигне 
истинското художествено оформление на постоянните зали31.

При откриването на новия отдел в експозицията „Социалисти-
чески революционни борби в Казанлъшко“ (есента на 1951 г. по повод 
50-годишнината на музея) проличава професионалната съвест на Чу-
домир. „Витрина на съпротивата... ще стане, но като се фалшифи-
цира историята. Та нали винаги по политически причини е ставало 
това. Не искат другарите комунисти да се сложи портретът на 
Бозвелиев, а самата витрина ще представи всъщност историята 
на социализма в Казанлък... Дойде жена от Музея на съпротивата – 
София, да командува и нарежда витрината и я нареди... да си късаш 
главата. Зае центъра с Централния комитет, а ако остане място, 
ще сложим убит партизанин... Аз мисля, че в нашата витрина тряб-
ва да се представи историята на социализма в Казанлъшко и негови-
те борби, тя да е повече исторически правдива, а не пропагандна.“32

Наред с „поръчковите“ изложби, на които се отрежда агита-
ционна и пропагандна роля, като тази за „зверствата“ в Корея с фо-
тографии, изпратени от Комитета за мир, Чудомир полага усилия да 
„избяга“ от идеологизацията и шаблона с изложбите: „Българската 
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книжнина преди Освобождението (1956), „За историята на българ-
ската литература“ (1957), голямата фотоизложба за театралния 
живот в Казанлък, открита на 28 декември с. г. и др.

Димитър Чорбаджийски носи вътрешното усещане за един 
свят, който си отива. Тази предопределеност буди тревогата му за 
съхранените ценности. В голямата борба с времето той има своя-
та мисия – да спаси този отиващ си свят – с образите, запечатани 
в картините и разказите му, и с предметите, оставени на сигурно 
място в музея. Ето защо той неколкократно се противопоставя на 
опитите да се посегне на фонда на казанлъшкия музей. С истинско 
възмущение описва как му взимат вещи от Руско-турската война 
(1877 – 1878) за Музея на българо-съветската бойна дружба. „Днес 
дойде от София помощник-завеждащ музеите при КНИК Мих. Рай-
чев и капитан от военноисторическия отдел при Министерството 
на народната отбрана и ми обраха отдела „Освободителна война“. 
Взеха ми турската раница, пощенската кутия, патронния сандък, 
сабята на Паница, 3 снаряда33... И баба знае да прави музей така!“34 
Вещите са приети с акт за издаване от 23 февруари 1953 г., в който 
е записано, че до 1 септември с. г. ще бъдат предоставени копия на 
руската пощенска кутия и турската раница35. Въпреки напомнянето, 
това не се случва и той е принуден да отправи второ настойчиво 
писмо с тон на обидна ирония: „С писмо № 32 от 3.08.1953 г. ний Ви 
напомнихме за обещанието, но Вий не се обадихте. Сега сме вече 
11.10.1953 г. и ний Ви напомняме отново, като вярваме, че държите 
на Вашите подписи и обещания и че само някаква много важна при-
чина е забавила това“36.

Дали Чудомир е предусещал предизвестения край на битката, 
която повежда, за да се съхранят за поколенията богатствата на 
музей „Искра“? Все пак тази политика е диктувана от най-високо 
ниво (за Музея на българо-съветската бойна дружба се изземват 
вещи от военноисторическите къщи-музеи в Плевен, Пордим, Бяла, 
от музея в Пазарджик). За първи път той поставя проблема на ви-
соко ниво по време на 50-годишния юбилей на музея, където гост 
на тържеството е председателят на КНИК Сава Гановски. Вместо 
обичайните високопарни речи посочва в доклада си зачестилите слу-
чаи на безогледно вземане на материали от музея за столични му-
зеи и институти. На 15 ноември 1956 г. във вестник „Литературен 
фронт“ излиза статията му „Големите и малките“. Тя е провокира-
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на от поведението на Ангел Грамчев, завеждащ Архивния отдел на 
ЦК на БКП, който пристига в Казанлък, иска архива на партийната 
организация в с. Ръжена и почва да къса и да прибира отделни пис-
ма и документи. Отпечатването й предизвиква истински скандал в 
пресата, който едва не злепоставя доброто име на Чудомир. Само 
споменаването на отдел на ЦК поражда остра реакция. В официоза 
„Работническо дело“ (8 декември 1956 г.) под заглавие „Измислица, 
която излага автора“ – писмо от Института по история на БКП, се 
казва, че Чудомир не е присъствал на посещението на Ангел Грамчев, 
придружаван при това от съветска специалистка в музея, затова е 
чудно, че той им приписва безобразия. Следва незабавно опроверже-
ние и лична среща между Чудомир и Ангел Грамчев. В крайна сметка 
в писмо до редакцията на „Работническо дело“ (21 декември с. г.) 
същият Институт съобщава за проверка по случая – „...писаното 
във фейлетона на Чудомир, че от казаната архива са взети някои до-
кументи, е вярно... Извиняваме се, че сме го обвинили неоснователно, 
но неволно. Не може да се каже също, че в. „Литературен фронт“ е 
станал проводник на клевета“37. Това е един от малкото случаи, ко-
гато органът на ЦК на БКП се извинява публично.

Отстояването на позиции, когато трябва да защити колекци-
ята на своя музей, и вярното му чувство за историчност очерта-
ват образа на дългогодишния музеен деятел с мисията да работи за 
съхраняване на културната и историческата памет. Той успява да 
увеличи богатствата на музея с повече от 22 500 експоната. С пра-
во проф. д-р Ат. Божков го нарича местния Херодот. Краеведската 
дейност38 на Чудомир обогатява познанията за народопсихологията 
на българите от Розовата долина и за традициите в региона. Той 
първи разкрива участието на казанлъшките ратници за църковна не-
зависимост и културно-национална самобитност. Издирва имената 
на възрожденците и тяхната народополезна дейност, изнася данни 
за произхода на жителите в околията. Проучванията му за родовете 
в Казанлък, за народните носии и първите социалисти и днес са по-
лезен принос в краезнанието.

В своите изяви на творец и като музеен работник през раз-
глеждания период на открито настъпление срещу индивидуалната 
творческа природа и посегателство върху най-насъщното условие 
за нейното проявление – свободата, Димитър Чорбаджийски се води 
от вътрешните си критерии за добро и зло, за чест и достойнство. 



Мариета Станева

57

Мълчанието в художествената проза при него се компенсира от „ак-
варелния взрив“, родил неповторимите образи от цикъла „Нашенци“, 
или от публикациите, направили достояние проучванията му за исто-
рията на казанлъшкия край, или от създаването на истински музей, 
който е оценен от колегиума в публичното пространство („Искра“ 
печели обявеното от Министерството на културата съревнование 
и става национален първенец през 1956 г. и 1957 г., изпреварвайки 
търновския и пловдивския музей). Това е наговият начин да се справи 
със собствената си съвест – благодарение на щастливото и спо-
лучливо съчетание от художествени и човешки дарби.
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лъшка околия“. От 50-те години са публикациите по темата за хай-
дутството и националноосвободителните борби, „Народните носии 
в Казанлъшко“ и „Следи от минерални извори в Казанлъшко“, „Между-
селски шеги и закачки“, „Исторически бележки за с. Д. Паничерево“. 
От 60-те години – за читалищата в Шипка и Енина, за куриерката на 
БРЦК Теодора Бакърджиева, Кольо Ганчев, водач на Старозагорското 
въстание (1875 г.), и Христо Попгеоргиев, преводач и издател, за кар-
навалните обичаи и първите социалисти в околията, Roza damascene.

CHANGES IN CULTURAL LIFE (1947 – 1967) FROM 
THE PERSPECTIVE OF CHUDOMIR AND HIS EFFORTS 

TO STAY TRUE TO HIMSELF

Marieta Staneva

Summary

The paper examines the public face of the writer, artist, public figure, and 
curator and director of the Kazanlak „Iskra” Museum, Dimitar Chorbadzhijski – 
Chudomir, between 1947 and 1967. Analysis unravels, in their proper historical 
context, the processes in Bulgarian cultural sphere, branded by a beleaguered 
transformation, which test Chudomir’s ability to preserve himself as a human 
and a creative person. Seeking for a solution, a compromise, to the total com-
munist control over the cultural field and the compulsory normative esthetics 
of socialist realism, he finds himself in a „forcefully schooled duality and am-
biguity to preserve the status quo while also find a slit for the truth, to prevent 
the loss of one’s humanity”. The paper recounts his ways of coping with the 
political imperative, that bring him to an open confrontation with the authorities.

Assault on the creative essence and encroachment upon the most basic of 
conditions for its expression – freedom, condemn Chudomir to a literary silence. 
It is offset by the „watercolor explosion”, which produced the unique characters 
of the „Locals” cycle; by publications inspired by his local history research; and 
by the set-up of a proper, publicly praised by the professionals, museum. 

The study is built upon evidence drawn from Chudomir’s diary; his 
personal archive – preserved at the „Chudomir” Literature and Art Museum; 
and documents from the Central State Archives.
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ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА 
НА КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

Давид Нинов

Информационното мрежово общество със своя бит, проти-
воречия и конфликти поставя редица изисквания пред ин-

ституциите на паметта (музеи, архиви, библиотеки) на национално, 
регионално и общностно равнище, налагащи провеждането на съ-
ответни стратегии и политики. В тесен смисъл използването на 
високите технологии и интелектуални комуникации в институции-
те за културноисторическото ни наследство се обвързва най-вече 
с предоставянето на ретроспективна информация на гражданите, 
бизнеса и публичните институции в цифров вид. Изискване, залегна-
ло още през 2003 г. с приетата от Министерския съвет Страте-
гия за електронно правителство на Р България1. Обективността 
ни задължава да подчертаем, че наред със заложените в Страте-
гията цели и задачи, дигитализацията на културноисторическото 
ни наследство има далеч по-важни стратегически проекции. Но до 
ден днешен музейният напредъкът в това отношение може да бъде 
охарактеризиран като локален, епизодичен и символичен.

Дигитализацията на съдържащото се в музейните фондове по-
ставя немалко фундаментални проблеми от теоретичен и практи-
чен аспект, на които авторът на настоящата публикация си поста-
вя за цел „да повдигне завесата“, предизвиквайки изкушените от 
проблематиката специалисти.

Цифровизацията на съхраняваните в музеите движими и недви-
жими културни ценности не бива да се схваща само като създаване 
на техен дигитален образ и евентуалното му описание с придружа-
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ващи метаданни2. Дигитализацията е преди всичко проектиране и 
осъществяване на основните процеси и дейности по комплектуване, 
проучване, описание, съхранение, опазване и предоставяне за използ-
ване в цифрова среда на музейните фондове. Като краен резултат 
следва да се формира тяхна дигитална проекция, огледален образ 
на физическата им такава, чрез която да се задоволят нуждите 
на потребителите (граждани, бизнес, публични институции) от ре-
троспективна информация чрез осигуряване на лимитиран онлайн 
и офлайн достъп в институция, постепенно придобиваща облик на 
информационно-комуникационен център за миналото. Цифровият ог-
ледален на физическия фондови образ е жизнено необходим за откро-
яването на видимите взаимовръзки и смислови контекстуални ця-
лости между културните ценности, а възможностите за изграждане 
на свободни виртуални релации и тематични конструкции между ве-
щите и документите в различните сбирки предопределят евентуал-
ни непознати прочити и ревизия на съществуващи.

Начало на музейната дигитализация следва да се постави с 
автоматизирането на различните процеси и дейности, свързани с 
комплектуването, проучването, описанието, съхраняването, опазва-
нето, предоставянето за използване на движимите и недвижимите 
културни ценности чрез т.нар. системи за управление на бази от 
данни (СУБД). За да бъде успешно проектирана и внедрена СУБД в 
музеите, същата трябва да отразява правдиво и точно многообра-
зието от работни процеси, съпътстващи обслужването на техните 
фондове и потребители. Детайлното разписване на всяка процедура 
в тази връзка би улеснило извънредно много имплементирането й 
като отделен сегмент в СУБД и изграждането на последната като 
успешен заместител на физическите работни процеси. За да се оси-
гури дълго битие с възможни структурни и функционални промени, 
е наложително програмната обвивка на музейната СУБД да бъде 
резултат от „индустриален“ отворен код, гарантиращ миграция на 
данни в утвърдени за публичните институции софтуерни продукти 
(MS Office) и генетично подобни бази от данни.

Един от най важните обекти в музейната СУБД е кодирани-
ят цифров образ на съхраняваната движима и недвижима културна 
ценност, съпътствана от съответни метаданни (описания). Него-
вата дигитализация ни изправя пред някой съществени въпроси от 
теоретично и практическо естество: Какъв е обектът, подлежащ 
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на цифровизация (архитектурен комплекс, предмет, фотография, 
диапозитив, негатив, фотографска плака, документ), и как следва 
да бъде описан? С какъв вид техническо средство ще се извърши 
дигитализацията (HD или 3D камера, фотоапарат, плосък или ба-
рабанен скенер)? Какви снимачни параметри следва да се заложат 
при дигитализацията на културната ценност с оглед постигане на 
търсено вузуално качество и обективност (цветови модел, разде-
лителна способност, контрастно-яркостни характеристики)? Нуж-
на ли е последваща цветова корекция на дигиталния образ? Какъв 
вид кодировка (файлов формат) на съхранение за крайния резултат 
се изисква? На какво техническо средство или платформа ще се 
възпроизвежда създаденият дигитален образ? Правилното страте-
гическо решаване на тези проблеми е от фундаментално значение 
за успешната финализация на дигиталната политика на институци-
ите на паметта, музеите в частност.

Видът на културната ценност, обект на цифровизация, опре-
деля типа и технологичните възможности на дигитализиращата 
техника, която ще се използва. Техническите средства за цифрово 
онагледяване на архитектурен комплекс, механизирана техника или 
оръжие не могат да бъдат еквивалентни по вид и възможности с 
тези за диапозитиви, негативи или фотографии.

В тясна връзка с вида на културната ценност, подлежаща на ди-
гитализиране, са нейните пространствени особености, изискващи 
строго конкретни подходи на оцифряване с оглед детайлно предста-
вяне на съдържанието й и евентуално създаване на неин 3D модел. 
Именно тези подходи следва да бъдат конкретно инструктно рамки-
рани, за да се осигури максимална подробност на образа, получен при 
евентуално действително физическо обглеждане от потребител.

Цифровата визуализация на културноисторическа ценност не 
предполага пълна образна точност на оригинала. Последната зависи 
от качеството на цветовите сензори на съответния скенер, фо-
тоапарат или камера. Това поставя въпросите, какви настроечни 
параметри да притежават визуално-технологичните компоненти 
(цветови модел, разделителна способност, контрастно-яркостни 
характеристики) на дигитализиращото средство и нужна ли е до-
пълнителна цветова корекция? Отговорът на първия въпрос зависи 
от възможностите на техниката, а на втория е безспорно утвър-
дителен особено що се отнася до дигитализирането и получаването 
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на максимално достоверен образ на фотографски материали, худо-
жествени произведения и документи. И в този случай са необходими 
регламентирането и разписването на инструкционни правила, обо-
сновани от способностите на електронните устройства за цифро-
визация и търсенето на оригиналноподобна визия.

От съществено значение е проблемът за видовата кодировка 
на цифровизираната културна ценност. Последната се определя от 
файловия формат, съхраняващ информацията за дигитализирания 
обект. Колкото повече детайли за своя предмет описва съответ-
ният файл, толкова по обемен ще е той, толкова повече простран-
ство и средства за съхранение ще изисква. Безспорно богатството 
на информация и детайлност трябва да бъде водещ критерий при 
избора на, подчертавам, индустриален файлов формат за запазване 
на изображение, звук и видео. Разбира се, това означава повече хар-
дуерно пространство за съхранение, но компромиси не бива да се 
правят. Добра компенсаторна възможност са компресиите без загу-
ба на качество, там където са налични. „Индустриалността“ пред-
поставя дълготрайност и актуализация на кодиращата технология, 
поради което не бива да се пренебрегва и подменя с увлечението 
към новото, но все още неутвърдено и доказало се във времето. Не 
са редки случаите, когато обещаващи разработки са изоставени от 
авторите си по една или друга причина. Немаловажен е и проблемът 
за файловата миграция на данни, обусловена от конкретни употре-
бителни нужди (онагледяване в уебпространството, изложбени зали 
и други публични мероприятия) или от наваксване на технологична 
изостаналост в определена кодировка, застраховка срещу което ня-
ма. Към подобна миграция трябва да се пристъпва предпазливо, след 
внимателен анализ от възможна качествена загуба на визуална или 
звукова информация. За да се избегнат непреодолими технологични 
изоставания във файловите системи за съхранение на звук, образ 
и видео, е необходим периодичен мониторинг на техните способно-
сти. При наличие на непренебрежимо изоставане преконверсията е 
единственото възможно решение.

Един от основните недостатъци на дигиталния обект е нужда-
та от техническо средство, а понякога и софтуерно приложение за 
неговото представяне и употреба. И тук отново изпъква въпросът 
за възможностите на това техническо средство. Колкото по скром-
ни са те, толкова по нереален е цифровият заместител на култур-
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ната ценност. Дори дигитализационният процес да е следвал всички 
правила и инструкции, крайният резултат е под силната зависимост 
на визуализиращото електронно устройство – дали разделителната 
му способност е голяма, дали цветовата му гама е богата, дали ско-
ростта му на възпроизвеждане е изискуемата и т. н.

Връзката технически спецификации на средствата за дигита-
лизация и качеството на крайния цифровизиран обект е иманентна и 
налагаща определени възможни практически решения, отнасящи се 
до цялата ни музейна мрежа.

Като се има предвид, че различните по вид културни ценнос-
ти изискват определени дигитализиращи устройства с конкретни 
възможности и параметри, не е еретична мисълта да се създадат 
профилирани дигитални центрове, практикуващи единна методика и 
процедури по дигитализация. Техният предмет на дейност следва да 
се ограничи само в оцифряването на съответните културноисто-
рически обекти, предмети, фото-, фоно- и кинодокументи, а всички 
други процеси и дейности, отразени в СУБД, да бъдат в ръцете на 
съответния музей. Подобни центрове биха били икономически целе-
съобразни и възможно оборудвани с високотехнологичен хардуер и 
софтуер. Същите ще изискват и ограничен брой иначе трудно нами-
раеми специалисти. Такива центрове могат да поемат и грижата 
за национално онлайн представяне на ретроспективна информация, 
съхранявана в музейната ни мрежа, съобразно местните професио-
нални стандарти, регламенти и политики. Задоволяването на апе-
тита на тукашния и задраничен български интернет потребител 
ще предопредели фокусирането на вниманието ни на регионално и 
общностно равнище. Буди недоумение търсенето и онагледяване-
то на български културни ценности в чуждестранни специализирани 
портали, подчинено на другоземски професионални и технологични 
критерии, стратегии и политики. Здравомислието изисква да се 
върви от национален онлайн портал за културноисторическо наслед-
ство към регионален или общностен такъв.

Дигиталният образ на културноисторическата ценност, по-
паднал в СУБД, следва непрекъснато да „обраства“ с информация 
(метаданни) за своя оригинал. Метаданни, документиращи неговото 
постъпване в музейната мрежа, идентифициране, съхранение, опаз-
ване, използване, т. е. „жизненият му цикъл“. Макар нормативно-
методическата уредба в това отношение да е подробна, нейното 
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адаптиране и обогатяване за електронна среда е ако не задължи-
телно, то поне желателно.

Дигитализирането на музейните фондове като част от диги-
талната политика на институциите на паметта не е единствено в 
услуга на потребителя, който е облагодетелстван да получава не са-
мо образ, но и информация за интересуващата го културна ценност 
без оглед на времето и пространството. То осигурява така желана-
та автоматизация на работните процеси в музеите, вписвайки ги в 
дизайна на цифровата икономика. Качествената огледална дигитали-
зация на културноисторическото ни наследство е негово електронно 
застрахователно копие, предпазващо оригиналите от ненужен досег 
с ползвателя. Предвид възможностите на данните в цифрова среда 
да се структурират скорострелно във вид на ваимносвързана инфор-
мация съвременните научните работници биха имали привилегията 
сами да създават и интерпретират ретроспективни конструкти, 
необговорени до този момент в специализираната литература. До-
бре дигитализираното културноисторическо наследство, придружено 
с високоинформативни и бързодостъпни метаданни, е жизненоважен 
инструмент в набиращата скорост и сила битка за интерпретация-
та на миналото. Битка, която поставя сериозни предизвикателства 
пред националната сигурност. Неслучайно в някой имперски модели-
рани държави част от институциите на паметта са на пряко под-
чинение на носителя на върховната власт. И най-вече дигитализира-
ното културноисторическо наследство като следствие на осъзната, 
разписана и разумно финансово подплатена политика ще представи 
в пълнота културния генетичен код на българската земя, основание 
за достойно настояще и непожелателно бъдеще.
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ON DIGITALIZATION OF CULTURAL 
HISTORICAL HERITAGE

David Ninov

Summary

Starting from the premise that digitalization is primarily the design and 
implementation of the principle processes and activities related to acquisi-
tion, research, description, storage, preservation and making available for 
use in digital environment of museum collections, the author focuses on 
certain theoretical and practical issues concerning digitalization of cultural 
and historical heritage within Bulgarian museum network. Digitisation is jus-
tified as the creation of a digital mirror projection of the physical structure 
of the museum collections, satisfying the needs of the consumers (citi-
zens, businesses, public institutions) of retrospective information by means 
of granting limited online and offline, based in an institution, access, where 
the institution gradually emerges as a centre for information and communi-
cation of the past.

Through the institution of specialized digital centres, establishment of 
and compliance with a universal methodology, valid financial justification, 
and staffing of the digitalization process is pursued. The article poses the 
question of the need for a single national web portal for presentation of 
the cultural assets preserved at the Bulgarian museums, governed by local 
professional standards, strategies and policies. This web portal is closely 
linked to the so-called fight over the interpretation of the past in the context 
of national, regional and community identity.
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ЗАГОВОРЪТ НА ЕЛИНАГ И ГАВРА ПРЕЗ 1019 г.

Румен Йорданов

След продължилата пет десетилетия война ранносреднове-
ковното Българско царство се покорило пред император 

Василий II Българоубиец (976 – 1025). Въпреки това част от бълга-
рите продължават съпротивата срещу Византийската империя. В 
планината Томор при средновековния Девол се укрепяват трима от 
синовете на цар Йоан Владислав (1015 – 1018) начело с престолона-
следника Пресиян. Един от последните защитници на българската 
независимост е воеводата Сермон, контролиращ Българския северо-
запад с ключовите крепости Срем и Белград. Сермон е коварно убит 
от Константин Диоген. Със смъртта му последните свободни земи 
на Българското царство са присъединени към Византийската импе-
рия в началото на 1019 г.1

Според изворите начело с българските аристократи – Елинаг 
и Гавра, в Солун е организиран и първият заговор срещу византий-
ската власт. Хронологично този заговор съвпада със съпротивата 
срещу завоевателите във все още неподчинените български тери-
тории през 1018 – 1019 г. Въпреки това заговорът трябва да се 
разглежда като най-ранната българска проява на съпротива срещу 
византийската власт2.

Сведенията за водачите на заговора Елинаг (Елемаг) и Гавра 
са оскъдни. Основен източник e Историческият свод на Йоан Ски-
лица и най-вече добавките към него, направени от епископ Михаил 
Деволски (XII в.)3. Тези добавки коригират и допълват и обогатяват 
основния текст на Скилица за събитията около личностите на Ели-
наг и Гавра, представяйки по-пълна картина за действията и целите, 
които са преследвали двамата български аристократи.
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Началото на подготовка за заговора трябва да бъде потърсено 
още в 1018 г. При последния си поход срещу Българското царство 
през 1018 г. император Василий II Бълтароубиец се установил за из-
вестно време в крепостта Стаг (дн. Каламбака/Тесалия, Гърция). 
Където пред василевса се явява Елинаг, управителят на Белград (дн. 
Берат в Албания)4.

Елинаг се представя пред император Василий Българоубиец в 
„робско облекло“ (μετà δουλικοῦ τοῦ σχήματος)5. Във византийската 
политическа традиция облеклото може да символизира подчинение-
то на един човек от друг6. Заедно с Елинаг пред василевса се явяват 
и неговите съуправители7. Сред тях Гавра е единственият, чието 
име е споменато. Елинаг и Гавра са удостоени с патрицианско дос-
тойнство от василевса и са изпратени в Солун8.

Интерес представлява името на Елинаг (Елемаг)9. В повече-
то преписи на историята на Скилица името се предава под фор-
мата Ελεμάγος10. Единствено Михаил Деволски го нарича Ελίναγος ὁ 
Φραντξὴς11. Използването на Елинаг (᾿Ελινάγῳ) се открива  също и 
в оловен печат, който потвърждава сведенията на Михаил Девол-
ски12. В два документа от атонските манастири „Св. Панталеймон“ 
и „Дионисиу“ манастирът „Св. Панталеймон“ е наречен τοῦ Σφρενξ13. 
Споменаването на манастира като τοῦ Σφρενξ14 дава основание да се 
приеме, че Елинаг или някой от наследниците му е бил негов ктитор15.

Името на другия водач на заговора Гавра (Γαβρᾶ)16 се свързва с 
ираноезичната именна традиция17. Гавра вероятно е представител 
на византийската фамилия Гавра, чиито корени се откриват в севе-
роизточна Мала Азия.

До 1018 г. Елинаг и Гавра са областни управители в Българското 
царство. Владенията на Елинаг най-вероятно са обхващали земите 
на областта с център Белград (дн. Берат в Албания). Описание на 
крепостта, управлявана от Елинаг, се съдържа в интерполация към 
Историческия свод на Йоан Скилица в ръкописа от cod. Ambrosianus 
C. 279 inf. от ХIV в.18 Това описание слага край на всички съмнения за 
местоположението на твърдината Белград, владяна и управлявана 
до 1018 г. от Елинаг. Този текст дава, макар и бегла представа за 
облика на Белград през ХI в.: τὰ δὲ Βελάγραδα φρούριον δύσβατον καὶ 
τοῖς ἐχϑροῖς ἀνεπίβατον. πρὸς μεσημβρίαν γὰρ κρημνοῖς στεφανοῦται, ἐν 
οἶς ποταμὸς ῥεῖ. Ἀσῶνα κλῆσις αὐτῷ. καὶ μία εἴσοδός ἐστι τῷ φρουρίῳ19.
(„Крепостта Белград пък е трудно достижима и за враговете съв-
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сем недостъпна. Понеже от юг е увенчана със стръмнини, сред кои-
то тече и река: Асона се нарича тя. А [само] един вход има към 
крепостта“20.) Спомената в текста р. Асона трябва да се иденти-
фицира с р. Осуми в днешна Албания.

Владенията на Гавра също може да се локализират в територии, 
намиращи се в югозападните български земи. Предпоставка за това 
е бягството на Гавра в неговите земи, а владенията му трябва да 
бъдат потърсени също около Белград (в дн. Албания)21. В добавките 
на Михаил Деволски заедно с Белград е описана и крепостта Рако-
ва (Оряхово) ῾Ράκοβας22. Споменаването на Ракова заедно с Белград 
позволява да се изгради хипотеза, че Гавра е бил управител именно 
на тази крепост и е контролирал околностите �.

В основния текст на Скилица заговорът е пропуснат. Сведения 
за него се съдържат единствено в добавките на епископ Михаил 
Деволски: „Скоро след това архонтите и патриции Елинаг и Гавра 
(ἀρχόντων καὶ πατρικίων Ἑλινάγου καὶ Γαβρᾶ)23 организирали заговор в 
Града (Солун), където били изпратени от Василий“.

Според Михаил Деволски целта на заговора на Елинаг и Гавра 
е възстановяването на българската държава (ὡς δὴ τὸ Βουλγαρικὸν 
ἀναδεξαμένων καὶ αὖθις κράτος)24.

Това, макар и кратко сведение ясно показва целта на организи-
раното съзаклятие – възстановяване на държавната независимост 
на Българското царство. По това време синовете на последния бъл-
гарски цар все още се съпротивляват и са укрепени в планината 
Томор. В този контекст действията на Елинаг и Гавра изглежда са с 
известни основания и надежди за успешен завършек. Военното над-
мощие на Византия обаче не  дава никакви шансове за успех, поради 
което заговорът е обречен още в самото си начало. Заговорът на 
Елинаг и Гавра трябва да е организиран през 1019 г. Terminus ante 
quem за начало му било пристигането на император Василий II в 
Атина в края на 1018 г. Terminus post quem е завръщането на васи-
левса в Цариград през пролетта на 1019 г.

За да организират мащабен по своя замисъл заговор, двамата 
съзаклятници изглежда са разчитали на подкрепа и са разполагали в 
региона със значителна военна сила и политическо влияние, което да 
им позволи да се опълчат на византийската власт.

Териториалният обхват на заговора не е известен. Заговор-
ниците вероятно опитват да овладеят втория по важност град в 
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империята – Солун, за да се превърне в център, от който да се по-
стави начало на възобновяването на Българското царство. Малко 
вероятно е заговорниците да преследват убийството на импера-
тор Василий и да се намесят във вътрешнополитическите борби 
на империята, както по-късно на два пъти прави Пресиян – син на 
цар Йоан Владислав, през 1026 и 1029 г. Организираният заговор не 
успява да се разгърне разкрит е от византийските власти и са 
предприети мерки за неговото потушаване. Възможно е лично им-
ператор Василий II при завръщането си от Атина да е провеждал 
разследването срещу заговорниците25. Според Михаил Деволски при 
разпитите Елинаг отричал участието си в заговора и всякаква роля 
в него. Впоследствие санът му бил възстановен26. Другият основен 
заговорник Гавра първоначално успява да избяга в своите земи (εἰς 
τὴν ἰδί αν χώραν)27, където по-късно е заловен и по заповед на импера-
тор Василий II е ослепен28. Ослепяването е обичайното членовреди-
телно наказание във Византийската империя, което се е прилагало 
спрямо бунтовници и отцепници от ромейската власт.

След разкриването на заговора съдбата на двамата видни бъл-
гари поема по коренно различни пътища. Към Елинаг има едно из-
ключително благосклонно отношение от страна на византийската 
власт, което е интересно предвид ослепяването на Гавра. Сведение-
то за ослепяването на Гавра е и последното споменаване в изворите 
на този български аристократ.

Съдбата на Елинаг поема по коренно различен път. Благодаре-
ние на един печат, датиран в средата на XI в.29, може да се проследи 
съдбата на Елинаг след разкриването на заговора. Легендата на 
печата e: [Ἐ]λινάγ(ῳ) μαγ(ί)[σ]τρ(ῳ) (καὶ) κατ[ε]πάν(ω) τ[οῦ] Ταρ(ώ)[ν] 
(Елинаг магистър и катепан на Тарон)30. Този печат разкрива, че след 
възстановяването на сана му Елинаг се издига в ранговата стълби-
ца на империята като магистър и бил назначен за катепан на една 
от ключовите гранични теми на византийския изток – Тарон, раз-
положена по горното течение на река Ефрат, западно от езерото 
Ван31. Издигането на Елинаг като магистър и катепан на една от 
източните теми на империята кореспондира с наличните сведения 
за използване от страна на Византия на административния потен-
циал на българската аристокрация на изток. По този начин се зат-
върждавала политиката на изселване на българските благородници 
от балканските земи в Мала Азия.
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Заговорът на Елинаг и Гавра, целящ възобновяване на Българско-
то царство, доказва, че съпротивителните сили на българите не били 
докрай изчерпани. По-малко от година след покоряването на царство-
то им те предприели  първото начинание за съпротива срещу визан-
тийската власт. Въпреки неуспеха на заговора той бил първият зна-
чим опит за българска реакция срещу византийското владичество в 
земите на вече унищоженото ранносредновековно Българско царство.

БЕЛЕЖКИ

1 Златарски, В. История на българската държава през средните 
векове. Т. I/2: От славянизацията на държавата до падането на Пър-
вото царство (852 – 1018). С., 1927, 1994

2
, с. 786 свързва заговора 

на Елемаг и Гавра със съпротивата на Сермон в Срем.; Дуйчев, Ив. 
Последният защитник на Срем в 1018 г. – ИИИ, 8 (1960), с. 309 – 321; 
Божилов, Ив., Гюзелев, В. История на средновековна България VII – XIV 
век. С., 1999, с. 330, 357; Божилов, Ив. Българите във Византийската 
империя. С., 1995, с. 115 – 116.

2 Основните извори и научна литература за заговора вж. у: 
Ioannеs Scylitzes. Synopsis historiarum. Rec. I. Thurn (CFHB Vol. 5). Berolini 
et Novi Eboraci, 1973, p. 364, с. 67 – 71; Scylitzes, Ioannеs. Нistoriarum 
compendium. – ГИБИ, VI, С., 1965, с. 296; Гюзелев, В. Извори за сред-
новековната история на България (VII – XV в.) в австрийските ръко-
писни сбирки и архиви. Т. 1. Български, други славянски и византийски 
извори. С., 1994, с. 49; Златарски, В. Н. История, I/2, с. 786; История 
на България. Т. 2. Първа българска държава. С., 1981, с. 420; Божилов, 
Ив. Българите, с. 115, 307; Божилов, Ив., Гюзелев, В. История, с. 395 – 
396; Николов, Г. Н. Централизъм и регионализъм в ранносредновековна 
България (края на VІІ – началото на ХІ в.). С., 2005, с. 148 – 149.

3 Scylitzes, Ioannes. Historiarum compendium, с. 296.
4 Scylitzes, Ioannes. Historiarum compendium, с. 296.
5 Гюзелев, В. Извори, с. 49; Scylitzes, Ioannes. Historiarum compendium, 

с. 296; Николов, Г. Н. Едно сведение за българската история: Scylitzes, 
Ioannes. (cod. Ambr. C. 279). – В: CIVITAS DIVINO–HUMANA. In honorem 
annorum LX Georgii Bakalov. С., 2004, с. 335.

6 Ангелов, П. България и българите в представите на византий-
ците (VII – XIV век). С., 2011, с. 68.



Румен Йорданов

73

7 Scylitzes, Ioannes. Historiarum compendium, с. 296.
8 Николов, Г. Н. Едно сведение за българската история, с. 336.
9 За произхода на името „Елемаг“ вж. Р. Стойков. Сигрица и Еле-

маг са прабългарски имена. – ИПр, 20/6 (1964), 63– 67; Николов, Г. Н. 
Едно сведение за българската история, с. 335– 338.

10 Scylitzes, Ioannes. Historiarum compendium, с 296; Scylitzes, Ioannes. 
Synopsis historiarum, p. 364, 67 – 71. В някои от ръкописитe на Скилица 
се наблюдават известни разлики в изписването на името на Елемаг 
(Елинаг). Името бива предадено и като: Ἐλεμάτος в Scorialensis TIII 9 
(166) (XIV в.) и Ἐλεμάττε – в Ambrosianus C 279 1nf. (XIV в.) Scylitzes, 
Ioannes. Synopsis historiarum, p. 364.

11 Scylitzes, Ioannes. Synopsis historiarum, p. 364. 67 – 71; Scylitzes, 
Ioannes. Historiarum compendium, с. 296.; Добавки на епископ Михаил Де-
волски от 1118 г. към „Исторически свод“ на Йоан Скилица (XI в.). – В. 
Гюзелев. Извори, с. 49. Николов, Г. Н. Централизъм и регионализъм, с. 148.

12 Nesbitt, J., N. Oikonomides, E. McGeer. Catalog of Byzantine seals 
at Dumbarton Oaks and in the Fogg museum of art. Vol. 4. Washington DC, 
2001, p. 169.

13 Actesde Dionysiou. Édition diplomatique par N. Oiko no mi dès. Paris, 
1968, № 1, p. 40; Actes de Saint Pan ta léléèmôn. Édition diplomatique par. 
P. Lemerle, G. Dagron, S. Ćirković. Paris, 1982, № 3, p. 38; Николов, Г. Н. 
Централизъм и регионализъм, с. 148.

14 Actesde Dionysiou. № 1, p. 40; Actes de Saint Pantaléléèmôn, № 3, 
p. 38; Николов, Г. Н. Централизъм и регионализъм, с. 148.

15 Николов, Г. Н. Централизъм и регионализъм, с. 148; Божилов, Ив. 
Българите, с. 115 – 116.

16 Гюзелев, В. Извори, 49; Ioannes Scylitzes. Historiarum compendium, 
с. 296.

17 Николов, Г. Н. Централизъм и регионализъм, с. 148. За името 
Γαβρᾶ са изказани различни предположения. Вж. Bryer, A. A Byzantine 
Family: The Gabrades, 979–c. 1653. University of Birmingham Historical 
Journal (Birmingham), 12 (1970 – 1971), с. 164 – 187; Бартикян, Ρ. О 
византийской аристократической семье Гаврас. (ΓΑΥΡΑΣ–ΓΑΒΡΑΣ). – 
ИФЖ, 122/3 (1987), с. 190 – 200.

18 Николов, Г. Н. Централизъм и регионализъм, с. 190; Николов, Г. Н. 
Едно сведение за българската история, с. 336.

19 Scylitzes, Ioannes. Synopsis historiarum, p. 364
73 – 75

. Името на града в 
cod. Ambr. C. 279 (Βελάγραδα) е леко видоизменено в сравнение с оста-



Заговорът на Елинаг и Гавра през 1019 г.

74

налите форми в различни ръкописи на Йоан Скилица: Βελεγράδων AVMN: 
Βελαγράδων CEBD: Βελογράδων H: Βεαλαγράδων U (Ioannes Scylitzae. 
Synopsis historiarum, p. 364

69
). Споменато е името на река Асона (дн. 

Осуми), което окончателно разсейва съмненията, че става дума за 
Белград на р. Дунав. По-подробно по този въпрос и за други мнения вж. 
Николов, Г. Н. Едно сведение за българската история, с. 335 – 338.

20 Преводът на цитирания пасаж е на Николов, Г. Н. Едно сведение 
за българската история, с. 336.

21 За местоположението на владенията на Гавра има различни 
мнения. Първата им локализация се търси в Североизточна Мала 
Азия, където се разполагат родовите владения на фамилията Гавра.

22 Scylitzes, Ioannes. Synopsis historiarum, p. 364. 75; Николов, Г. Н. 
Централизъм и регионализъм, с. 149.

23 Гюзелев, В. Извори, с. 49.
24 Гюзелев, В. Извори, с. 49; Ioannes Scylitzes. Historiarum compendium, 

с. 296.
25 Ив. Божилов предполага, че разследването на заговора се е 

водело лично от Василий II – вж. Божилов, Ив., В. Гюзелев. История, 
с. 395 – 396.

26 Гюзелев, В. Извори, с. 49.
27 Гюзелев, В. Извори, с. 49; Scylitzae, Ioannis. Historiarum compendium, 

с. 296; Николов, Г. Н. Централизъм и регионализъм, с. 148.
28 Scylitzae, Ioannis. Historiarum compendium, с. 296.
29 Nesbitt, J .N. Oikonomides, E. McGeer. Catalog of Byzantine seals, 

p. 169, № 76.3.
30 Ibidem.
31 ODB, vol. 3, p. 2012; J. Nesbitt, N. Oikonomides, E. McGeer. Catalog 

of Byzantine seals, p. 168 – 170.

THE ELINAG AND GAVRAS CONSPIRACY OF 1019

Rumen Sl. Yordanov

Summary

The Elinag and Gavras Conspiracy of 1019 was the first attempt of the 
subjugated Bulgarians for the restoration of the Bulgarian Kingdom. Elinag 
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and Gavras proved that the resistance of the conquered Bulgarians was 
not entirely shattered. Less than a year after the conquest of the kingdom, 
they organized this massive by its scale conspiracy against Byzantine rule. 
Despite the failure, the conspiracy was a remarkable attempt for a Bulgar-
ian retort to Byzantine rule in the lands of the already overwhelmed Early 
Medieval Bulgarian kingdom. The fortunes of the two conspirators against 
the Byzantine rule propelled them on different courses. While Gavras was 
blinded, Elinag climbed up the ranks of Byzantine aristocracy, receiving ap-
pointments as magistros and katepano.
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БИТКАТА ПРИ КЛОКОТНИЦА В КОНТЕКСТА 
НА ПРАВОСЛАВНИТЕ ТРАДИЦИИ ОТ XIII – XIV в.

д-р Георги Канев

Прегледът на проповедническо-катехизаторската, богослу-
жебната и правовата литература от периода на втора-

та половина на IX и първата половина на X в. разкрива целенасочен 
стремеж за християнизиране на новопокръстваното българско об-
щество и подготвянето на необходимата за това книжовна про-
дукция1. Спрямо Българското ханство обаче покръстването наред с 
всички преобразования, които довежда след себе си, провокира и ново 
осмисляне на отношенията между българи и византийци2. В култур-
но отношение българите задават модел, който става характерен за 
т. нар. византийска общност и тясно свързаното с нея православно 
славянство (Slavia Orthodoxa)3. Именно в областта на православната 
духовна, а и материална култура народите от сферата на двете 
упоменати групи постигат забележително единство4.

Покръстването и създаденото от него духовно родство дават 
своето отражение и във връзка с военните стълкновения между 
българи и ромеи5. Много показателни за това са християнските ар-
гументи на патриарх Николай Мистик в многобройните му писма до 
цар Симеон, с които се опитва да го склони към мир и прекратяване 
на военните кампании. Такива аргументи не липсват и в писмата на 
император Роман Лакапин отново до цар Симеон, чиято цел е съща-
та като на патриарх Николай6. Особено много бил огорчен патри-
архът, че се налагало да се стига до размяна на пленници вместо 
тяхното незабавно освобождаване7. Красноречиво свидетелство за 
новото, породено от християнството в отношенията между бълга-
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ри и византийци след покръстването, е Словото за мира с българи-
те, произнесено през 927 г. по време на брачните тържества на Св. 
цар Петър с византийската принцеса Мария, която в чест на мира 
приема името Ирина8.

На практика военните действия между българи и византийци не 
престават след покръстването. След половинвековна напрегната 
война през 1018 – 1019 г. се стига до пълното покоряване на бъл-
гарското царство от Империята9. Периодът на обща политическа 
власт над българи и ромеи през XI – XII в. довежда до допълнително 
духовно сближаване. Като примери могат да се изброят редица об-
стоятелства: български и ромейски владетели се редуват заедно 
на общ трон в изключителния български средновековен паметник 
от средата на XI в. – т. нар. Български апокрифен летопис; най-про-
чутият български светец и днешен небесен покровител – Св. Йоан 
Рилски – е прославен чрез перото на видния византиец и управител 
на Средец – Йоан Скилица; славянските просветители и техните 
първи ученици, почитани по българските земи, обогатяват право-
славния календар на Византийската империя; между българи и визан-
тийци и през скрипториите и на руските княжества се създава общ 
духовен фронт против латиноезичния Запад, отделен от Източното 
Православие след схизмата от 1054 г. и др.10

След възстановяването на българската средновековна държава 
и въпреки политическите противоборства чувството на духовната 
общност продължава да дава плодове. Много ярък израз намира то 
в богослужението, което се движи в посока на унификация, която 
бележи връх след средата на XIV в., и в духовния подвиг на Исихазма, 
възприет в ареала на цялата византийската общност11. Интересен 
принос на българското царство през XIII – XIV в. към православното 
Предание е ролята му в прославата на някои местно почитани све-
тии във византийските владения на Балканите. Включването на те-
зи светци в общоправославния календар е ускорено от пренасянето 
на мощите им в българската столица по време на успешните походи 
на българските владетели. Такива са Св. Иларион Мъгленски, Св. Фи-
лотея Темнишка и Св. Петка Епиватска. Общоправославната почит 
към тези Божи угодници се ускорява и утвърждава именно от момен-
та на превръщането им в закрилници на столицата на българските 
царе – Търново12. Трябва да се има предвид и обстоятелството, че 
типичен акцент, по който в историко-апокалиптични съчинения се 
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разкрива противоборството между българи и византийци е по линия 
на това кой народ е по-благочестив и предан на Христовата вяра и 
чие средище е център на Православието. Добър пример за това са 
„Солунска легенда“, „Пандехово пророческо сказание“, „От светите 
[книги] видение на пророк Даниил“, „Видение на пророк Исай за по-
следните времена“, „Сказание за Сибила“ или „Разумник-указ“. Част 
от посочените съчинения са открити в т. нар. Драголов сборник 
от края на XIII в. Характерно за сборника е, че се приема от изсле-
дователите като пример за сборник, употребяван от свещениците 
в тяхната ежедневна проповедническа дейност на енорийско ниво. 
Това означава, че представите в посочените апокрифни сказания са 
имали широко разпространение сред обикновените българи13.

В областта на военното дело през XIII – XIV в. общата вяра 
също дава плодове. Ценни свидетелства за това дават византий-
ските хронисти Никифор Григора, Йоан Кантакузин и Георги Пахимер. 
Никифор Григора представя влиянието на общата православна вяра 
върху воюващите така: Този закон съществува, предаван винаги без 
промяна на потомците, не само у византийците и тесалийците, но 
и у илирите, трибалите и българите поради общността на вярата 
им, а именно да лишават неприятеля само от имущество, но да не го 
поробват и да не убиват никого извън сражението14. Йоан Кантаку-
зин разказва, че по време на успешен поход на Андроник III Палеолог 
в българските предели по времето на цар Георги II Тертер (1322 – 
1323) императорът не взе никакъв пленник (понеже имало обичай у 
мизи и византийци при нападения да не се поробват едни други), а наг-
раби добитък и много друга плячка15. Георги Пахимер, след като раз-
казва за поражението на византийците при р. Скафида през 1304 г., 
посочва, че българите имаха обичай да освобождават невредими пле-
нените с изключение на знатните и големите, така че се случваше да 
пострадат само тези, които се противопоставяха в сражението16.

За съжаление, посочената човеколюбива проява не се прилага аб-
солютно винаги, както показват изворите. Огорчението на патриарх 
Николай Мистик от решението на цар Симеон да не освобождава 
пленниците ни насочва към корените на традицията, която още с по-
явата си е поставена под въпрос, поради практически съображения. 
Контрастират спрямо тази нагласа и жестоките прояви на импера-
тор Василий II и цар Калоян, станали причина за появата на прозвища-
та им съответно „българоубиец“ и „ромеоубиец“17. Георги Пахимер, в 
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продължението на своя разказ за поражението на византийците при 
р. Скафида, посочва, че въпреки посочената традиция българите в на-
стъплението си към Адрианопол „грабеха и не се поколебаха да избият 
мнозина“18. Съвсем не спазва тази традиция българският въстаниче-
ски вожд Ивайло – по негова заповед пленниците се избиват веднага. 
Жестокостта на Ивайло става пословична и според Георги Пахимер 
влияе върху морала на византийските войници19.

Въпреки всичко обаче традицията православните българи и ро-
меи да не се поробват едни други при сражения е факт, който е имал 
своето значение и влияние, както посочват споменатите по-горе 
трима хронисти. Именно на българите е достояние една от най-
ярките прояви на тази традиция – решението на цар Иван Асен II 
(1218 – 1241) да освободи всички пленени войници на разгромения при 
Клокотница (9 март 1230 г.) епирски владетел, Теодор Комнин (1215 – 
1230)20. Основен и най-подробен извор за събитията е Георги Акропо-
лит, неговото съчинение ползват Теодор Скутариот и монах Ефрем. 
Важни сведения за резултата от сблъсъка между епирския владетел 
и българите предлагат също Търновският надпис на цар Иван Асен II 
и Св. патриарх Евтимий Търновски – най-вече житието на Св. Петка 
Параскева. За битката съвсем накратко споменават още редица из-
точници, а споменът за нея бива съхранен и в народните предания21. 
За самото сражение изворите са изключително пестеливи, Георги 
Акрополит разказва: Теодор бил решително победен от българите и 
скитите (куманите, бел авт.). Бил пленен от враговете той и мнози-
на от роднините му, от висшите длъжностни лица и знатните и всич-
ките им вещи станали плячка на българите22. Относно отношението 
на цар Иван Асен към пленените Георги Акрополит продължава: Иван 
Асен се отнесъл към плененото множество човеколюбиво, освободил 
повечето от войниците, а най-вече по-простите и сбирщината и ги 
отпратил по селата и по градовете им. С това той проявявал може 
би човеколюбие, а може би търсел да извлече и полза. Защото искал да 
бъде техен господар, като премахне ромейската власт. В това той 
успял, защото, когато потеглил срещу тях, всички му се подчинявали 
без кръвопролития23.

Същия случай Теодор Скутариот предава така: А Асен бил раз-
положен твърде човеколюбиво по отношение на войската. Той освобо-
дил повечето от войниците, най-вече от незнатните, и ги отпратил 
по селата и градовете им. Но като вършел това, той имал известна 
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полза за себе си. Защото той искал да ги откъсне от ромейската 
власт и да ги владее, в което сполучил. Защото, когато настъпил сре-
щу тях, всички му се подчинявали24.

Монахът Ефрем, в своята стихотворна хроника, която завършил 
ок. 1313 г., предава събитието така: Асен приел Теодор чак при себе 
си и почит му отдал, и уважение, и пуснал всичките военнопленници 
– свободно те си тръгнали, но с двоен страх, смутени от това чове-
колюбие. Асен го сторил заради изгодата: по-късно след това осво-
бождение с войска излязъл срещу градовете им и ги превзел без бой и 
без усилие...25.

Най-напред прави впечатление, че автор като Св. патриарх Ев-
тимий премълчава и не допълва чуждите източници относно тради-
ция православните българи и ромеи да не се поробват по време на 
война. Св. Евтимий се спира подробно на голямото териториално 
разширение на българското царство и не разказва за освобождава-
нето на пленените войници. Българският патриарх допуска и някои 
фактологически неточности във връзка с битката при Клокотница 
и действащите лица – в житието на Св. Иларион Мъгленски той 
смесва цар Калоян и цар Иван Асен II, а в житието на Св. Петка 
Параскева представя като противници на цар Иван Асен II латини-
те в Константинопол. Причините за тези грешки на иначе добре 
осведомения български църковен глава не са напълно ясни и остават 
в сферата на предположенията26. От значение обаче е, че той не 
споменава традицията, за която свидетелстват Никифор Григора, 
Йоан Кантакузин и Георги Пахимер. Това обстоятелство не обезсил-
ва написаното от тримата споменати хронисти и по-скоро насочва 
към прецизен поглед върху творчеството на Св. Евтимий и сложна-
та политическа и религиозна атмосфера от втората половина на 
XIV в., когато това творчество е създавано.

На второ място трябва да се отбележи, че нито един от оста-
налите извори не се позовава на православна традиция за освобожда-
ване на пленници във войните между българи и византийци27. Георги 
Акрополит († 1282), който е най-ранният от авторите, е всъщност 
съвременник на Теодор Скутариот (втора половина на XIII в.), а мона-
хът Ефрем живее в края на XIII и началото на XIV в. През този период, 
както се вижда от сведенията на Никифор Григора, Йоан Кантакузин 
и Георги Пахимер, традицията българи и ромеи да не се поробват 
като едноверци е вече утвърдена. Георги Акрополит обаче и след-
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ващите неговата хроника двама други автори обръщат внимание 
единствено на прагматичността в постъпката на цар Иван Асен. 
Вероятно това е продиктувано от впечатляващите последствия – 
в кратък срок българският скиптър се разпростира над Източна 
Тракия, Родопската област, Беломорието, Македония, Арбанашката 
земя, (дн. Албания), Епир и Тесалия. Двойното териториално разши-
рение на българското царство не среща особена съпротива, което 
се обяснява именно с поведението на цар Иван Асен към пленените28. 
Необходимо е да се отбележи, че суровият цар Калоян, който екзеку-
тира пленници и наказва жестоко всички, които му противостоят, 
е принуден да води тежки и продължителни кампании в периода 1205 
– 1207 г. и не успява да се похвали с успехите на своя братов син.

Историческите извори, от друга страна, свидетелстват и за 
набожното поведение на цар Иван Асен II – владетелят почита и 
се вслушва в съветите на прочутия български монах и отшелник 
и бъдещ търновски патриарх – Св. Йоаким I; приписва победата си 
на застъпничеството на светите 40 мъченици, в чиито празничен 
ден е спечелена битката, и издига храм в тяхна чест; обдарява пра-
вославни манастири; напълно скъсва номиналната уния с Папство-
то и постига признание на патриаршеския статут на българската 
църква, и е склонен да приема дадени събития като Божие наказа-
ние за своето поведение29. Можем да заключим, че поведението на 
цар Иван Асен II към пленените войници, в което се съчетават вяра 
и прагматизъм, църковно Предание и дипломатичност, утвърждава 
традицията, която по-късно описват хронистите Никифор Григора, 
Йоан Кантакузин и Георги Пахимер, и превръщат победата при Кло-
котница в един от най-бляскавите успехи на българското оръжие.
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THE BATTLE OF KLOKOTNITSA IN THE CONTEXT 
OF ORTHODOX TRADITIONSIN THE 13TH AND 14th 

CENTURIES

Dr. Georgi Kanev

Summary

The article provides a brief overview of the spiritual cultural conver-
gence between the Byzantine Empire and Christian Bulgaria. This rap-
prochement sets the ground for the symbiosis by which Bulgaria will be-
come the founder of the emerging cultural space of “Slavia Orthodoxa” 
(Riccardo Picchio) in the context of the so-called “Byzantine common-
wealth” (Dimitri Obolensky). The article places an emphasis on the mani-
festations of spiritual and religious kinship in the field of warfare, as evi-
denced by the chroniclers Georgius Pachymeres, Nicephorus Grigoras and 
John Kantakouzenos (13 – 14 century). These chroniclers testify to the 
observance of a tradition among the Balkan Orthodox peoples, where they 
would kill each other only in battle, and would not enslave each other in 
wartime. The roots of this tendency could be traced back to the dealings 
between Bulgarians and Byzantines in the second half of the 9th and 10th 
centuries. In the article I point out that the tradition described by the afore-
mentioned chroniclers was tested in the real world in the 13th century at 
the battle of Klokotnitsa and the decision of Tsar Ivan Asen II to release the 
captive soldiers of Theodore Komnenos. This conclusion highlights not only 
the political but also the cultural consequences of the Battle of Klokotnica 
on 9 March 1230.
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ЖИТЕЙСКИЯТ ПЪТ И ВОЕННАТА КАРИЕРА НА 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ПАНАЙОТ БЪРНЕВ В СНИМКИ

Асен Радев

През 2018 г. като дарение от наследниците на генерал-лей-
тенант Панайот Бърнев в Националния военноисторически 

музей (НВИМ) постъпи албум с черно-бели снимки и снимки – пощен-
ски картички1, отразяващи неговия житейски път, военната му ка-
риера, както и някои важни моменти от обществено-политическия 
живот на Княжество (Царство) България и войните за национално 
обединение. Албумът е от картон. Ръкописният надпис с черно мас-
тило на първата страница: „На многообичните ми / Златка и Панай-
отъ / Илия / 1901 г.“ дава основание да се предположи, че албумът е 
подарен на Панайот Бърнев и съпругата му Златка, а снимките са 
събирани и подреждани от семейството впоследствие. Според щам-
пата на задната корица албумът е изработен от книговезницата на 
Ив. С. Вителов в Търново (дн. Велико Търново).

Панайот Вичев Бърнев е роден на 18 септември 1859 г. (стар 
стил) в Ески Джумая (дн. Търговище) в семейството на търгове-
ца Вичо Бърнев и съпругата му Анастасия Хаджирачева2. Завършва 
Военното на Негово Царско Височество училище в София с четвър-
тия му випуск през 1883 г., на 30 август с. г. е произведен в чин 
подпоручик и е зачислен в 12-а раховска пеша дружина във Варна. 
Участва като командир на 1-ва рота от 8-и пехотен приморски полк 
в Сръбско-българската война 1885 г. и се отличава в боевете при 
Драгоман, Цариброд и Пирот, за което е награден3. На 24 март 1886 
г. Панайот Бърнев е повишен в чин поручик, а на 1 януари 1888 г. – в 
капитан4. През същата година е преведен като командир на рота в 
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1-ви пехотен софийски полк, а през следващата е назначен за коман-
дир на взвод във Военното училище в София5; от 1889 г. е и първата 
снимка в албума, постъпил в НВИМ (сн. 1).

През 1895 г. капитан П. Бърнев е повишен в длъжност командир 
на юнкерска рота (сн. 2), а на 28 ноември същата година получава 
ново назначение – ординарец на княз Фердинанд Сакс-Кобург-Гот-

Сн. 1. Капитан Бърнев (наблюдаващият седнал) като командир на взвод във Воен-
ното училище на софийското стрелбище

Сн. 2. Капитан Бърнев и други офицери с юнкерите 
на стрелбището
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ски6. На 14 февруари 1896 г. е повишен в офицерски чин майор7. През 
същата година като член на военната свита на княза е включен в 
състава на правителствената делегация, водена от Фердинанд I, 
която посещава султана в Цариград, а също европейските дворове в 
Петербург, Виена, Берлин, Париж и Белград във връзка с признаване-
то на българския монарх. При тези посещения майор Бърнев получава 
различни чужди отличия – турски орден „Османие“ III ст., руски ор-
ден „Св. Станислав“ III ст., френски орден „Почетен легион“, сръбски 
орден „Тáкова“ III степен.

Впоследствие майор Панайот Бърнев заема последователно длъж-
ностите комендант на двореца и флигел-адютант, но както сам пи-
ше в своите спомени, предпочита строева длъжност. „Службата ми 
в двореца не я обичах, не ми беше по характер, аз съм бил постоянно 
по-рано в строя. Тук работа няма, освен дежурства, приеми, команди-
ровки с княза и да не бъдеш господар на себе си, а винаги в угодни-
чество на княза. Флигел – адютантството е почетна длъжност на 
слуга. Винаги да се пазиш от говорене, да пазиш секрети, да чуваш 
клюки и винаги да угаждаш на вечно намусения и недоволен княз. Да 
мълчиш и мигаш, когато ругае всичко, що е българско“8. Илюстрация 
на този период от военната кариера на майор Бърнев е снимка № 3.

Сн. 3. Майор Панайот Бърнев като флигел-адютант 
на княз Фердинанд I, 1901 г.

На 1 януари 1903 г. Панайот Бърнев е произведен в чин подпол-
ковник. На 25 май 1905 г. е назначен за временен командир на 6-и 
пехотен търновски полк, а две години по-късно – и за постоянен. На 
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15 август 1907 г. е произведен в чин полковник9, а през 1909 г. става 
помощник-началник на Военното училище10. На 12 юли 1911 г. П. Бър-
нев е назначен отново за командир на 6-и пехотен търновски полк и 
с него участва в Балканските войни в състава на 1-ва пехотна бри-
гада от 1-ва пехотна софийска дивизия, като част от 1-ва армия11.

Сн. 4. Полковник Бърнев с щаба на 6-и пехотен търновски полк 
в окоп пред артилерийската позиция, 12 март 1913 г.

Сн. 5. Обяд на бивак при с. Алдомировци в  компанията 
на художника Ярослав Вешин и други офицери, 4 юни 1913 г.

В спомените си полковник Бърнев описва един интересен епизод 
от бойните действия. „На 11 и 12 март водих бой за овладяване на 
с. Албасан. Боят беше воден тъй методично и остана поука за съ-
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средоточение на артилерийския огън, че ще се има за пример. Вест-
ниците бяха писали за тая атака, че е станала точно по правилата 
и както на маневрите. На 12 март аз бях с щаба си в един окоп пред 
артилерийската позиция. Срещу този окоп се хвърлиха повече от 
100 снаряда. Самите офицери и войници са се обезпокоили и праща-
ли да кажат да съм се оттеглил оттам. Когато самата атака се 
почна и пехотата напредна, аз се качих на коня и слязох на 800 м от 

Сн. 7. При чешмата, наречена на името на П. Бърнев, издигната 
от 4/5-а полева болница, 28 юли 1916 г.

Сн. 6. Щабовете на II армия и 5-а пехотна дивизия в гр. Куманово. Генерал-майор 
Бърнев (4), княз Кирил (3), генерал-лейтенант Георги Тодоров, командващ 2-ра ар-

мия (2), 4 октомври 1915 г.
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редута. Имам снимка, когато съм бил в окопа пред артилерията и 
когато бях в полето пред редута.“12

Във Втората балканска война 1913 г. 6-ти пехотен търновски 
полк участва в бойните действия срещу Сърбия в посока на Пирот-
ския укрепен пункт в състава на 3-та армия13.

На 2 август 1915 г. Панайот Бърнев е повишен в чин генерал-ма-
йор. При включването на България в Първата световна война той е 
началник на 5-а пехотна дунавска дивизия, която в състава на 2-ра 
армия участва в настъплението на българската войска към Скопие 
в Македония през 1915 г.14 След това дивизията заема позиции на 
Южния фронт. От 4 декември 1916 г. генерал-майор Бърнев е начал-
ник на 5-а военна дивизионна област в Русе.

Сн. 8. На вис. 560, позицията на 2-ри пехотен искърски полк. Генерал-майор Бърнев 
(в средата), заедно с командващия 11-а германска армия генерал-лейтенант 

фон Винклер (вторият от ляво надясно) и други германски и български 
офицери,14 април 1916 г.

На 31 октомври 1918 г. той е произведен в звание генерал-лей-
тенант и излиза в запаса. За кратко живее в Русе, а след това се 
мести в София, където остава до смъртта си на 18 юни 1934 г. 
Генерал-лейтенант Панайот Бърнев и съпругата му Златка имат 
три деца, родени в София. Първородният син Михаил (1899 – 1971) е 
финансист, дъщерята Ефросина (р. 1903 г.) е лекар, а най-малкият 
– Вичо Бърнев (1909 – 1987) – избира попрището на баща си и за-
вършва Военното училище в София с 51-ви Софийски випуск. Участва 
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в заключителния етап на Втората световна война 1944 – 1945 г. и 
преподава във Военната академия „Георги Раковски“ до 1947 г., като 
достига чин полковник15.

Освен на споменатите по-горе чуждестранни отличия генерал-
лейтенант Панайот Бърнев е кавалер и на различни български орде-
ни – „За храброст“ III ст. 2 клас, „За военна заслуга“ II ст. с военно 
отличие, „Св. Александър“ III ст. с мечове по средата и IV ст. без 
мечове, „За заслуга“.

Сн. 9. Пред щаба на дивизионния бивак  преди заминаване 
на обиколка, 4 ноември 1916 г.

Сн. 10. Генерал-майор Бърнев на посещение в Гюргево 
заедно с кмета на Русе, април 1918 г.
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Представените в това съобщение снимки и снимки – пощенски 
картички, са само малка част от събраните в новопостъпилия в 
Националния военноисторически музей албум. Всички те показват 
моменти от войнския път на генерал-лейтенант Панайот Бърнев 
– път на достоен български офицер, последван от достойния дари-
телски жест на неговите наследници.
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THE LIFE AND THE MILITARY CARREER OF LIEUTENANT 
GENERAL PANAYOT BARNEV IN PICTURES

Asen Radev

Summary

In 2018, the National Museum of Military History received as a dona-
tion from the descendants of Lieutenant-General Panayot Barnev an album 
of black and white photographs and photo-postcards, documenting his life 
and military career. The paper presents a portion of the gift and supplies 
biographical details for the commendable Bulgarian officer. The photo-
story, communicated through the album, opens with a flash from Captain 
Barnev’s service as platoon commander at the Military School; captures 
his appointment as aide-de-camp to HRH Knyaz Ferdinand I (a post, which 
Major Barnev confessed was not to his taste); his transfer to active service 
and participation in the Balkan wars and in World War One. Lieutenant 
General Panayot Barnev’s family is also featured, through a photo, which 
albeit not part of the gift is also part of the museum’s collections.
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ЧЕТНИЧЕСКАТА АКЦИЯ В МАКЕДОНИЯ ПРЕЗ 1895 г.

проф. д.и.н. Светлозар Елдъров 
Институт за балканистика с Център по тракология 

при Българската академия на науките

През 2020 г. се изпълват три важни 
годишнини от българската военна, 

политическа и революционна история – 125 
години от учредяването на Македонския 
комитет в София (28 март 1895 г.), 125 
години от Четническата акция в Македо-
ния (пролетта и лятото на 1895 г.) и 125 
години от смъртта на Трайко Китанчев, 
първия председател на комитета и главен 
организатор на акцията (1 август 1895 г.). 
Трите събития са неделими едно от друго 
и поставят началото на нов етап от бор-
бите на българския народ за национално 
освобождение и обединение.

Всичко започва на 18 май 1894 г., когато след седемгодишно ав-
торитарно управление министър-председателят Стефан Стамболов 
пада от власт. Това събитие отприщва политическия живот в Бълга-
рия, строго контролиран дотогава от желязната воля на Стамболов. 
Ново начало започва и за дейците на македонското движение (на този 
етап тракийци още не са се еманципирали и организирали достатъчно 
политически, за да го превърнат в македоно-одринско, както ще стане 
шест години по-късно, през 1900 г.). Те получават и друг, външен импулс 
за активизация. През 1894 г. в планинския район Сасун (във вилаета 

Трайко Китанчев
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Битлис, източна Мала Азия), населен предимно с арменци, избухва въс-
тание. След няколкомесечна съпротива въстанието е смазано. Опера-
цията завършва с масово клане, поставило началото на грозна гено-
цидна вълна от насилия, която от 1894 до 1896 г. взема между 50 хиляди 
до 300 хиляди жертви според различните изчисления1. Жестокостта и 
мащабите на тези събития предизвикват широк отзвук сред европей-
ското гражданско общество и политическите лидери на великите сили, 
които са принудени да се намесят. Така Берлинският договор от 1878 г., 
който съдържа специален член за въвеждането на реформи в анадолски-
те вилаети на Османската империя (чл. 61), отново става актуален.

Арменските кланета предизвикват широк отзвук и в България. 
Като доскорошни поданици на Османската империя и нейни най-близ-
ки съседи българите по-добре от всички други европейски народи 
знаят какво се случва там. Затова и възмущението срещу варвар-
ските кланета е особено силно. Политическите лидери бързо осъз-
нават, че щом Арменският въпрос излиза на политическата сцена, 
шансове получава и Македонският въпрос, чието решаване е глав-
на стратегическа цел на българската национална политика в онази 
епоха. За него в Берлинския договор също има специален член, който 
предвижда реформи в Македония (чл. 23).

През 1894 г. се случва още едно събитие, което също пряко 
засяга България. На 20 октомври умира руският император Алек-
сандър ІІІ. До края на живота си той не прощава на българите, 
че осъществяват съединението на Княжество България и Източна 
Румелия против неговата воля. Руският император особено нена-
вижда княз Фердинанд и тази лична неприязън е една от причини-
те българският монарх да не получи международно признание. Това 
поставя в неудобство не само него лично, но вреди и на България, 
която от 1886 г. няма дипломатически отношения с Русия. Затова 
българите и най-вече онези от политическия връх искрено се надя-
ват, че новият император Николай ІІ ще нормализира отношенията 
между двете страни и ще подкрепя българските интереси.

Всичко това открива ново политическо пространство за маке-
донските дейци, дотогава ограничавани строго и дори брутално от 
Стамболовия режим. На 20 ноември 1894 г. те свикват голям митинг 
в София, който осъжда кланетата на арменците в Мала Азия и прима 
резолюция за изпълнението на чл. 23 на Берлинския договор за въвеж-
дане на политически реформи в Македония. В следващите два месеца 
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в различни градове на страната се провеждат още 16 митинга, които 
издигат същото искане. Увлечени и окуражени от тази протестна 
вълна, започват да се учредяват македонски дружества. На дневен 
ред естествено изпъква и необходимостта от ръководен център, об-
ща политическа платформа и ясно очертана стратегия, които да на-
сочват и консолидират процесите. Това става на Първия македонски 
конгрес в София от 19 до 28 март 1895 г., който учредява Македонски 
комитет с председател Трайко Китанчев, може би най-известният и 
авторитетен представител на македонските българи в онзи полити-
чески момент. Така в политическия живот се явява нов фактор, с кой-
то ще са принудени да се съобразяват и българските правителства.

Статути на македонските дружества

Дори още в годината на своето създаване организацията на Ма-
кедонския комитет впечатлява със своите количествени показате-
ли. Само до края на 1895 г. в България вече съществуват 38 самос-
тоятелни македонски дружества, от които 34 са градски, а 4 селски. 
Средният брой на членовете им възлиза на 132 души, което означава, 
че организацията в страната наброява около 5000 членове. Проце-
сите на обединение и централизация на македонското движение в 
България намират отглас и сред българите в Румъния, които в основ-
ната си част са гурбетчии от Македония и Одринска Тракия. Там се 
учредяват 10 македонски дружества. Към организацията на Македон-
ския комитет се числят и студентските македонски дружества в 
Западна Европа и Русия, които са 13 на брой. Всъщност дружествата 
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в България и чужбина само по име са „македонски“, а по състав са об-
щобългарски. Сам Македонският комитет в София в своите окръжни 
подчертава, че делото е общонародно и „всеки българин трябва да 
взема в него участие и трябва да се устрояват дружества и там, 
гдето няма ни един човек от Македония или Одринско“2.

Още с поемането на властта новото правителството на д-р Кон-
стантин Стоилов се изправя пред дилемата – да продължи политика 
на Стефан Стамболов за печелене на църковни и училищни привилегии 
за българите в Македония и Одринска Тракия чрез приложението на 
Екзархийския ферман от 1870 г., или официално да постави въпроса за 
изпълнението на чл. 23 от Берлинския договор и произтичащите от 
него политически права за българското население. Вторият път, като 
основание за политическа автономия на Македония, е избран от Ма-
кедонския комитет (както и от Вътрешната македонска революцион-
на организация с Централен комитет в Солун, основана през 1893 г.). 
Българското правителство избира другия вариант – чрез поддържане 
на лоялни отношения с Високата порта да се домогне да разширяване 
на църковно-училищните права на българите в Османската империя. 
Основният мотив за този избор е необходимостта от признаването 
на княз Фердинанд, външнополитическото стабилизиране на България 
и подобряването на отношенията с Русия.

Неотстъпчивостта на Османската империя да задоволи дори най-
минималните искания в сферата църковно-училищното дело обаче на-
вежда някои български политици на мисълта, че трябва да се приложи 
външен натиск, който да направи турските управници по-сговорчиви. 
Пръв до тази идея достига българският дипломатически агент в Ца-
риград Петър Димитров, който отблизо следи настроенията в тур-
ската столица и много добре познава мотивацията и механизма на 
взиманите там решения. На 12 март 1895 г. той пише на министъра 
на външните работи и изповеданията Григор Начович, че най-целесъ-
образно при създадените обстоятелства е да се развържат ръцете 
на македонските дейци. Според него в България трябва да се допусне 
организиране на чети и да се разреши минаването на част от тях в 
Македония. Необходимо е само правителството отблизо да следи и 
контролира движението, за да може точно в определения момент да го 
спре. Само така, според П. Димитров, Високата порта ще разбере, че 
без съдействието на София няма да може да се справи с революцион-
ното движение и това ще да я направи по-склонна към отстъпки3.
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Малко по-късно българското правителство официално повди-
га въпроса за политико-административни реформи в Македония, 
без да изоставя старите си искания за църковно-училищни права. 
Така позициите на управляващите и на Македонския комитет, ма-
кар продиктувани от различни интереси и мотиви, за определен 
момент съвпадат напълно. От това съвпадение се ражда Четни-
ческата акция.

На 17 май 1895 г. председателят на Македонския комитет Трай-
ко Китанчев по своя молба е приет от д-р Константин Стоилов. 
Същия ден в дневника си министър-председателят записва, че посъ-
ветвал своя събеседник да се въздържа от въоръжени акции в Маке-
дония и да не предприема нищо без знанието на правителството4. 
Броени дни след тази среща Т. Китанчев заминава за Кюстендил, 
за да надзирава и ръководи на място предстоящата въоръжена дей-
ност. Няма никакво съмнение, че подготовката и осъществяването 
на Четническата акция става със знанието и подкрепата на прави-
телството, а К. Стоилов е информиран редовно от самите македон-
ски дейци, чиито посещения при него зачестяват.

От края на май – началото на юни в действията на правител-
ството и комитета вече се забелязва пълен синхрон. На 6 юни 1895 
г. с нота до Високата порта българското правителство остро и ка-
тегорично поставя искането за реформи в духа на чл. 23 от Берлин-
ския договор. В нотата изрично се подчертава, че само чрез широки 
реформи в македонските вилаети могат да се спрат революцион-
ните агитации сред българското население и сред емиграцията в 
България5. Тъй като нотата не е приета с мотива, че едно васал-
но княжество няма право да се занимава с положението в отдел-
ни области на империята, на 12 юни вечерта П. Димитров напуска 
Цариград, без да уведоми нито един турски чиновник. Внезапното 
му отпътуване предизвиква смущение и безпокойство в турската 
столица. Още повече, че то съвпада с известията за навлизането в 
Македония на първите големи четнически отряди6.

Още на другия ден при Константин Стоилов идва Трайко Китан-
чев да моли за оръжие и парична помощ и да го убеждава, че прави-
телството трябва да поддържа четническото движение, „за да не 
угасне“7. На 19 юни Китанчев, този път заедно с още един член на 
комитета, отново е при министър-председателя. Същия ден прави-
телството отпуска на МК 400 пушки и 100 000 патрона. Това обаче 
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не е достатъчно и на 23 юни при Стоилов се явява подпредседате-
лят на Македонския комитет Наум Тюфекчиев с молба за още пушки8.

За правителството не представлява трудност да откликне на 
молбата и да прикрие своето участие във въоръжаването на чети-
те. Това е направено под формата на бракуване и разпродажба. На 
17 юни 1895 г. военният министър полковник Рачо Петров пише на 
министъра на вътрешните работи, т.е. на Константин Стоилов, 
който заедно с премиерския пост ръководи и това ведомство, че 
разполага с известно количество оръжие от различни системи, кое-
то не може да служи на войската и за което ще бъде внесен доклад в 
Министерския съвет за продаването му. Става въпрос за 2607 пуш-
ки от разни системи заедно с над 600 000 патрона. Според военния 
министър това оръжие би могло да се използва за въоръжаване „било 
на страната, било на населението, гдето това е нужно, било за дру-
ги цели“. Въпросът към Министерството на вътрешните работи е 
дали желае да го купи9. Внезапното въоръжаване на няколкостотин 
души загатва по-нататъшната му съдба.

Организационната подготовка на Четническата акция без съм-
нение е започнала няколко месеца по-рано от дипломатическата ма-
невра в Цариград. Идеите за въоръжени акции намират отклик в 
онези среди, които са най-предразположени към тях и притежават 
умението и опита да ги прилагат на дело – българските офицери. 
Подпоручик Борис Сарафов, един от главните герои на Четническа-
та акция, който през май 1894 г. е преведен на служба в София, 
загатва в спомените си за такава подготовка през зимата, когато 
започва да събира и обучава доброволци10.

Най-ранното документирано сведение за подготовка на въоръ-
жени действия предхожда Първия македонски конгрес. На 1 март 
1895 г. кюстендилският окръжен управител докладва за „усилена 
дейност“ в града по организирането на чети за Македония. Същото 
потвърждава и кореспонденцията на председателя на македонското 
дружество в града Ефрем Каранов с ръководителите в София. Въ-
преки че и от двете места тогава идват съвети за търпение, една 
чета е изпратена в Македония11.

След закриването на конгреса в София остава по един делегат 
от всяко дружество. В заседанията, продължили два дни, Т. Китан-
чев обрисува положението на българите в Македония като крайно 
отчайващо и намеква, че настъпващата пролет ще бъде една от 
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най-неспокойните за Турция. Той препоръчва към всяко дружество 
да се организират групи от доброволци, които в неделни и празнич-
ни дни да се обучават в стрелково изкуство. Дружествата също 
така трябва да ускорят дейността си по намиране на средства и 
оръжие и да се стремят да обхванат всички македонски българи в 
населеното място12. Може би точно затова, докато текат засе-
данията на конгреса, в София плъзват слухове за организиране и 
изпращане на чети в Македония. По този повод в. „Право“, който в 
най-голяма степен изразява интересите на Македонския комитет, 
дори излиза със специално опровержение13. Едва ли слуховете са би-
ли лишени от основание, защото в края на май и началото на юни 
К. Стоилов отбелязва в дневника си, че преминаването на четите 
в Македония става почти ежедневно14. По това време и Борис Сара-
фов разширява агитацията между офицерите. Той лично представя 
на Т. Китанчев група младши офицери, готови да оглавят въоръже-
ната акция в Македония15. Агитация в армията извършват и други 
офицери, които поддържат връзка с комитета. Така на 13 май 1895 
г. полковник Анастас Янков пише на Китанчев от Шумен, че е вре-
ме да се действа, докато все още Арменският въпрос не е изгубил 
своята актуалност16.

За Военното министерство настроението на офицерите и ан-
гажирането им в подготовката и провеждането на Четническата 
акция не е тайна. Съвсем открито в гарнизоните вървят подписки 
за събиране на парични помощи за македонското дело. Само в софий-
ския гарнизон 49 офицери събират и изпращат в Македонския коми-
тет 855 лв.17 Министър-председателят К. Стоилов е осведомяван 
колко и кои офицери напускат полковете си, за да се присъединят 
към четите18. В контекста на тези и други подобни сведения ло-
гично се вписва обстоятелството, че по-късно Т. Китанчев често 
търси съдействие направо от министър-председателя, за да осво-
бождава задържаните от полицейските органи четници и войводи19.

През май 1895 г. при македонските дружества в България вече 
започват да се явяват доброволци за четите. Варненското друже-
ство е едно от първите, което съобщава в МК, че в последно време 
почти всеки ден се явяват желаещи, готови да заминат с чети-
те за Македония. Подобно е положението и в другите македонски 
дружества в страна, които тогава са 38 на брой20. Най-малко 1500 
души, в преобладаващото си мнозинство от средите на македон-
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ската емиграция в България, заявяват готовност да се включат 
във въоръжената борба.

Значителен е и приносът на македонските дружества в Румъ-
ния по осигуряването на доброволци за Четническата акция. Още 
през първата половина на май 1895 г. в Галац се формира чета от 27 
души, която изпраща във Варна свой представител да уреди въпро-
са с пътуването им през България. На 1 юни дружеството в Галац 
пише и до Т. Китанчев, че вече разполага със 150 – 170 до 200 души, 
готови да тръгнат за Македония. Доброволци се явяват и в другите 
македонски дружества в страната, които тогава са 10. Така през 
май, юни и юли не по-малко от 500 души от средите на българските 
заселници и временните работници в Румъния изразяват готовност 
да се включат в четите на Македонския комитет21.

Като най-важен пункт за съсредоточаване, организиране и под-
готовка на четите изпъква Кюстендил. През пролетта и лятото на 
1895 г. македонското дружество в града снабдява 17 чети с общ със-
тав от 779 души. Тази дейност лично се надзирава от Китанчев, кой-
то пребивава продължително време в града22. Друг подготвителен 
център е Дупница, където са формирани четири чети. През граничния 
район преминават и чети от други места. Важна логистична подкрепа 
заради стратегическото си положение играе и Рилският манастир23.

На 10 юни 1895 г. в. „Право“ в рубриката „Последни новини“ пуб-
ликува на френски (за първи път от този брой вестникът започва 
да печата текстове и на френски език) телеграма от Кюстендил, с 
която кореспондентът им съобщава, че според получени по специа-
лен куриер от вътрешността сведения в последните дни в района 
на Крива паланка и Кратово станали сблъсъци между две въста-
нически чети и турска войска24. От другия ден започват да изли-
зат извънредни притурки на вестника, които във формата на позив 
представят телеграми и новини за събитията под общия надслов 
„Въстание в Македония25. От 12 юни и другите български вестници, 
особено ония, които са се посветили повече или по-малко на това по-
прище, като „Глас Македонски“, „Млада България“, „Съзнание“ и др., 
подемат новината за въстанието в Македония. Най-информиран е в. 
„Право“, който продължава да издава извънредни притурки и да следи 
събитията в основното си издание. Новините, черпени все от „дос-
товерни източници“, валят една след друга, а победните сражения 
на четите се множат. Разбира се, тези съобщения са чиста проба 
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пропаганда. Изопачени и преувеличени до неузнаваемост те имат за 
цел да представят събитията в Македония като масово въстаниче-
ско движение, което все повече се разширява.

Извънредна притурка на в. „Право“

Впоследствие в мемоаристиката и историографията събития-
та в Македония от лятото на 1895 г. понякога също ще се предста-
вят като въстание. Известна популярност дори добива названието 
„Мелнишко въстание“, заради дръзкото нападение и превземане на 
едноименния град. В действителност Четническата акция пред-
ставлява нахлуване на въоръжени отряди от България, без каквато 
и да е морална, организационна или военно-техническа подготовка 
във вътрешността на Македония. В същността си това е класиче-
ската възрожденска тактика на Раковски, прилагана в българското 
националноосвободително движение в епохата преди апостолската 
дейност на Васил Левски и Априлското въстание. Разликата е само 
в мащабите – и по числеността на четническите отряди, и във 
военните умения и опита на участниците, и на организационната 
подготовка, и в практическото осъществяване.

Волята и душата на Четническата акция в Македония през лято-
то на 1895 г. са военнослужещите от българската армия. Сред тях 
се открояват офицерите, предимно поручици и подпоручици, които на 
различни командни длъжности участват в бойните действия. Автори-
те дават различни оценки за тяхната численост. Христо Силянов ги 
наброява до 40 души, други също приема това число26. Всъщност те са 
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само 20. Сред тях се забелязват имена, които в следващите години 
няма да слизат от хрониките на македоно-одринската освободителна 
борба, като Борис Сарафов, Тома Давидов, Йордан Стоянов, Антон Бо-
зуков, Стойчо Гаруфалов. За други и тогава се е знаело малко, а после 
потъват в забрава. Двама са със звание капитан, седем са поручици, 
единадесет са подпоручици. Мнозинството са между 23 и 27 години, са-
мо трима са по-възрастни. Толкова имат и боен опит от Сръбско-бъл-
гарската война. Някои офицери се уволняват от военна служба, за да се 
посветят на въоръжената борба. Други излизат в отпуск или просто 
се отклоняват от частите си и са уволнени впоследствие. Имената по 
азбучен ред и други основни данни на българските офицери, участници 
в Четническата акция, са представени в приложената таблица:

Офицери от българската армия 
в Четническата акция

Име Звание Числящ се в
Дата на 
раждане

Родно място

Бозуков, Антон 
Славов

поручик
6-и пехотен 

полк
14.09.1869 с. Кортен

Венедиков, Йордан 
Тимофеев

подпоручик
1-ви конен 

полк
15.01.1871 с. Баня

Гаруфалов, Стойчо 
Димитров

подпоручик
6-и пехотен 

полк
18.02.1868 Малко Търново

Димитриев, Еню 
Димитриев

капитан
8-и пехотен 

полк
15.04.1860 Сливен

Давидов, Тома 
Костов

поручик
16-и пехотен 

полк
20.04.1868 Ловеч

Думбалаков, 
Димитър Атанасов

подпоручик
4-ти конен 

полк
21.03.1872 с. Сухо

Жостов, Димитър 
Андонов

поручик
1-ви конен 

полк
20.08.1869

с. 
Гайтаниново

Ковачев, Владислав подпоручик
1-ви пехотен 

полк
05.01.1875 Скопие

Костов, Спиро подпоручик 28.08.1852 Велес

Луков, Хараламби 
Луков

поручик
11-и пехотен 

полк
11.10.1868 Сливен
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Манчев, Димитър 
Петров

подпорчик
8-и пехотен 

полк
12.05.1869 Пазарджик

Матров, Тодор 
Георгиев

капитан
3-ти арти-

лерийски полк
01.09.1865 Лясковец

Мутафов, Васил 
х.Наков

поручик
Военното 

у-ще
20.08.1869 Шумен

Начев, Петър Начев поручик
2-ри арти-

лерийски полк
06.06.1869 Сливен

Пожарлиев, Иван 
Петров

подпоручик
23-ти 

пехотен полк
14.09.1868

Енидже 
Вардар

Сарафов, Борис 
Петров

подпоручик
1-ви пехотен 

полк
12.06.1872 Гайтаниново

Спасов, Васил 
Спасов

подпоручик
2-ри резервен 

полк
24.12.1868 Кюстендил

Стоев, Димитър подпоручик

Стоянов, Йордан поручик
8-и пехотен 

полк
17.03.1868 Лом

Топчев, Иван подпоручик 1869 Велес

Примерът на офицерите е последван от юнкери от Военното 
училище. Явяват се и подофицери (унтерофицери) от войската, зна-
чителен е броят на служилите като войници в българската армия. 
Своеобразен колорит придават професионалните войводи с екзо-
тични имена, в чиито очи границата между разбойничеството и ре-
волюцията е твърде тънка и пропусклива. Не е така за студентите 
от Висшето училище в София, които са увлечени от възвишените 
пориви на отечествения идеал. Присъединяват се и черногорци, пла-
менните южнославянски кондотиери, винаги на разположение за по-
добни каузи. Основната маса от бойците обаче се състои от добро-
волци, готови да се бият и умират за свободата на своята родина 
– Македония. Общо числеността на участниците в Четническата 
акция се пресмята от 800 до 1000 души.

На боевите сили е дадена своеобразна структура, която съ-
четава елементи от войсковата и въстаническата организация. 
Формирани са четири „въстанически“ дружини – І Струмишка, ІІ 
Пирин планина, ІІІ Серска и ІV Кресненско-Мелнишка, които от своя 
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страна се състоят от роти, полуроти, взводове и отделения. На-
ред с тях като въоръжени формирования действат и самостоятел-
ни чети, чиито наименования идват както от районите, в които 
са предназначени да оперират – чета „Мелник“, ІІ Вардарска чета, 
чета „Планина Беласица“, така и от местата, в които са орга-
низирани – Пловдивско-Станимашка чета, Русенска чета. Поради 
кратките срокове за подготовка и липсата на ясна стратегия, 
структурата на въоръжените формирования не е статична и тър-
пи промени в хода на организационната подготовка или по време на 
бойните действия27.

В края на юни шестима офицери, най-тясно ангажирани с под-
готовката на Четническата акция, а именно – поручиците Петър 
Начев, Васил Мутафов, Стойчо Гаруфалов и Христо Луков, и подпору-
чиците Борис Сарафов и Йордан Венедиков, съставят и подписват 
едно „Възвание към нашите другари в българската войска“. То е да-
тирано „Юлий, 1895 г.“, а като място на събитието е посочена „Пе-
рин-планина“. Краткият текст, редактиран по правилата на револю-
ционната стилистика, призовава офицерите от българската армия 
да последват техния пример и да поемат с четите към Македония. 
Възванието е публикувано на 8 юли на заглавната страница на в. 
„Право“ на български и френски език28. Вестник „Глас Македонски“ 
също го обнародва на челно място29. Когато това става, четите и 
дружините отдавна са поели на бойния си поход, някои са се завър-

Възвание на българските офицери
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нали разбити, а двама от авторите на възванието – Петър Начев и 
Васил Мутафов – вече са загинали.

Всъщност първите чети започват да навлизат в Македония още 
с пукването на пролетта. Те са малки по численост и са съставени 
от опитни четници, които и преди са практикували такава дейност. 
През март в Прилепско се появява една такава четата, в началото 
на юни още две-три действат в околностите на Крива Паланка и 
Кратово. Те обаче са само авангарда на същинските боеви сили. На 
практика Четническата акция започва, когато на поход тръгват 
големите дружини, командвани от офицерите30.

Бойният път на Първа Струмишка дружина е описан подробно в 
няколко последователни броя на в. „Право“ под заглавие „Кратки бе-
лежки по действията на Струмичката въстаническа дружина“31. Раз-
бира се, подобни писания трябва да се приемат само с резерва, като 
се отчита принадената стойност на революционната пропаганда. 
Това се отнася както за нея, така и за всичко по страниците на тога-
вашния печат за Четническата акция изобщо. Струмишката дружина 
навлиза в Македония на 29 юни с намерение да достигне до околно-
стите на гр. Струмица. Това не й се отдава и след три кръвопролит-
ни сражения, в които губи двама офицери и много убити и пленени, на 
7 юли се завръща само със 70 души от първоначалния състав от 158.

Сходна е и съдбата на Втора въстаническа дружина „Пирин пла-
нина“. Нейният боен път е описан в шест последователни броя на в. 

Авторите на Възванието на българските офицери
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Печат на 3-та Серска дружина

„Право“ в присъщия му стил, който налага на изследователя сериозна 
резерва32. В състав от 148 души тя навлиза в Македония на 2 юли с 
намерение да нападне някои села с мюсюлманско население в района 
на Малешевско33. Изглежда обаче, че нещо се обърква и дружината 
се отказва от първоначалната си цел. На 5 юли тя води първото си 
сражение край с. Габрово, на същото място, където два дни по-късно 
ще бъде разгромена Струмишката дружина. След боя при с. Габрово 
дружината буквално се разпада и действията на отделните отряди 
стават напълно хаотични34.

Трета Серска дружина е най-голямото формирование, взело 
участие в Четническата акция. Тя наброява около 250 души и се 
състои от четири чети или роти. Нейната история е подробно 
разказана в спомените на офицера Димитър Атанасов, публикувани 
през 80-те години на ХХ в. с цензура за някои неудобни детайли35. 
Вестник „Право“ също дава сведения за нейния боен път36. На 13 
юли дружината потегля на поход от сборния пункт в района на 
Рилския манастир. В продължение на две седмици тя се придвижва 
покрай българо-турската граница в Рило-Родопския масив, като на 
няколко пъти прави неуспешни опити да навлезе в Македония. Меж-
дувременно заради вътрешни портиворечия сред командния състав 
и дезертьорства личният й състав се съкращава до 150 души. На 
28 юли дружината напада с. Доспат (около 400 къщи, населени само 
с българи мюсюлмани и с гарнизон от 100 души редовна турска вой-
ска). Като цяло акцията е успешна – в продължение на осем-девет 
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часа дружината води бой с трикратно превъзхождащ противник, 
като му нанася сериозни поражения. Предизвиканият от бомбените 
експлозии пожар обаче поглъща голяма част от къщите. Загиват 
и мирни жители.

За останалите четнически формирования сведенията са доста 
откъслечни и противоречиви и няма свидетелства, по които да се 
реконструира бойният им път по подобие на първите три дружини. 
Четвърта Кресненско-Мелнишка дружина изобщо не действа като 
самостоятелна бойна единица, а още в България се разделя на от-
делни чети. За тях и за други, които се споменават в началния под-
готвителен етап, отсъстват документи и материали. Изключение 
прави само Мелнишката чета и то благодарение на своя командир 
подпоручик Борис Сарафов. В спомените си, разказани десет години 
по-късно пред проф. Любомир Милетич, той е описал живописно по-
хода до Мелник и обратно, на който е съдено да се превърне в най-
яркия епизод от Четническата акция.

На 29 юни Мелнишката чета, сформирана в Дупница в състав 
от 65 души, навлиза в Македония и се отправя към Неврокопско. За-
ради завишената бдителност на турските власти и раздвижването 
на войската, подпоручик Сарафов я насочва към западните склонове 
на Пирин. На 12 юли в зори отрядът се установява край гр. Мелник, 
по онова време с 4330 жители, от които 2650 гърци, 950 турци, 500 
българи мюсюлмани, 200 цигани и 30 власи. Гарнизонът му се състои 
от 200 войници. Въпреки численото превъзходство на противника 
под умелото командване на Борис Сарафов Мелнишката чета осъ-
ществява дръзко нападение, хвърля в паника населението и войска-
та, опожарява няколко десетки къщи и се оттегля без жертви с 
богати трофеи. На 22 юли отрядът се добира благополучно до Бъл-
гария след още няколко сражения.

След завръщането на дружините и четите в Българи са правени 
опити за прегрупиране и повторно навлизане в други направления. В 
Кюстендил в първата десетдневка на юли от завърнали се четници 
или новопристигнали доброволци се събират 400 души. Намерение-
то им е да пробият блокадата на турската войска през Кочанско 
в направление на р. Вардар. Правителството обаче е непреклонно 
и предприема решителни действия, включително с военна сила, по 
разоръжаването и извеждането на четниците от пограничния ра-
йон. Все пак стотина души успяват да се измъкнат и да се укрият 
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в Осоговската планина. На 23 юли под командата на подпоручиците 
Владислав Ковачев и Иван Пожарлиев отрядът навлиза на турска те-
ритория и води бой с превъзхождащ го по численост противник, след 
което е принуден да се върне обратно. Този път всички са заловени 
от българската войска и до края на месеца Кюстендил и околията 
са прочистени от четници37.

На 27 юли успешен опит за преминаване в Македония е напра-
вен от пункта в Дупница. Една чета в състав от 40 души успява да 
проникне чак до Демирхисарско, където изгаря населеното с турци и 
цигани мюсюлмани с. Катунци38.

От тази заключителна фаза на Четническата акция датира 
първият и единствен опит за навлизане на чета в Одринско. През 
втората половина на август край Бургас се сформира чета от 43 
души. От София като командири пристигат петима офицери. Въпре-
ки противодействието на местните власти четата успява да се 
прехвърли през граница, но освен че три дни се укрива на турска те-
ритория, нещо по-значимо не успява да извърши. Това е и последният 
акт на Четническата акция39.

След като първоначално оказва пълна подкрепа на акцията и 
особено след като подпредседателят на Македонския комитет На-
ум Тюфекчиев организира покушение срещу бившия министър-пред-
седател Стамболов (нападнат в центъра на София от македонски 
четници на 3 юли и починал от раните си на 5 с. м.), правителство-
то започва да я ограничава с демонстративно усърдие и преднаме-
рена показност. През юли Министерството на вътрешните работи 
издава специално окръжно, предназначено не само да предотврати 
прехвърлянето на чети в Македония, но и да блокира дейността на 
цялата организация. Окръжното се прилага особено усърдно в пог-
раничните райони. До голяма степен именно тази промяна в отно-
шенията между правителството и Македонския комитет се оказва 
причина за смъртта на Трайко Китанчев на 1 август 1895 г. вслед-
ствие на сърдечен удар.

Четническата акция не постига основната си цел – султанът и 
османското правителство да бъдат принудени да въведат реформи 
в Македония според чл. 23 на Берлинския договор. Но се реализира 
другата цел на българското правителство – княз Фердинанд да бъде 
признат от великите сили като законен монарх и да се възстановят 
българо-руските отношения, което става още през 1896 г.40
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Най-важният резултат от Четническата акция обаче е извеж-
дането на македонското движение в България на качествено нов 
етап. На втория си конгрес през декември 1895 г. ръководният орган 
на Македонската организация е преименуван на Върховен македонски 
комитет. През 1897 г. офицерите, участвали във въоръжената ак-
ция, поставят основите на Българските освободителни братства, 
популярно наричани Тайни офицерски братства. През пролетта на 
1899 г. те поемат ръководството на Върховния комитет, който на 
следващата година се преименува на Върховен македоно-одрински 
комитет и реално се превръща във втория по значение и важност 
фактор на освободителната борба на македонските и тракийските 
българи след Вътрешната организация. Затова Четническата ак-
ция от 1895 г. обективно трябва да се оценява като неизбежната 
и необходима брънка на освободителната борба, която хвърля мост 
между Кресненско-Разложкото въстание през 1878 – 1879 г. и Илин-
денско-Преображенското въстание през 1903 г.
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THE 1895 CHETNIK ACTION IN MACEDONIA

Prof. Dr. Sc. Svetlozar Еldarov

Summary

The 1895 Chetnik Action has an important place in the history of the 
liberation struggles of the Macedonian Bulgarians. Chief organizer was the 
Macedonian Committee in Sofia, led by Traiko Kitanchev. The goal of the 
armed incursion was to put on the agenda the introduction of reforms in 
Macedonia, as envisioned by the Berlin Congress. The Action was carried 
out with the support and participation of officers from the Bulgarian Army, 
in coordination with the government. The Chetnik formations had an unusu-
al structure, combining military with insurgent organizational elements. Four 
companies and several independent detachments, up to 1,000 strong were 
formed. Included in that number were 20 Bulgarian officers, whose names 
are listed in a table. The Chetnik Action of the Macedonian Committee el-
evated the Macedonian movement in Bulgaria to a qualitatively new level, 
at which level, liberation struggle for political autonomy had no alternative.
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КАПИТАН I РАНГ ГЕОРГИ ПЕЦОВ
(Биографически очерк)

Катерина Симеонова

Капитан I ранг Георги Георгиев 
Пецов е роден на 21 ноември 

1899 г. в Габрово. Той завършва Апри-
ловската мъжка гимназия и постъпва 
във Военното училище, където се ди-
пломира с отличие през 1919 г. В го-
дината, последвала подписването на 
Ньойския договор, малцина са онези, 
които продължават образованието си 
във военното поприще. Поради висок 
успех Пецов е приет в курс за офице-
ри, съгласно Положението за комплек-
туване флота с офицери и заповед 
на Военното ведомство № 65 от 30 
март 1922 г. През 1924 г. е назначен 
за възпитател в Морско училище1.

През 1920 г. във Варна е основан Българският народен морски 
сговор (БНМС). Макар следвоенното положение на страната да е 
изключително тежко, членовете на организацията издигат лозунга 
„Към морето и Дунава за напредък“. Част от тези радетели за на-
лагането на морските традиции в България става и младият Георги 
Пецов. През 1925 г. на събора на БНМС в Русе той е избран в Кни-
жовно-просветния отдел на Сава Иванов, който от 1924 до 1933 г. е 
редактор на сп. „Морски сговор“ – орган на организацията2, а библи-
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отеката на БНМС, завеждана от Георги Пецов, се помещава заедно 
с Морския музей в сутерена на Девическата гимназия.

Георги Пецов публикува редовно на страниците на сп. „Морски 
сговор“. Статиите „Назначение и тонаж на нашия флот“3 и „Пъту-
ването на първия български учебен кръсточвач „Надежда“ от Бордо, 
Франция, до Варна“4 показват всеобхватност и исторически поглед. 
Георги Пецов участва и в мащабната, изнесена в София, изложба на 
Морския сговор през 1926 г.5 Залата за корабостроене и спорт е 
наредена от Г. Славянов, Пецов и Ватев. Тя включва макет на ри-
барски ветроход, лодка тип „Русалка“ и модела на яхта „Елеонора“; 
представени са дамско и мъжко спортно марско облекло, схема на 
разрастването на спортните организации и снимки от тяхната дей-
ност, таблица на търговските флоти на различните държави и кар-
та с рейсовете на Българско параходно дружество, морски флагчета 
и спасителни пояси. Георги Пецов е активен участник и в събора в 
Плевен през 1927 г., като отговаря за отдел „Спорт“ на Главното 
управително тяло6. Освен че публикува в рубриката за спортни нови-
ни в списанието, той участва активно и в дейността на Морските 
спортни легиони.

Нуждата от добре подготвени военни кадри7 е причината Ге-
орги Пецов да бъде изпратен през 1927 г. в Берлин, в университета 
„Фридрих Вилхелм“ (дн. Хумбoлтовия университет), за да изучава 
математика, физика, метеорология и океанография. Той е първият 
флотски офицер защитил докторска дисертация. Темата ѝ е „Про-
изход, честота и съдба на наблюдаваните в Черно море циклони от 
1889 до 1912 г.“ (1931 г.)8.

През 1931 г. Георги Пецов е изпратен в Торпедно-разузнавател-
ното училище във Фленсбург9. Там в курса за торпедни офицери се 
изучават: теория на торпедната стрелба, материална част на гер-
манското торпедо и торпедните тръби, уреди за мерене и инста-
лирането им, уреди за измерване на скоростта на кораба, средства 
за предаване на заповеди върху лидерния кораб, средства и уреди за 
замъгляване. Практическите занятия включват: мерене на подвижна 
цел, курса и скоростта на неприятелския кораб, голямо и малко ре-
гулиране на торпедото, приготвяне на торпедото, пробни стрелби и 
учебно стрелбище, учебни стрелби в Първи полудивизион германски 
миноносци, учебни стрелби с Четвърти полудивизион изтребители 
„Албатрос“, „Мьове“, „Кондор“ и „Фалке“10. Опознаването на тези ма-
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щабни учебни занятия и корабни технологии прави нашите офицери 
добре подготвени и в крак с времето. След завръщането си Г. Пецов 
служи като командир на полудивизион миночистачи в Морската бри-
гада и през 1932 г. е назначен за командир на торпедоносец „Смели“11.

През 1934 г. той заминава в София като офицер за връзка в Ми-
нистерство на войната. Неговата висока политическа култура про-
зира в статиите на страниците на „Морски сговор“12. Направената 
оценка за споразумението от Монтрьо, че Съветска Русия „можа да 
осигури свободно преминаване на своите военни кораби, а да огра-
ничи това на държавите некрайбрежници на Черно море“, много до-
бре описва бъдещата ситуация през Втората световна война. При 
новия режим България и Румъния ще бъдат всякога под страха на 
господстващия в Черно море най-силен флот, без съмнение – руския. 
Отстъпките, направени от Запада, се дължат на сключения немско-
австрийски договор през юли 1936 г. Представител от българска 
страна на конференцията е Иван Вариклечков, който подробно док-
ладва на цар Борис за международните отношения на този етап от 
оформящото се европейско противопставяне.

Лейтенант Георги Пецов е автор на поредица от статии в сп. 
„Морски преглед“13 – „Описание и действие на инструментите за 
техническо водене на кораба във време на мъгла“14, „Корабни тор-
педа“15, „Състояние и разположение на торпедните тръби по кора-
бите“16, „Минните загради пред делтата на Дунава“17. През 1937 г. 
Георги Пецов завършва школата за дружинни командири и е назначен 
за началник на оперативната и мобилизационна секция в щаба на 
Морската дивизия, а с Царска заповед № 66 от 3 октомври 1938 г. е 
повишен в чин капитан-лейтенант18.

В голямото десантно учение от 1938 г. взема участие целият 
флот19. Капитан-лейтенант Георги Пецов е командир на база Созо-
пол от 1938 г., където се локализира една миннозаградна рота и 
семафорно наблюдателна служба. През следващата – 1939 г., Вар-
ненският, Бургаският и Созополският укрепен пункт са премахнати, 
но Морското училище все още се помещава на о. Св. Кирик. През 
същата година негов началник става капитан-лейтенант Георги Пе-
цов. Неговият син – доц. д-р инж. Георги Пецов пише за този период, 
че той „използва пълноценно възможностите за занимание с учебна 
и научна работа. Подготвя записки за цикъл лекции по метеорология, 
хидрография, навигация, морско право и астрономия“20.
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По време на Втората световна война – на 20 април 1942 г., е 
публикуван Царски указ № 17, с който Морското училище се пре-
мества във Варна и се преименува във Военноморско на Н. В. учили-
ще и има за цел да подготвя строеви и машинен офицерски състав 
за поделенията на Морските на Н. В. войски (чл. 2)21. Според чл. 3 
Морското училище има три отдела: за строеви морски офицери, за 
навигационен и команден личен състав за Дирекция водни съобщения 
и търговското корабоплаване и за машинни морски офицери. Новият 
закон за Морското училище издига военноморското образование до 
нужното за времето си ниво – на завършилите строевия отдел се 
признава висше образование. Това е не само царско решение, а ре-
зултат от плодотворната работа на едно цяло поколение флотски 
офицери, част от които получават ясна представа за висшето во-
енно образование и в чужбина като Борис Рогев, Протасий Пампулов, 
Минчо Острев и др.

Разработените от флота програми на Морското училище 
включват морска тактика, торпедно и заградно дело, мореплаване, 
морско дело, мореописание и др. Вероятно точно от този период е 
запазеният във Военноморския музей учебник по земно корабоплава-
не (навигация)22 на капитан I ранг Георги Пецов. Неговата преподава-
телска работа се осъществява винаги успоредно с другата служба.

След сключването на Солунското споразумение (1938) страна-
та навлиза в период на подготовка за предстоящия световен кон-
фликт. Една от предпоставките за неизбежното включване във вой-
ната е връщането на Южна Добруджа през 1940 г. На 1 март 1941 
г. проф. Богдан Филов подписва Тристранния пакт, а командващият 
Кригсмарине докладва на фюрера, че Военноморският щаб за свръзка 
България е поел своите задължения в София23.

От 1941 до 1947 г. Щабът на Морските войски е също в София. 
Капитан I ранг Георги Пецов заема длъжността на техен начални-щаб 
от 1940 г. до 25 септември 1944 г., когато поема командването им24.

Скоро след започването на военните действия – през юли 1941 
г., по нареждане на Щаба на войската той издава заповед за органи-
зация на отбраната на Черноморския бряг. С нея се разпорежда: „8. 
При появяването на противникови плавателни съдове да се дейст-
ва както следва: а) Всички поделения на флота, които не са подчи-
нени на Варненска брегова отбрана – по специални нареждания; б) 
Постовете на II Крайбрежен граничен участък, които са подчинени 
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на отбраната, да заемат своите бойни места, донасят незабавно 
на командира на най-близката част и чакат заповед за действие; 
в) Варненската брегова артилерийска група открива огън по про-
тивниковите плавателни съдове при приближаване на действително 
разстояние25. В организационно отношение командването на Мор-
ските войски е подчинено на министъра на войната, а в оперативно 
– на командира на 3-та отделна армия.

След включването на България във войната освен организа-
ционни промени се реализират и много важните доставки за фло-
та. Договорите за торпедните катери тип „Люрсен“ са сключени 
още при командването на контраадмирал Иван Вариклечков. Това са 
най-боеспособни български кораби през Втората световна война, 
които след войната са отнети като трофеи от съветското воен-
но командване. Те са с водоизместимост 56,4 т (с две торпеда), а 
скоростта, която развиват, е 33,86 възела, разполагат с три двига-
теля Мерцедес-Бенц26.

Постижение на българската техническа мисъл са мините родно 
производство Б36 и Б38 (разработени от проф. инж. Минчо Острев), 
с които през този период е минирано Черноморското крайбрежие. 
Построяването на миночистачните катери по проект на капитан 
I ранг Протаси Пампулов показва възможностите на Флотския ар-
сенал. Те са с водоизместимост 18,7 т. и скорост 10 възела и са 
основната миночистачна придобивка на флота от годините на Вто-
рата световна война. Първите шест броя са построени до 1944 г., а 
след това още седем. През Втората световна война Морски войски 
изграждат и минно-артилерийски позиции като част от противоде-
сантната отбрана на крайбрежието и осигуряват конвои на герман-
ските военни превози между Констанца и Босфора27.

В резултат на настъпилите военни и политически промени през 
август – септември 1944 г. България е принудена да подпише Мос-
ковското примирие от 28 октомври 1944 г., което поставя флота в 
услуга на Съюзно (съветско) главно командаване. На територията на 
страната действа Съюзна контролна комисия (СКК), към която фло-
тът се обръща по въпросите за „реквизираните“ български кораби. 
Съгласно регентска заповед № 206 от 25 декември 1944 г.28 капитан I 
ранг Георги Пецов е приведен в Щаба на войската и оказва съдействие 
на правителствения представител в СКК по морските въпроси. През 
1945 г. капитан I ранг е уволнен от армията и преминава в запаса29.
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Връщането на българските кораби става към средата на 1945 
г. след срещата на началник-щаба на армията генерал-майор Иван 
Кинов с Щаба на ВМФ на СССР30. До този момент флотът докладва 
за състоянието си, като първият изготвен документ е от 25 но-
ември 1944 г.31 Предлага се да се постави пред СКК искането да се 
върнат всички български плавателни съдове на Черноморския флот, 
които да се окомплектоват с наши обслуги (офицери, подофицери и 
моряци). Така възстановени да бъдат поставени на разположение на 
съветското морско командване.

От 1949 г. капитан I ранг Георги Пецов преподава в Народно-
то военноморско училище – Варна. Народната власт се нуждае от 
старите преподаватели. Макар и поставени в нови условия, те под-
готвят следващото поколение моряци на следвоенна България. Си-
туацията е доста сложна – липсват учебни пособия, випуските се 
приемат според новата политическа конюнктура.

Седем години след смъртта на Георги Пецов, съпругата му Ев-
гения Пецова предава във Военноморския музей служебна справка за 
преподавателската му работа, в която се отбелязва: „Като научен 
работник по военноморски дисциплини – физика, метерология и оке-
анография, същият е бил високо ценен както преди 9.IX.1944 така 
и след тази дата до смъртта си през 1970 г. Има големи заслуги в 
подготовката на строеви морски офицери за военноморския флот, 
а така също и за подготовката на капитани за търговския флот“32.

Пецов преподава цикъл „Корабоводене и морска практика“ и ста-
ва негов началник през 1951 г. През 1954 г. излиза двутомникът „Курс 
по хидрометерология“, като т. II „Океанография“ е дело на Георги 
Пецов. Един от неговите възпитаници си спомня: „Той запечата в 
съзнанието ни, че за щурманското изкуство е важно съчетанието на 
всички знания с познаването на атмосферния океан, а действията на 
море и бряг изискват добра подготовка по морското международно 
право за успешна работа и резултати в мореплаването“33.

След напускането на Военноморското училище през 1956 г. ка-
питан I ранг Георги Пецов преподава физика във 2-ро средно учили-
ще и Вечерната гимназия във Варна. Той е носител на ордените „Св. 
Александър“ IV ст. и „За военна заслуга“ и възпоменателен медал за 
участие в Първата световна война.

Капитан I ранг Георги Пецов живее в бурното време на войните 
на XX в. Той прокарва новите тенденции не само във военното обра-
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зование, политика и морско развитие, но представлява и част от по-
нятието „Морска България“. Неговият барелеф е поставен в алеята 
на преподавателя във Военноморско училище във Варна с признател-
ност за дългогодишната му дейност в подготовката на българските 
моряци.
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TCAPTAIN FIRST RANK GEORGI PETSOV 
(A BIOGRAPHICAL ESSAY)

Katerina Simeonova

Summary

Captain First Rank Georgi Petsov (1899 – 1970) is a distinguished 
Bulgarian Navy officer, whose Navy career unfolds during the first half and 
the mid-20th century. After a number of active service appointments to the 
Navy, in 1939 he assumed charge of the Maritime School and participated 
actively in the nautical training during the Second World War. Captain First 
Rank G. Petsov was appointed Navy Chief of Staff (1940 – 25 September 
1944), assuming their command. At the end of 1944, Captain First Rank 
Georgi Petsov was transferred to the Army Headquarters to assist the gov-
ernment’s delegate to the Allied Control Commission on issues of the Navy 
and maritime affairs. He was remarkable for his extensive academic edu-
cation and erudition, on both of which he relied as professor at the Naval 
School, in the compilation and the publishing of textbooks and handbooks.
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ПОЩЕНСКИТЕ КАРТИЧКИ НА БОРИС СТАТЕЛОВ – 
ФОТОСВИДЕТЕЛСТВА ЗА СВЕТА ПРЕЗ 1908 г.

Тодорка Стоянова

През 2013 г. във фонда на Военномор-
ския музей – Варна постъпи колек-

ция от 72 пощенски картички, подарени от 
Борис Тонев Стателов – внук на морския 
офицер капитан I ранг Борис Константинов 
Стателов (1886 – 1959). Пощенските кар-
тички са издадени през 1908 г. и са изпра-
щани от младия тогава мичман I ранг Борис 
К. Стателов по време на практическото му 
плаването с френски търговски кораби до 
негови близки във Варна. Повече от 100 го-
дини колекцията е съхранявана в семейния 
архив на варненската фамилия. След получа-
ването им в музея, картичките са научно 
обработени и инвентирани1. Подредени по 
дати, те дават възможност подробно и с 
голяма точност да се проследи маршрутът, по който плава мичман 
Стателов. В същото време те представляват своеобразен фото-
разказ за света в началото на ХХ в.

За изследователите на българската морска история Борис Ста-
телов е известна личност2. Той е роден на 21 август/2 септември 
1886 г. в Солун. Баща му Константин Стателов е учител и директор 
в Солунската българска мъжка, а по-късно и в Солунската българска 
девическа гимназия. Майка му Елена Стателова е учителка в същата 

Капитан I ранг Борис 
Стателов
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гимназия. Военната си подготовка започва във Военното училище в 
София, което завършва през 1905 година. След това подобно на други 
свои колеги, сред които бъдещият контраадмирал Сава Стефанов и 
капитан I ранг Димитър Фичев, завършва курсовете за морски офице-
ри във Флота, а практиката му протича на френските търговски ко-
раби. Продължава обучението си в Минния офицерски клас в Кронщад, 
Русия, където плава на руския броненосен крайцер „Рюрик“3.

Повече от четвърт век Борис Стателов служи във военния 
флот. Участва в Балканските и в Първата световна война. Впо-
следствие е интендант на Флота, командир на Дунавската търгов-
ско-полицейска служба, командир на крайбрежната жандармерийска 
дружина, а по-късно поема командването на Морската полицейска 
служба. От 1927 до 1932 г. капитан I ранг Стателов е началник на 
Морската учебна част и допринася за подобряването на бита в Мор-
ското училище.

Пенсионира се през 1933 година, но и в цивилния си живот не се 
отделя от морето. Развива активна обществена дейност. Той е сред 
учредителите и деен участник в Българския народен морски сговор.

Практическото плаване, което мичман II ранг Борис К. Стате-
лов прави през 1908 г. на френски търговски кораби, е част от под-
готовката на българските морски офицери.

В края на XIX и началото на XX в връзките на българския вое-
нен флот с Франция са резултат от новите насоки на българската 
външна политика и ориентирането към френски заводи за военни-
те доставки4. Изграждането на Черноморския флот също става с 
френска помощ. От Франция са доставени българските военни ко-
раби – крайцерът „Надежда“ и шестте торпедоносеца – „Смели“, 
„Строги“, „Дръзки“, „Храбри“, „Летящи“ и „Шумни“, първите оръдия 
за бреговата батарея „Шнайдер“, морските мини „Соте Арле“ и др. 
По това време командир на Флота е френският офицер капитан I 
ранг Пол Пишон. Още през 1899 г. той пише доклад до военния минис-
тър на България полк. Стефан Паприков с искане да бъдат осигурени 
места за български офицери като стажанти на френски търговски 
кораби, което обосновава с недостатъчните възможности, които 
предлагат малкото български кораби и линиите, по които плават5. В 
резултат на постигнатите договорености с френското Министер-
ство на флота и с френските параходни компании български морски 
офицери преминават плавателни практики на френски търговски 
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кораби. Сред първите са лейтенант Никола Лафчиев, лейтенант Ди-
митър Карамаждраков, мичман I ранг Евстати Винаров6 и мичман II 
ранг Димитър Альов7.

Мичман II ранг Борис Стателов е командирован с разрешението 
на княз Фердинанд I със заповед по Военното ведомство № 7 от 4/17 
януари 1908 г. и Заповед по Флота № 9 § 2 от 9/21 януари 1908 г. в 
Марсилия, Франция, за срок от 6 месеца в компанията Messageries 
Maritimes за далечно плаване8. Освен него със същата заповед във 
Франция са командировани мичман II ранг Димитър Фичев9, който 
плава заедно със Стателов, Сава Стефанов10 и Никола Тодоров11, 
които практикуват на параходите Tourane и Oceanien.

Плаването на Б. Стателов, макар и многократно споменавано 
в публикации, не е добре проучено и описано. Пощенските картички 

са ценен източник и дават достоверна и сравнително пълна инфор-
мация за времевия диапазон на практиката на Б. Стателов: на кои 
кораби плава, какъв е маршрутът и кога къде се е намирал.

При отчитане на датите следва да се има предвид, че в държа-
вите, през които минава, е въведен новият стил на летоброене и 
печатите върху пощенските картички са по григорианския календар, 
т. е. плюс 13 дни спрямо използвания тогава у нас. Това обяснява за-
що някои картички сякаш са получени преди да са изпратени. По-осо-
бено е определянето на датата на японските пощенски картички, 

Пощенска картичка,изпратена от Париж на 5/11.02.1908 г.  
и получена във Варна на 29.02.1908 г.
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където годината съответства на поредната година от управление-
то на японския император. За удобство в публикацията датите са 
дадени по григорианския календар, както са на пощенските клейма.

Пощенска картичка, изпратена от Йокохама, с дати по японския 
и григорианския календар

Параходът Chili

Първите картички са изпратени от Виена (2 февруари) и Париж 
(5 февруари), когато Стателов е на път към Бордо, където трябва 
да се качи на парахода. Практиката му на френските кораби преми-
нава на три етапа, на три кораба и по три направления – западното 
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– в Атлантическия океан, източното – в Индийския и Тихия океан до 
Китай и Япония и на югоизток до Австралия и Нова Каледония.

Плаването в Атлантическия океан започва на 13 февруари в Бор-
до с парахода Chili на френската компания Messageries Maritimes12 и 
продължава до 4 април 1908 г.

Пристанищата, които посещава в Европа и Западна Африка, 
са Виго, Испания (16 февруари), Лисабон, Португалия (17 февруари), 
Дакар, Сенегал, Френска Западна Африка (22 февруари). След това 
параходът пресича Атлантическия океан и посещава Пернамбуко, 
Бразилия, (28 февруари), Рио де Жанейро, Бразилия (3 март), Монте-
видео, Уругвай (8 март), Буенос Айрес, Аржентина (11 март), и се 
отправя обратно на север към Сантос, Бразилия (17 март), и Рио де 
Жанейро, Бразилия (21 март). В края на март параходът е в океана 
на път обратно за Бордо, където пристига на 4 април. С това за-
вършва първият етап от практиката на Борис Стателов.

Второто плаване е по-продължително, започва в Марсилия на 12 
април и продължава до 20 юни 1908 г. Тази част от практиката е с 

Пощенска картичка от Марсилия с посочена 
датата на отплаване

парахода Ernest-Simons13 на същата компания, с който пресича Среди-
земно море, Червено море, Индийския океан и плава покрай западните 
брегове на Тихия океан. Пристанищата, на които спира параходът, 
са: Порт Саид, Египет (16 април), Джибути, тогава Френска Сома-
лия (21 април), Коломбо, Цейлон (дн. Шри Ланка) (28 април), Сингапур, 
тогава в британската колония Straits Settlements14 (дн. територията 
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на колонията е част от Малайзия и Австралия, а Сингапур – незави-
сима държава) (4 май), Сайгон, Френски Индокитай (градът днес е 
във Виетнам) (6 – 7 май), Хонг Конг (11 май), Шанхай, Китай (датата 
не се чете, вероятно 14 май), Кобе, Япония (17 май), Йокохама, Япония 
(30 май), Коломбо, о. Цейлон (20 юни). На острова Борис Стателов 
изчаква 4 дни и посещава средновековната синхалска столица гр. 
Канди (21 юни).

Параходът Ernest-Simons

На 24 юни 1908 г. се качва на парахода Salazie15, с който пътува 
от Коломбо до Австралия и Нова Каледония. По време на този трети 

Пощенска картичка от Марсилия с посочена 
датата на отплаване
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преход посещава Мелбърн, Австралия (10 юли), Сидни, Австралия (13 
юли), Нумея, Нова Каледония (18 – 20 юли), Милерспойнт, Сидни (5 ав-
густ), Аделаида, Австралия (15 август), Фримантъл, Австралия (19 
август), Коломбо, Цейлон (29 август), Бомбай, Индия (2 септември). 
След това параходът се отправя към Франция. Пощенска картичка 
от деня на връщането няма. В картичка, изпратена от Фримантъл, 
Стателов пише, че на 17 септември трябва да пристигне в Марси-
лия16. Според Служебния списък мичман II ранг Стателов обаче се 
завръща в Марсилия на 20 септември 1908 година17. Последната си 
картичка Стателов изпраща на 1 октомври 1908 г. от Будапеща 
вече на път към България.

Пощенската картичка, изпратена от Фримантъл 
на 19.08.1908 г. с инфoрмация за датата на връщане в Марсилия

Изпратените от Стателов картички свидетелстват, че по 
време на втората и третата част от своя стаж той посещава 
Източна Африка, Азия, Австралия и Океания.

Трите маршрута, въпреки че опровергават битуващата в попу-
лярни издания теза, че Борис Стателов е първият българин, извършил 
околосветско плаване, са впечатляващи. Те доказват, че българският 
морски офицер, плавайки в различни географски ширини, при различни 
метеорологични и хидрографски условия, получава солидна подготовка.

Картичките са купувани и изпращани от местата, които Бо-
рис Стателов посещава. Повечето са адресирани до негови близки 
във Варна – до баща му, майка му и сестрите му. Върху картичките 
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обикновено е написано кратко писмо, чрез което Б. Стателов изпра-
ща поздрави, съобщава къде се намира и накъде се отправя корабът 
след това. Има няколко картички, които изпраща сам на себе си, 
адресирани до Флота, Варна18. Една от пощенските картички, из-
пратена до Б. Стателов във Варна, е клеймована в Дакар с дата 11 
юли. Отдолу няма подпис, но почеркът е различен и най-вероятно е 
пратена от негов приятел или колега19.

На някои от картичките фигурира името или подписът на Дими-
тър Фичев20, а в тази от 17 февруари от Сантос, която Б. Стате-
лов изпраща до семейството си, освен своите поздрави, препраща и 
поздравленията на Фичев21.

Пощенските картички имат историческа стойност. Те ни връ-
щат повече от сто години назад и дават представа за политическа-
та карта на света преди Първата световна война. Това е времето 
на големите колониални империи. Малко от държавите, които Ста-
телов посещава на петте континента, са независими. Сред тях са 
Бразилия, Аржентина, Уругвай, Япония и Китай. Останалите са френ-
ски или британски колонии, за което свидетелстват пощенските 
марки и пощенските клейма. Френски владения са Сенегал – част от 
Френска Западна Африка, Джибути – Френско Сомалийско крайбре-
жие, Сайгон – колония Кохинхина (Cochinchine), част от Френски Ин-
докитай22 и Нова Каледония с главен град Нумея, Френска задморска 
територия. Британските колонии са Цейлон, Индия, Сингапур – част 
от британската колония Стрейтс Сетълментс (Straits Settlements), 

Улица в Сидни, Нов Южен Уелс
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и Хонг Конг. Австралия е разделена на 6 английски колонии, като па-
раходът, на който практикува Стателов, посещава четири от тях: 
Сидни в Нов Южен Уелс, Аделаида – Южна Австралия, Мелбърн – Вик-
тория, Фримантъл – Западна Австралия.

Повечето от картичките са фотографии или фотоколажи, които 
се отличават с качествено изпълнение и имат художествена стой-

Местен квартал в Дакар, Сенегал

Общ изглед към пристанището в Джибути

ност. Върху тях са изобразени интересни обекти от градската сре-
да, природни забележителности, местни обичаи и хора. Те представят 
свят, в който цивилизацията и традиционното вървят ръка за ръка, 
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свят на големи различия, на богатство и бедност. Високите сгради 
с модерна архитектура в големите градове контрастират със сла-
мените колиби. В пристанищата до големите презокеански параходи 
се виждат и малки лодки, които за местното население са от голямо 
значение. Портретите на местни жители показват не просто образи, 
а дават възможност да се усетят емоциите на хората.

Изглед към Суецкия канал и пристанището на Порт Саид с пощенска  
марка от Египет

Върху всяка картичка има марка от съответната държава, кое-
то � придава и филателна стойност. Върху марките са изобразени: 

Пощенска картичка с марки от Уругвай
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Пощенска картичка с осмоъгълен печат 
и посочени координати

отделни личности (австрийският император Франц Йосиф I, откри-
вателят на Бразилия Педру Алвариш Кабрал, националният герой на 
Аржентина Хосе де Сан Мартин, английската кралица Виктория, ан-
глийският крал Едуард VII и др.); характерни за дадения регион пти-
ци и животни (бик, черен австралийски лебед, кенгуру); характерни 
сгради и паметници (египетските пирамиди и сфинксът); божества, 
митологични фигури и символи (на много от френските марки е обра-
зът на Мариана – символ на френската република). Върху пощенска 
картичка с изображение на театър Urquiza в Монтевидео са залепе-
ни 11 уругвайски марки, вероятно предназначени за колекционери23.

Пощенските картички дори и тези, които не са изпратени, 
имат печат с дата от съответното място. Четири от тях са из-
пратени от борда на кораба. Поставен е осмоъгълен печат с надпис 
BUENOS AYRES À BORDEAUX и дата. На една от тях Стателов е 
написал датата 31. III. 08, paqu “Chili” и е посочил географските ко-
ординати, според които корабът е в Атлантическия океан на около 
300 мили от Африка.

Картичките представляват интерес за колекционерите на по-
щенски изделия24. Отпечатвани някога в хиляден тираж, днес от тях 
са оцелели единични екземпляри, запазени в частни колекции и музеи. 
Направена проверка в интернет аукциони показа, че някои от тях 
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се предлагат за продажба, като цените им варират от няколко до 
десетки долари или евро.

Всяка една от тези картички и колекцията като цяло са уникал-
ни и изключително ценни, най-вече с личната информация, която съ-
държат за поколенията и с историята, която разказват. Те не само 
обогатиха фонда на Военноморския музей – Варна, но и дадоха въз-
можност да се попълнят някои празноти от морската ни история.
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BORIS STATELOV’S POSTCARDS – PHOTO TESTIMONY 
OF THE WORLD IN 1908 

Todorka Stoyanova

Summary

In 2013, the Naval Museum received a collection of 72 postcards – a 
donation by Boris Tonev Statelov, grandson of the Navy officer Captain First 
Rank Boris Konstantinov Statelov (1886 – 1959).

The issued in 1908 postcards were mailed to the Varna relatives of the 
then Midshipman First rank Boris K. Statelov while he was on his practical 
training expeditions aboard French merchant ships. 
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His practical training took place aboard three ships of the fleet of the 
French “Messageries Maritimes” – “Chili”, “Ernest-Simons” and “Salazie”, 
on three journeys – westbound to the Atlantic Ocean; eastbound through 
the Indian and the Pacific Ocean to China and Japan; and southwest bound 
– to Australia and New Caledonia. The three routes demonstrate that sail-
ing through the latitudes under diverse meteorological and hydrographic 
condition, the Bulgarian maritime officer received solid practical training.

The postcards deliver a unique photo narrative of the world from the 
early twentieth century and a window into the pre-war political map. This 
was the time of the large colonial empires. The postmarks and the postal 
stamps testify to the fact that few of the scattered over five continents 
countries visited by Statelov were independent entities. Most were French 
or English colonies. 

The postcards feature points of interest such as urban scenes; natural 
phenomena; local customs and people. They picture a world in which civi-
lization and tradition had walked hand in hand; a world of great disparities, 
of great wealth and dire poverty. Once published by the thousands, very 
few prints withstood the time – preserved in private collections and muse-
ums. The postal stamps add philatelic value.

Each of the postcards, and the collection as a whole, are unique and 
extremely valuable, essentially for the encoded personal information and 
the communicated history.  The album didn’t just enrich the collections of 
the Naval Museum, but made possible to fill in certain gaps in our maritime 
history as well.
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ОБУЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИ ВОЕННОМОРСКИ 
ЛЕТЦИ В ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 1916 г. (ПО ГЕРМАНСКИ 

ДОКУМЕНТИ ОТ ФОНДА НА ВОЕННОМОРСКИЯ 
МУЗЕЙ – ВАРНА)

Христомир Христов

Началото на българската военноморска авиация е положено в 
годините на Първата световна война. През ноември 1915 г. 

край Варна е устроена Германска водосамолетна станция1. Към нея 
започва подготовка на български кадри. На 15 май 1916 г. на обуче-
ние в Германия е изпратена морска авиационна група от български 
офицери и матроси, водена от флотския лейтенант Преслав Ляпчев2. 
Българската водохвърчилна станция, която се създава през декем-
ври 1916 г. в местността Пейнерджик (дн. Чайка) и първоначално е 
подчинена на германската, става самостоятелна на 1 май 1917 г.3 
и тази дата се счита за начална за нашата военноморска авиация.

Именно оригиналните германски документи от фонда на Воен-
номорския музей – Варна, свидетелстващи за обучението на първи-
те български морски авиатори в Германия през 1916 г., са предмет 
на настоящата статия4. Част от тези пионери в областта на во-
енноморската авиация в България образуват впоследствие ядрото 
на самостоятелната Българска водохвърчилна станция5.

Обучение в Германия

Най-ранният от документите, предмет на настоящата ста-
тия, е едно удостоверение, издадено на 8 юни 1916 г. от Водоса-
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молетна станция Варнемюнде с подписа на нейния ръководител и 
печата на формированието. В него фигурира едно-единствено име 
– Атанас Цветков6. От свидетелството научаваме, че от 26 май 
същата година подофицер Цветков е обучаван там за „№1 на само-
лета“7, т. е. за пилот.

Удостоверение относно обучението на подофицер Атанас 
Цветков за пилот във Водосамолетна станция Варнемюнде. 

Издадено на 8.06.1916 г.

Много по-голям интерес без съмнение предизвиква удостовере-
нието, издадено на 1 октомври 1916 г. в Холтенау (Кил) и носещо 

Удостоверение относно проведено обучение на български моряци 
за пилоти и наблюдатели в Първо водосамолетно подразделение – 

Холтенау. Издадено на 1.10.1916 г..
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подписа на заместник-командира на Първо водосамолетно отделе-
ние и печата на подразделението. Текстът на документа указва, че 
в периода 23 май – 1 октомври 1916 г. петима български моряци са 
обучени на самолети на Първо водосамолетно отделение. Трима от 
тях – старши лейтенант Иванов8, подофицер Малчев и подофицер 
Джуров – са обучени като пилоти, а останалите двама – подофицер 
Джигалов и подофицер Хранков – като наблюдатели9.

През 1916 г. в Германия обаче се обучават не само български ле-
тци – пилоти и наблюдатели , но и наземен технически персонал за 
нуждите на водосамолетната авиация. За този факт свидетелства 

Удостоверение относно обучението на матрос Стефан Георгиев за самолетен 
дърводелец във Водосамолетна станция Варнемюнде. Издадено на 9.06.1916 г.

друго удостоверение, издадено на 9 юни 1916 г. във Варнемюнде. До-
кументът, подписан от старшия морски лейтенант – началник на 
тамошната водосамолетна станция и подпечатан с нейния печат, 
указва недвусмислено, че от 3 юни 1916 г. българският матрос Сте-
фан Георгиев е на обучение за самолетен дърводелец във Водосамо-
летна станция Варнемюнде10. Това позволява да се направи изводът, 
че при обучението на кадри за българската военноморска авиация се 
обръща внимание и на друг несъмнено важен аспект – осигуряване-
то на техническата поддръжка на летателните апарати.

Имената на някои от българските летци се срещат и в герман-
ски документи, издадени непосредствено след края на обучението и 
засягащи пътуването на нашите моряци обратно към България. Така 
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на 2 октомври 1916 г. морски лейтенант Райнхард от командване-
то на Водосамолетна станция Вик на о-в Рюген в Балтийско море 
(срещу гр. Щралзунд) подписва заповед за отпътуване на обучавали-
те се там български моряци Джигалов и Джуров. Според документа 
двамата трябва да се отправят към Берлин и след пристигането 
си в столицата незабавно да се свържат с българската делегация 

Заповед за пътуване на български морски летци 
от Водосамолетна станция Вик до Берлин. Издадена на 2.10.1916 г.

там. Със заповедта се изисква и съдействието на различните вла-
сти по отношение на пътуващите в случай на нужда. Документът 
представлява интерес и заради това, че освен кръглия печат на 
Водосамолетната станция, носи и правоъгълен от проверка на жп 
стражата на Комендантство Берлин, извършена на 5 октомври на 
Централна гара Щетин (тогава на немска територия; дн. Шчечин е 
в Полша). От този проверовъчен печат става ясен и вечерният час 
на пътуващите: за подофицери – 11 часа, а за войници – 9 часа.

По-нататък едно свидетелство от 6 октомври 1916 г., издадено 
в Берлин от Командването на Военноморските летателни подразде-
ления със съответните печати и подписано от Първия адютант на 
командира на формированието, е издадено на името на старши мор-
ски лейтенант Сава Иванов. Удостоверява, че българският офицер 
се намира служебно в Берлин, очевидно във връзка с пътуването си 
обратно към България, имайки предвид датата на свидетелството. 
Лейтенант Иванов предвожда 11 матроси, които се завръщат във 
Варна и биват придадени към германската станция11.
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Участие в бойните действия

Обучените през 1916 г. в Германия кадри, завърнали се в Бълга-
рия през октомври същата година, вземат дейно участие в бойните 
действия през войната12. На първо място заслужава внимание ръко-
водната функция, която изпълнява мичман I р. Сава Иванов – в нача-
лото на 1917 г. той е командир на Водохвърчилното отделение. В два 

Удостоверение на морски старши лейтенант Сава Иванов 
за служебен престой в Берлин. Издадено на 6.10.1916 г.

Таен рапорт (N 2) на командира на Водохвърчилното отделение мичман I ранг Сава 
Иванов до Командира на Бреговата рота – Варна. Съставен на 2.02.1917 г.
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негови тайни рапорта, подадени на 2 февруари 1917 г. до командира 
на Бреговата рота във Варна, е отразено изпълнението на бойни 
задачи. В първия от тях – N (номер) 2 – мичман I р. Иванов донася, 
че при българското настъпление в Добруджа на 19 октомври 1916 г. 
водосамолет № 507 с пилот мл. подофицер Георги Малчев и наблю-
дател мл. подофицер Стефан Хранков бомбардира с успех Тузла при 
лоши метеорологични условия. Въпреки че на връщане катастрофи-
рат и се налага Малчев да спасява Хранков от удавяне, и двамата 
се прибират обратно. Сава Иванов предлага да бъдат наградени с 
войнишки орден „За храброст“13.

Таен рапорт (N 3) на командира на Водохвърчилното отделение мичман I ранг Сава 
Иванов до Командира на Бреговата рота – Варна. Съставен на 2.02.1917 г.

В другия рапорт командирът на Водохвърчилното отделение из-
тъква, че при бомбардировката на Балчик от руските кораби на 13 
декември 1916 г. водосамолет № 851, пилотиран от мл. подофицер 
Цончо Джуров, докато като наблюдател лети ст. подофицер Панте-
лей Стоянов, бомбардира руския крайцер „Кагул“. Въпреки противни-
ковия огън самолетът изпълнява задачата си и се връща невредим в 
базата, а мичман I р. Иванов предлага двамата авиатори за награж-
даване с войнишки орден „За храброст“ – IV степен14.

Накрая, от периода на участието на завърналите се в България 
военноморски летци в бойните действия, е и една снимка също съх-
ранявана във фонда на Военноморския музей. Направена е през 1916 
–1917 г. пред един от хангарите на водолетище „Чайка“. Сред засне-
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тите, четвърти от ляво надясно, разпознаваме лейтенант Сава Ива-
нов, който – както бе подчертано – не само се справя доста успешно 
по време на обучението си за пилот на водосамолет в Германия, а 
от началото на 1917 г. е и командир на Водохвърчилното отделение.

Заключение

В заключение следва да се подчертае, че през 1916 г. – в разгара 
на Първата световна война, български военноморски авиатори и дру-
ги свързани с тях кадри се обучават на редица места в Германия – 
Варнемюнде, Холтенау (Кил), Вик и др. Обучението протича във всич-
ки направления – летци, наблюдатели, наземен технически персонал. 
Това показва, че курсовете, проведени в Германия, са насочени към 
бъдещото пълно осигуряване на квалифицирани кадри за самостоя-
телна българска военноморска авиация. Обучените в Германия бъл-
гарски морски офицери и матроси полагат достойно нейните основи.
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военна авиация. С., 2012, с. 70. Възпитаникът на Военноморското 
училище в Брест, Франция, лейтенант Преслав Ляпчев загива заедно 
с инструктора си по време на учебен полет на 10 юни 1916 г. край 
Нордернай. На негово място на 20 юли същата година отива въз-
питаникът на Морския кадетски корпус в Санкт Петербург, Русия, 
лейтенант Иван Михайлов, който след завръщането си в България 
в края на април 1917 г. става началник на Българската водохвърчил-
на станция (същевременно заместник-командир е мичман I р. Сава 
Иванов), а в периода 1930 – 1935 г. е начело на българската военна 
авиация – вж. Попов, А. Авиация…, с. 382 – 384; Панайотов, А. Бъл-
гарската морска авиация…, с. 5, 7, 10; Кожухаров, А. Обучението на 
българските морски офицери зад граница (1882 – 1944). Варна, 2015, 
с. 23, 25, 181 – 182, 231; Василев, А. 100 години…, с. 18.

3 Вж. Павлов, В. Българският военноморски флот…, с. 58; Василев, 
А. 100 години…, с. 18 – 19. Вж. също и Попов, А. Авиация…, с. 384, 423. 
Д. Недялков е на друго мнение и посочва като дата на отделяне от 
немската станция 10 май 1917 г. – вж. Недялков, Д. История…, с. 89.

За списъка на моряците, изпратени тогава в Германия, вж. Во-
енноморски музей – Варна (ВММ), вх. № 67в – 1967, п. 123в (Архив на 



Обучението на български военни летци в Германия през 1916 г....

146

контраадмирал Сава Н. Иванов. Материали за историята на морска-
та водосамолетна станция във Варна 1916 – 1920 г. За въздухопла-
вателната станция – преписи на заповеди), л. 3. За разпределението 
на нашите моряци по бази вж. Попов, А. Авиация…, с. 383.

4 Относно по-нататъшните събития, свързани с развитието 
на водосамолетната авиация в България и участието � в бойните 
действия, вж. Вълканов, В. Водосамолетната авиация…, с. 72 – 108; 
Панайотов, А. Българската морска авиация..., с. 4 – 10; Кръстева, М., 
Панайотов, А. Военноморските сили…, с. 71.

5 Атанас Цветков е един от учениците от Машинното учили-
ще, които непосредствено след пристигането на германците по 
свое желание са прикомандировани към създаващата се хидропланна 
станция, за да подпомагат дейността � и да се обучават; Цветков 
се обучава за авиомеханик – за тази информация и пълния списък 
на учениците вж. Панайотов, А. Българската морска авиация…, с. 4. 
От архивни документи става ясно, че към 11 ноем. 1916 г. Атанас 
Цветков вече се завръща, респ. се е завърнал в България след при-
ключване на обучението му – вж. ВММ, вх. № 67в – 1967, п. 123в, л. 
3, 6. За него вж. Вълканов, В. Водосамолетната авиация…, с. 91 – 92.

6 Преводът на израза Nr. I am Flugzeug е направен от автора на 
настоящата статия.

7 За възпитаника на Морския кадетски корпус в С. Петербург и 
бъдещ контраадмирал от Българския военноморски флот Сава Ива-
нов вж. Попов, А. Авиация…, с. 383; Панайотов, А. Българската мор-
ска авиация…, с. 5; Вълканов, В. Водосамолетната авиация…, с. 74, 
84 – 86, 96, 98 – 102; Кожухаров, А. Обучението…, с. 26, 31 – 32, 231; 
Василев, А. 100 години…, с. 18.

8 За Георги Малчев, Цончо Джуров и Стефан Хранков вж. Кожуха-
ров, А. Обучението..., с. 234, 237 – 238. И тримата са от учениците 
от Машинното училище, които непосредствено след идването на нем-
ците по свое желание са прикомандировани към създаващата се гер-
манска водосамолетна станция, за да подпомагат дейността �, а и за 
обучение като пилоти и наблюдатели – вж. Панайотов, А. Българската 
морска авиация…, с. 4. Към 10 октомври 1916 г. Малчев, Джуров и Хран-
ков вече се завръщат респ. са се завърнали в България след приключ-
ването на обучението им – вж. ВММ, вх. № 67в – 1967, п. 123в, л. 5 – 6.

9 Очаквано, името на Стефан Георгиев присъства и в български 
архивни документи, където се посочва, че е от първата група, зами-
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нала за обучение в областта на водосамолетното дело в Германия, 
и че към 10 октомври 1916 г. вече се завръща, респ. се е завърнал в 
България – вж. ВММ, вх. № 67в – 1967, п. 123в, л. 3, 5 – 6.

10 Вж. Попов, А. Авиация..., с. 383.
11 Относно обстоятелствата след завръщането им вж. Недял-

ков, Д. История..., с. 83.
12 Вж. Кожухаров, А. Обучението..., с. 234.
13 За други прояви на храброст и изпълнени успешно задачи от 

обучените в Германия български морски авиатори през Първата све-
товна война вж. напр. Панайотов, А. Българската морска авиация..., 
с. 7 – 8; Вълканов, В. Водосамолетната авиация..., с. 94 – 96. Даска-
лова, А., Райкова, М. Грамоти на българските царе. С., 2005, с. 7 – 8, 
29; В: Гюзелев, В. Папството и българите през Средновековието. 
Пловдив, 2009, с. 178 – 197; ГИБИ, т. VIII, с. 167.

THE TRAINING OF BULGARIAN NAVY PILOTS 
IN GERMANY IN 1916 (AFTER GERMAN DOCUMENTS 

IN THE COLLECTIONS OF THE NAVAL MUSEUM, VARNA)

Hristomir Hristov

Summary

The article discusses original German documents in the collection of 
the Naval Museum – Varna, testimony to the 1916 training of the first Bul-
garian sea aviators in Germany. The documents – certificates and orders 
– demonstrate that at the height of World War One, Bulgarian Navy aviators 
and other affiliated cadre, among who Midshipman First Rank Sava Ivanov, 
Junior NCO Stefan Hrankov, etc. are prominent, receive training at various 
bases – Warnemünde, Holtenau (Kiel), Wik, etc. Preparation covers the en-
tire spectrum of specialties: pilots, observers, aviation support personnel. 
Thus, we can confidently argue that the training aimed for the build-up of 
the full range of qualified cadres necessary to man an autonomous Bul-
garian Navy aviation. The trained in Germany Bulgarian Navy officers and 
sailors laid the commendable foundations of the glorious structure.
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ВОЕННИТЕ ФОТОГРАФИ 
В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

доц. д-р Соня Пенкова

Милиони фотографии оцеляват от Първата световна вой-
на – от използваните за официални военни и пропаганд-

ни цели, до личните, подредени в пожълтели от времето албуми. 
Днес те се разглеждат от различни ракурси и често са предмет 
на интердисциплинарни изследвания, простиращи се от историята, 
социологията, психологията, когнитивистика и пр. до необятните 
измерения на изкуството.

Навлизането на фотографията в обществения и политическия 
живот предхожда с повече от половин столетие Голямата война. 
Възможностите ù да записва и илюстрира историята и да влияе на 
интерпретациите както на войните, така и на създаваните исто-
рии за тях са ясни още в средата на ХIХ в., макар че до края му те 
все още не се употребяват масово. Подобренията в технология-
та, във фотографската техника и в отпечатването на създадения 
продукт превръщат фотографията от популярно хоби в индустрия. 
Постепенно тя настъпва в обществения, политически и военен жи-
вот на Европа.

От времето, когато в България е направена първата снимка 
през 1851 г.1 до инсталирането на първия фоторобот у нас, който 
автоматически изработва шест портрета2, изминават по-малко от 
осемдесет години. В тези десетилетия фотографията набира сили, 
предявявайки претенции за валиден източник на истината, в опит 
да пребори силата на словото и колорита на художника. Започна-
лият в Балканските войни процес на оценяване на ролята на въз-



Соня Пенкова

149

душно-разузнавателната фотография не довежда до създаване на 
специализирана структура, нито до изработване на механизми за 
експлоатация и контрол, макар признаването на потенциала на фо-
тографията като пропагандна среда да е безспорно.

Първата световна война е своеобразен прелом за военната фо-
тография. Освен с познатите чисто военни употреби тя започва да 
се осмисля като свидетелство за достоверност, като самостоя-
телна информация, като възможност за обществена манипулация за 
нуждите на пропагандата, подхранвайки противоборството между 
въображението и реалността, между афективното и информатив-
ното, между художественото и документалното. Голямата война е 
първият конфликт, фотографиран подробно от всички участници в 
него, първият, в който фотографията се осмисля като себеизразя-
ване, но и в който тя се слага в услуга на войната и се създават 
структури, способни да я управляват и използват във военно време.

Публикацията цели да съсредоточи вниманието върху темата 
за фотографите, назначени от Щаба на Действащата армия (ЩДА) 
в Първата световна война, в опит да подпомогне осмислянето на пъ-
тя от назначенията до институционализирането на работата им. 
Темата може да се постави в контекста на един по-общ прочит на 
документирането на войната. При разглеждането � се изхожда от 
разбирането, че предметът е многопластов, неизследван, и амбиция 
за изчерпателност в рамките на една статия е неуместна. Публи-
кацията няма да разглежда държавната и военната инфраструктура 
за експлоатация и контрол на фотографията.

Темата за фотографите, назначени от Щаба на Действащата 
армия в Първата световна война не е била предмет на самостоятел-
ни публикации и е засягана частично в публикации от различен харак-
тер като част от голямата тема за фотографията, за кинодокумен-
талистиката и по-малко за фотодокументалистиката в България.

Едва ли е възможно преглед на монографични публикации по те-
мата за фотографията в България да не започва с Петър Боев3, 
извоювал си това право с единственото до сега цялостно изслед-
ване върху историята и развитието на фотографията в България 
от средата на ХIХ до края на ХХ в. Макар и да не засяга конкретно 
темата за фотографите, назначени като такива в армията, Боев 
обръща сериозно внимание на влиянието на войните върху фотогра-
фията. Той еднозначно го определя като негативно заради почти 
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непрекъснатите въоръжени конфликти, които съпътстват страна-
та ни след Освобождението, възпрепятстващи развитието на зана-
ятите и търговията4. Д-р Петър Кърджилов, един доказал се автор 
в областта на кинознанието (и не само, но то е в полезрението ни), 
изследва историята на киното и осмисля съществуването му в кон-
текста на променящите се исторически, социални и културологични 
рамки. Доколкото авторите на първите, а и по-сетнешни филми са 
и своеобразни фотографи (не напразно вестниците от началото на 
века определят някои филми като първите български военни снимки, 
разбира, се по-скоро метафорично), то в неговите проучвания при-
съства темата за фотографите, но професионалните и в повечето 
случай чужденци5. Научните търсения на фотографа изследовател 
д-р Зафер Галибов акцентират върху личностите, белязали със свой 
знак развитието на българската фотография, някои от тях учас-
тници във войните от началото на ХХ в. и систематизирайки част 
от разпръснатите фотографски архиви, обогатяват националния 
разказ за представителите на това визуално творчество6. Още 
един фотограф – Цветан Томчев, дава своя принос в осветляване 
на темата за фотографите, прочетена през прохождането и раз-
витието на фоторепортажната журналистика в България. Темата 
за фотографите на фронта е засегната в контекста на основните 
търсения на автора7.

В полето на мемоарните публикации се разполага ръкописът на 
Стоян Семерджиев, проследяващ историята на Военноисторическия 
музей до 1950 г., в който темата за фотографите във войната се 
появява в основния разказ за раждането на музейната институция 
във войната, в контекста на културните прояви в армията. Той пръв 
интерпретира институционализирането на военните фотографи, 
както и на военните художници във войската. Будят интерес да-
нните за фотографите в частите, но поради липсата на коректно 
позоваване не могат да бъдат осмисляни без резерви8.

Ще спрем вниманието си и върху някои статии. Чавдар Ветов, 
който има траен интерес към темата за фотографските документи 
като исторически извор и към фотографиите и фотографите, свърза-
ни с дейците на националноосвободителните и обединителни борби, 
спира изследователския си поглед и върху мястото на фотографията 
в модернизиращото се българско общество. Наред с различните ос-
мисляния той представя преглед и списък на развитието и разпрос-
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транението на фотографски работилници по българските земи от 
Освобождението до края на 30-те години9. Ще отбележим и статия-
та на колегата от Националния военноисторически музей Диана Цо-
цова, чиято публикация е препис на написаното от Ст. Семерджиев10. 

Интерес представлява изследването на Мария Димоларева за 
използването на фотографията за въздушно разузнаване през 1917 
г. на Македонския фронт, една популярна тема и в чуждите публика-
ции11. Разбира се, има и автори, които, изследвайки конкретен про-
блем споменават информация, докосваща се до темата за военните 
фотографи като тази за значението на аерофотографията за раз-
узнаването12 или за офицерите – фотографи на фронта13.

Особени по своето присъствие са няколко албума, своеобразни 
фотомемоари, издадени в последните години, по повод отбелязване-
то на стогодишнината от Първата световна война. Те възкресяват 
не само спомена за фотографските качества и приноси на автори-
те си в съграждането на пълнокръвния фотодокументален истори-
чески разказ за войната, но и прехвърлят мост към духовността 
на тези различни по образование хора, обединени от ценностите и 
професионализма си14.

Първите военновременни фотографи 
в армията

Първите военновременни фотографски задачи са свързани с 
Балканските войни (1912 – 1913). В „Големите фоторепортери на 
България“ Цветан Томчев говори за 110 военни кореспондент-фото-
графи15. Д-р Зафер Галибов пък споменава, че към 1909 г. в страната 
има регистрирани 85 фотографски фирми16. Макар и да не правим из-
куствени аналогии, тези цифри дават приблизително сходни данни. 

Снимките им запечатват за поколенията позициите, укрепител-
ните съоръжения, бита и ежедневието на войската, молебени, на-
граждавания и паради, български старини и църкви, лица на хора, съх-
ранявайки имената на фотографите Стефан Руевски, Ангел Чернев, 
Генчо Стайнов, Ксенофон Янков, Димитър Русийски, Иван Р. Сливков, 
Александър Владиков, Михаил Серафимов и десетки други. Част от фо-
тографите, които заминават по фронтовете на Балканските войни 
са натрупали своя история, имат свои ателиета и име, асоциирано 
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с професионализъм. Някой имат привилегията да са придворни фото-
графи като Георг Волц, Иван и Димитър Карастоянови. Снимките на 
Димитър Карастоянов запечатват първия боен полет през 1912 г.17 

Едни от най-известните илюстровани издания като L’Illustration, The 
Daily Mirror, Illustrierte Zeitung, L’Illustriazione Italiana и др. публикуват не-
гови и на Г. Волц снимки от войната18. Не са рядкост офицерите – лю-
бители фотографи. Снимките на подпоручика от 30-и шейновски полк 
Генчо Стайнов за обсадата на Одрин чрез страниците на L’Illustration 
обикалят Европа. Подпоручик Георги Ст. Георгиев, който преподава в 
първия фотографски курс към пионерните дружини на българска войска 
в началото на ХХ в. прави аероснимки на обсадения Одрин. През цялата 
си служба от подпоручик до генерал Йеротей Сирманов запечатва с 
фотообектива си живота в мир и в няколко войни. Примерите са много. 
Сред фотографите, запечатали Балканските войни, има и художници. 
В спомените си Д. Гюдженов разказва как често среща Ярослав Ве-
шин, художник на Министерство на войната и официален придворен 
живописец на цар Фердинанд I, неизменно носещ фотоапарата си в 
Главната квартира в Стара Загора19. Един друг художник – Петър Мо-
розов, който записва името си в историята и като първият български 
фотожурналист и фоторепортер, запечатва образа на войната, както 
с богатата палитра на четката си, така и с черно-белите снимки на 
своя апарат20. В Балканските войни не се създава структура, която да 
обедини фотографите. Няма и документ, който да обективира на ниво 
армия задължения и права на фотографите на фронта.

Институционализиране на военните 
фотографи в армията 

Институционализирането на щатните фотографи, назначени от 
ЩДА в годините на Първата световна война, е процес, който условно 
се разполага в малко повече от две години. Започва с първите назна-
чения на фотолитографи, фототехници и фотографи през октомври 
1915 г., преминава през създаването през август 1917 г. на първото 
самостоятелно звено – фотографска секция в структурата на Кар-
тографическия институт21, и завършва с осмислянето на статута и 
задачите на фотографите, обективирано в създадения през юни 1918 
г. Правилник за службата на военните фотографи в армията. 
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За начало на процеса може да се приемат първите назначения на 
фотографски чиновници от Картографическия институт на Минис-
терство на войната в Оперативното отделение на Щаба на Дейст-
ващата армия. Първият фотограф е назначен на 14 октомври 1915 
г. Това е дотогавашният фотокопист на института Кунчо Кунчов 
[в заповедите се среща и като Кунчев – б. а.]. За назначението 
му в щата на Топографическата секция на Оперативния отдел (в 
същия щат е и назначението на Борис Денев за военен художник) 
свидетелстват две заповеди, издадени в различно време, но и двете 
сочещи една и съща дата на назначението му22. В началото на де-
кември 1915 г., но считано от 18 октомври за помощник-фотограф 
в Оперативния отдел е назначен литографът на Картографическия 
институт Иван Тонев23.

Може да се твърди, че действията на военното командване по 
отношение на тези назначения са доста оперативни, сравнени с 
други участници в световния конфликт. Великобритания например 
която влиза във войната през август 1914 г., изпраща първия си 
официален фотограф Ърнест Брукс, който работи за The Daily Mirror 
да отразява действията в Галиполи след март 1915 г., а година по-
късно, заедно с още десетина официални фотографи той вече е на 
Западния фронт24.

В началото на декември 1915 г. е направено преразпределение на 
предвидените в щатовете за военно време длъжности в редакция-
та на „Военни известия“, с което към щабовете на всяка от трите 
отделни армии и дванадесетте дивизии – 11 пехотни и 1 конна, е 
предвиден по един фотограф25. В края на юни 1916 г. са предвидени 
щатни бройки фотографи и за отделните армии след реорганизация 
на Топографическата секция. Тя е структурирана в Топографическо 
отделение към ЩДА, а към щабовете на трите отделни армии е 
създадена по една топографическа секция, за която са предвидени 
по един фототехник и един фотолитограф26. Реални назначения на 
фототехници по предвидения щат, обявен в края на август 1916 г., 
но в сила от 1 юли, са направени във 2-ра и 3-та армии. 

През август 1917 г. с промяна в щата на Картографическия ин-
ститут при ЩДА е създадена първата самостоятелна фотографска 
структура27. Тя за разлика от тази от месец май предходната годи-
на включва управление, три отделения – топографско, картографско 
и техническо (с три секции, едната от които – фотографска), и 
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склад. Фотографската секция се ръководи от началник фототехник 
и включва в състава си четирима фототехници, двама фотокопис-
ти, двама фотографи и един помощник-фотограф. В литографска-
та секция на същото отделение също има трима фотолитографи. 
Датата 10 август може да се определи като начална за първата 
самостоятелна фотографска структура в армията. Дотогава фо-
тографите са част от щатовете на различни структури – военно-
гълъбната поща, пионерните дружини, топографски структури и др. 
Година по-късно, през юли 1918 г., структурата на Картографския 
институт е променена за последен път във времето на войната, 
като е обогатена с още едно отделение – астрономо-геодезическо, 
но фотографската секция на техническото отделение се запазва в 
състав от десет чиновници със същите длъжности28.

От същото време датират и назначения на фотографи в други 
структури на Щаба на Действащата армия – Военно-историческия 
музей и Военно-санитарната част. След като излиза заповедта за 
създаване на музея през юли 1916 г., започва неговото структурно 
оформяне. В проектите на щатове има длъжности за художник и фо-
тограф29. Поради наложилото се впоследствие мнение, че могат да 
се ползват външни фотографски услуги30, в щатовете за следващите 
две години длъжността е една и съвместява задачите на художник 
и фотограф31. През юни към Военно-санитарната част се открива 
Специална секция за издирване, уреждане и украсяване на военните 
гробове32. В създадените като част от нея бюра за военните гробо-
ве при всяка отделна армия и при Моравската и Македонската воен-
на инспекция, при българския представител при Губернаторството 
на Румъния в Букурещ, при представителя на Германската етапна 
инспекция в Кюстенджа са предвидени фотографи. В излезлия през 
декември 1917 г. правилник за дейността на структурата броят на 
фотографите е увеличен, така че да покрият и създадените учас-
тъци към бюрата33.

Интерес представлява къде в йерархията на чиновниците в ча-
стите, управленията и учрежденията на Действащата армия се раз-
полагат фотографите. Във „Временно[то] положение за паричното 
доволствие на военнослужещите във военно време“34, утвърдено 
няколко месеца след влизането на страната в Първата световна 
война и в сила от деня на мобилизацията, са определени разряда и 
годишната заплата на длъжностите. Макар днешните аналогии към 
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административната терминология отпреди 1946 г. да не са съв-
сем уместни, то е безспорно, че разрядът на длъжността отчита 
сложността на работата, необходимият професионализъм и обра-
зование. Длъжността на фотографа в ЩДА е с разряд IX и заплата 
2400 лв.35, а тази на помощник-фотографа с разряд XI и заплата 1800 
лв. За сравнение двамата военни художници са с разряд III и заплата 
4800 лв., археолог-етнографът е с разряд I и заплата 6000 лв. (само 
няколко са длъжностите, и то не всички бройки от тях, които имат 
такъв разряд). Първи разряд са и някои от цензорите. Сравнението 
не е в полза на фотографите както за назначените в Щаба на Дей-
стващата армия, така и да тези в Главните квартири на отделните 
армии и щабовете на дивизиите. За длъжността фотограф и кине-
матограф в Главна квартира на отделна армия е определен разряд XI 
и заплата 1800 лв. Длъжността кореспондент в същото ниво напри-
мер е с разряд V и заплата 3600 лв., етнографът и археологът са с 
разряд IV и заплата 4200 лв. и т.н. Длъжността фотограф в пехотна 
дивизия е с разряд XI и заплата 1800 лв., а тази на кореспондент  и 
художник е с  разряд VII и заплата 3000 лв.

Дали тези начални параметри остават непроменени във време-
то на войната? Чиновниците, в това число и фотографите, са част 
от военната администрация, призвана да удовлетвори многоброй-
ните нужди на Действащата армия. След проучвания на специално 
назначена през октомври 1917 г. комисия36 се установява, че във 
времето на войната отделни въпроси са уреждани в различни за-
поведи, които се нуждаят от систематизиране и по-целесъобразно 
използване на личния състав. Това налага да се уточнят оконча-
телно правата и задълженията на военното чиновничество и се 
подравнят разрядите.

Два месеца по-късно, осмисляйки установеното от комисията, 
ЩДА разпорежда всички назначения на чиновници в различните вой-
скови части, управления и учреждения от Действащата армия на 
длъжности до Х разряд включително да става само със заповед по 
Действащата армия37. На длъжностите за специалисти, които под-
робно са описани и сред които са изброени фототехници и фото-
литографи, се назначават само лица, които притежават специал-
но образование и подготовка независимо от другите условия (да са 
свободни от военна служба, а при недостиг – и годни за нестроева 
служба долни чинове, или неслужили по-възрастни от 40 години. Из-
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ключение се прави за заварените от мобилизацията чиновници във 
Военното ведомство или военизирани такива в други ведомства.).

Към заповедта е приложена „Таблица за определяне на разряди-
те на чиновническите длъжности в щатовете за военно време“. В 
нея  чиновниците фотографи присъстват като част от структура-
та на Картографическия институт към ЩДА, фотографска секция. 
Началникът на фотографската секция е фототехник с V разряд и 
годишна заплата 3600 лв. Съставът на секцията е от четирима 
фотехници – VIII разряд с 2700 лв. заплата, двама фотокописти – VIII 
и IX разряд, съответно с  2700 лв. и 2400 лв. заплата и двама фото-
графи – IX разряд, с 2400 лв. заплата и един помощник-фотограф с XI 
разряд и 1800 лв. заплата. В литографската секция на института 
също има длъжности за трима фотолитографи с IX разряд и годишна 
заплата от 2400 лв. 

В таблицата, са дадени и длъжностите и щатовете в Главна 
квартира на отделна армия. На тях се разпределя по един кинема-
тограф снимач с XI разряд и 1800 лв. годишна заплата. В бюрата на 
Специалната секция за издирване, уреждане и украсяване на воен-
ните гробове е определен по един фотограф с XI разряд и заплата 
1800 лв. Във Военноисторическия музей длъжността фотограф се 
съвместява от художника, който е с III разряд и заплата 4800 лв. 
Фотографите в щабовете на пехотна, конна и сборна дивизия са по 
един, с XI разряд и заплата 1800 лв.

Положението, подчинеността и задачите на фотографите спора-
дично са тема на документите, разменяни между Топографическата 
секция и Оперативното отделение в ЩДА. Често това става едно-
временно с обсъждането на въпроси, касаещи военните художници, 
ненапразно и правилниците им са обявени с една заповед. Основният 
проблем, които се изтъква, е различната подчиненост на фотогра-
фите – на структури от ЩДА и на щабовете на армии и дивизии, 
което възпрепятства рационалното им използване и контролът върху 
работата им. Като произтичащ от това проблем се определя липс-
ващото или нередовно снабдяване с фотографски материали по мес-
та, независимо че Картографическият институт доставя от Берлин 
апаратура и фотографски материали, с което облекчава работата на 
фотографите. Художниците за разлика от фотографите са длъжни да 
търсят, намират и заплащат сами материалите за работата си. Ко-
ментират се също изискваните лични качества, с акцент върху тру-
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долюбие и преданост. Споменава се, че е добре да бъдат в помощ на 
художниците, изискване, което няма да влезе в бъдещия правилник38. 

Започналата през март 1917 г. работа по създаване на правил-
ници за художниците и фотографите в армията приключва с утвър-
ждаването им през юни 1918 г.39 За първи път в официален документ 
на ЩДА присъства изписването „военен фотограф“ за разлика от 
тези, касаещи художниците, в чиито заповеди за назначаване те 
са винаги определяни като „военни“. Правилникът за службата на 
военните фотографи в армията има четири раздела и приложение. В 
първия раздел – Общи наредби, доста общо е формулирана задачата 
им – да допълнят материалите за историята на войната, като се 
стремят да илюстрират войнишкия живот в окопите или в тила във 
всичките му прояви. Назначават се от ЩДА и са подчинени непо-
средствено на щаба, към когото са придадени. За разлика от худож-
ниците към фотографите няма специални изисквания за образова-
ние или специфичен опит. По отношение на специалната им служба 
контролните функции са дадени на Историческото отделение при 
ЩДА. Двойната подчиненост е както при военните художници. На 
фотографите се присвоява формата на войниците от пехотата (на 
художниците е присвоена тази на кандидат-офицери), без пагони, а 
на яките си носят метални знаци с инициали ВФ.

Във втория раздел – „Права и задължения на военните фотографи“, 
се акцентира върху начините за изпълнение на основните задачи. Фо-
тографите трябва да търсят сюжети за военното ежедневие на пози-
циите и в тила на бойните действия, като илюстрират: релациите на 
частите с общи изгледи на дивизионните участъци при най-важните 
боеве и на позициите, заедно с извършването на фортификационните 
действия на тях; ежедневният живот на фронта; особено отличилите 
се военни чинове;  бойните полета след боя; ежедневието на болниците, 
погребения; тържества и паметници; вида на землянките и другите по-
стройки, направени за войската на фронта; походните театри; снимки, 
показващи трудностите, лишенията и усилията, на които са подложени 
на фронта; снимки на пленници, за да се види тяхното облекло и снаря-
жение; трофеи; животът, обредите и носиите на местното население; 
намерени старини, старинни постройки и развалини; красиви пейзажи. 
Уточнен е редът по който фотографите са задължени да изработват, 
систематизират и изпращат направените снимки, начините на опи-
сание, водене на дневници за заснетото и използваните консумативи.
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Предвидени са варианти за осигуряване на възможности за 
творческа дейност – отсъствие от фронта до два месеца след раз-
решение от Историческото отделение за работа в ателие, учас-
тие в изложби – общи, или индивидуални. Плаките със снимките са 
собственост на ЩДА и се съхраняват в щабовете на дивизиите. 
Когато снимките не са правени с предоставен от армията апарат 
или са художествено дообработвани, остават собственост на ав-
торите. ЩДА може да ги задържи, само ако ги закупи чрез Истори-
ческото отделение – за нуждите на музея или армията.

С третия раздел – Конкурси и изложби, се цели да се насърчава 
фотографската работа чрез ежегодни конкурсни изложби, организи-
рани от ЩДА, едновременно или отделно от художествените излож-
би. Средствата от продажбите на снимките са за фотографите, 
а тези от входна такса за изложбата се внасят по сметките на 
фонд „Военно-исторически музей“, набиращ средства за построява-
не на сграда. Конкурсна комисия от двама фотографи, неучастващи 
в изложбата и един художник определя премиите, които ЩДА дава 
на най-добрите произведения. Правото на първо откупуване отново 
принадлежи на ЩДА. За всяка изложба се дават по дванадесет пре-
мии – една от 500 лв., две от 300 лв., четири от 200 лв. и остана-
лите от 100 лв. Комисията премира снимките преди откриването 
на изложбите, като предпочитаните сюжети са военни, предимно 
увеличени, в един или няколко цвята.

Последният раздел на Правилника само от два члена е за фо-
тографите любители, които свободни от военна служба, желаят 
да правят снимки на фронта. Затова те трябва да имат изрично 
разрешение от ЩДА. С направените от тях фотографии могат да 
участват в конкурсните изложби и да се състезават за премиите. 

Правилникът е единственият, а и последен документ от общ 
характер, касаещ фотографите, до края на войната. Той затвърж-
дава практиките, които се появяват и развиват в трите години 
на войната и които доказват непригодност още в самото начало 
– двойна подчиненост и странно споделяне на отговорност в една 
иначе строга йерархична система. Военните фотографи се назна-
чават от ЩДА, но са подчинени както на негови структури (Кар-
тографическия институт, Историческото отделение и др.), така и 
на щабовете на дивизии и армии. Този коментар не бива се тълкува 
като търсене на някакво самоцелно дисциплиниращо единоначалие. 
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По-скоро едновременната подчиненост и то на съвършено различни 
по своите задачи структури води до разнопосочност на изисквани-
ята, хаотичност в събирането на създадения фотографски матери-
ал, липса на контрол и др. В повечето европейски държави участнич-
ки във войната, военните фотографи (когато, както и в България 
не става дума за разузнаване или други дейности с преки ползи за 
военните действия) са част от структури с ангажимент към цен-
зурата и пропагандата. Както в правилника за военните художници, 
така и в този на военните фотографи липсва мащабен и обединен 
в единен документ поглед върху разноликите им „употреби“ във вой-
ната, липсва детайлизиране на спецификите в дейността на фото-
графите в различните структурни звена.

Въпросът, част от какви структури са военните фотографи в 
другите армии, е интересен, сравнен с България. Централната про-
пагандна институция на австро-унгарската армия по време на Пър-
вата световна война е Службата за пресата (Kriegspressequartier, 
KPQ), част от командването на имперската армия, която орга-
низира и извършва пропагандни дейности и упражнява цензура на 
фронта, както и носи отговорност за официалната фотография и 
другите медии по това време. За разлика от подобни организации, 
KPQ не е толкова надзорен, колкото изпълнителен орган. Част от 
неговите назначения са и фотографи и кинематографи. През април 
1915 г. френската армия създава Фотографска секция на френската 
армия (Photographique de l’armée française), за да прави снимки за но-
вини, пропаганда и исторически записи. Изправена пред недостиг на 
подходящо обучени фотографи в униформа, новата секция първона-
чално използва фотографи от водещи фотографски фирми, но бързо 
изгражда значителна своя армия фотографи. Когато САЩ влизат 
във войната през 1917 г., имат предимството да ползват значи-
телния опит, натрупан в областта на фотографията. Signal Corps 
е организацията на официалните военни фотографи на армията на 
САЩ, осъществяваща документална, пропагандна и оперативна фо-
тография40. Това, което прави впечатление, е, че фотографирането 
е съсредоточено в единни структури, покриващи различен спектър 
от дейности.

Но да се върнем на Правилника. В него, а и в последващите дейст-
вия на ЩДА няма визия за битието на военните фотографи след края 
на войната. В повечето европейски армии картината е идентична. 
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Франция, Германия и Австро-Унгария преустановяват работата на 
своите фотографи след края на войната. Някои от тях са задържани, 
за да документират бойните полета и създаването на гробища, преди 
да се върнат към гражданския живот. Особен интерес представлява 
британското решение – като държава, известна и преди войната със 
свободна преса, и в отговор на политически натиск правителство-
то бързо затваря Министерството на информацията и прехвърля от 
януари 1919 г. отговорностите си по отношение на военното фотог-
рафиране на Музея на имперската война, с което последният се оказ-
ва работодател на британските официални военни фотографи след 
тази дата41. В България след края на войната фотографите, назна-
чени от ЩДА, фактически остават в Картографическия институт, 
Военно-историческия музей, Историческото отделение, Секцията за 
издирване, уреждане и украсяване на военните гробове. Единствено 
броят им е редуциран в съответствие с наложеното драстично на-
маляване на числеността на армията от Ньойския договор.

Една тема заслужава внимание, когато става дума за институ-
ционализиране на военните фотографи и в по-голяма степен за продъл-
жаващата им „употреба“ (в добрия смисъл) – тази за обучението им. 
Независимо, че не засяга фотографите, назначени от ЩДА, то касае 
военнослужещи, практикуващи фотография като част от задължения, 
а не като собствен избор. В края на лятото на 1915 г. на воюващите 
страни вече е ясно, че контролът на въздушното пространство е от 
съществено значение за въздушно наблюдение и картографиране на 
фронтовете, а въздушното надмощие на някои фронтове се превръща 
в цел само по себе си. Всичко това поставя предизвикателства пред 
въздушното фотографиране, което изисква много повече познания и 
умения, отколкото наземното, предвид задачата си да се ползва не 
за илюстрация на случващото се на фронта, а за самото случване на 
действията, както и заради средата и условията, в които се извърш-
ва. Един пример – през май 1916 г. в България пристигат 13 самолета 
Otto, снабдени с монтирано на тях фотооборудване – аерофото систе-
ма Ikka 9/12. За всеки полет са необходими 2 касети с по 12 стъклени 
плаки. Летец наблюдателят е този, който има задача да заснема по 
време на полет42. Направените снимки се проявяват в развърнатите 
на летищата фотолаборатории, откъдето заедно с писмените доне-
сения се изпращат до инженерните войски и до щабовете на армии. 
България върви в крак с тенденциите и много скоро в откритото в 
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Божурище Аеропланно училище наред с другите предмети започва да 
се изучава „аерофотография“43. Преподавател е Георги Ст. Георгиев, 
потомствен фотограф44, летец-наблюдател в Балканските войни, ав-
тор на забележителни разузнавателни въздушни снимки на Одрин, а в 
Първата световна война – на Солун и околностите му45. През май 1916 
г. зап. подпоручик Георгиев е командирован в Аеропланната школа46, къ-
дето остава до края на войната, за да преподава фотографски курс.

Някои от воюващите страни също откриват училища за въздуш-
на фотография. Кралският летящ корпус на Великобритания отваря 
училище във Фарнбъро, Хампшир, през септември 1916 г. В разгара 
на офанзивата за Британска Фландрия фотографите на Кралския 
летящ корпус създават близо 15 000 въздушни снимки за месец. Бла-
годарение на тях днес е запазена визуална памет за пораженията 
на европейските градове от Първата световна война47. През март 
1918 г. в САЩ се основава училище за въздушна фотография в кор-
порацията Кодак, в Рочестър, Ню Йорк, просъществувало до края на 
войната. Шестседмичните курсове за обучение през десетте месе-
ца от съществуването на училището са завършени от 2177 души. 
По време на заключителните действия  на Западния фронт за ден 
възпитаниците му създават по 17 000 снимки. 

Фотографът винаги остава вън от кадъра48

Почти десет месеца делят първите назначения на военни фото-
графи през октомври 1915 г. от следващите, които се откриват в 
заповеди по Действащата армия. През август 1916 г. Кунчо Кунчов, 
първият назначен фотограф на Оперативния отдел на ЩДА е пре-
назначен за фототехник в топографската секция към щаба на 2-ра 
отделна армия, а освободеният от военна служба габровлия Иван 
Зографски е назначен на същата длъжност към щаба на 3-та отдел-
на армия49. През юли 1917 г., но считано от месец юни са направени 
поредните назначения на фотографски длъжности в топографските 
секции на трите отделни армии50. В 1-ва топографска секция на 1-ва 
армия са назначени запасният редник от 9-а интендантска рота Цо-
чо Генковски за фототехник и запасният младши подофицер от 63-ти 
пехотен полк Иван Димитров за фотолитограф. Във 2-ра топограф-
ска секция на 2-ра армия за фотолитографи са назначени данъчният 
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неслужил редник от щаба на 1-ва софийска дивизионна област Георги 
Динов и запасният редник от 8-и пехотен приморски полк Георги Лам-
бров (по-късно преместен в 3-та топографска секция51).

Не са единици художниците, назначавани от ЩДА за фотогра-
фи. Димитър Гюдженов, запасен младши подофицер, до юли 1917 г. е 
фотограф на щаба на 8 пехотна тунджанска дивизия52, по-късно е на-
значен за художник в нея. Художникът при щаба на Сборната дивизия 
Захари Ножаров пък е назначен за фотограф в Картографическия ин-
ститут през септември 1917 г.53 Художникът проф. Стефан Баджов 
е и фотограф на Военно-историческия музей54. Някои от назначени-
ята са на вече утвърдени в модерната художествена фотография 
имена като Захари П. Жейнов55.

Назначените за фотографи към щабовете на дивизиите към 
средата на 1918 г. са разпределени по следния начин – Христо Т. Па-
пукчиев (2-ра пехотна тракийска дивизия), Благовест Великов Качу-
лев (3-та пехотна балканска дивизия), Кръстьо Русев (4-та пехотна 
преславска дивизия), Марин Димитров Бакърджиев (5-а пехотна ду-
навски дивизия), Петър Т. Бръснаров (6-а пехотна бдинска дивизия), 
Станимир Деянов (7-а пехотна преславска дивизия), Димитър Гюдже-
нов и Петър Арнаудов (8-а пехотна тунджанска дивизия), Маргарит 
Серафимов (9-а пехотна плевенска дивизия), Трайко А. Благоев (11-а 
пехотна македонска дивизия), Христо Рашев (12-а пехотна дивизия), 
Иван Василев Кръстеняков (Сборната дивизия)56.

Макар и „вън от кадъра“ в прекия смисъл на думата, военните 
фотографи създават хиляди снимки, илюстриращи бойните фронто-
ве – военни действия, лагери, войски, окопи, землянки, лица на хора 
изпълняващи задачи или в ежедневното им битие, пейзажи и гледки 
от различни места… Щабът на Действащата армия изминава неле-
кия път на институционализиране на военните фотографи – от на-
значенията до създаването на структура и правилник. Изпълнявайки 
разписаните си задачи, военните фотографи само косвено стават 
част от пропагандната машина на държавата, без да бъдат част 
от нейната инфраструктура.

Фотографите, назначени от ЩДА, оставят трайна следа в до-
кументирането на войната. В Балканските войни поради факта, че 
до фронта са допуснати много повече професионални граждански 
фотографи, снимките са много повече художествени, добре фоку-
сирани, затова пък повече статични и композирани предварително, 
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често с художествено-естетически подобрения. В Първата светов-
на война фотографиите са реалистично документиращи случващо-
то се като недокоснато от ръката на художник „огледало с памет“, 
ако перифразираме американския писател Оливър Холмс. Петър Бо-
ев, определян като българския фотоисторик, обръща внимание на 
ролята на фотографа при създаването на фотографския образ – не 
само като технически умения, но и като потенциал от визуална и 
обща култура: „Който фотографира, не изтъква само същността на 
обектите и явленията, той присъства, той се самоизтъква, изразя-
ва своето отношение към онова, което е избрал57.

Фотографиите, създадени на фронта обезсмислят необходи-
мостта действията на фронта да бъдат реалистично документи-
рани чрез палитрата на художниците в скици, акварели, картини. 
Снимките престават да се разглеждат само като потвърждение на 
написаното слово и се налагат като влиятелни артефакти сами по 
себе си. Днес мнението, че снимките на военните фотографи фор-
мират решаващ запис на историята на Първата световна война и 
на еволюцията на военната дело, е безспорно. В годините след вой-
ната фотографиите разпалват дебатите, оформят възприятията 
и формират съвременното разбиране за войната. Стойността на 
фотографията като мощен носител на масова комуникация е уста-
новена безапелационно. Във войните се изпитват и качествата на 
фотографите и се измерва достойнството на твореца, приел или не 
приел да показва неподправената история на войната.
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WAR PHOTOGRAPHERS IN WORLD WAR ONE

Assoc. prof. Sonya Penkova

Summary

The article provides a brief overview of the spiritual cultural convergence 
between the Byzantine Empire and Christian Bulgaria. This rapprochement 
sets the ground for the symbiosis by which Bulgaria will become the founder 
of the emerging cultural space of “Slavia Orthodoxa” (Riccardo Picchio) in 
the context of the so-called “Byzantine commonwealth” (Dimitri Obolensky). 
The article places an emphasis on the manifestations of spiritual and reli-
gious kinship in the field of warfare, as evidenced by the chroniclers Geor-
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gius Pachymeres, Nicephorus Grigoras and John Kantakouzenos (13 – 14 
century). These chroniclers testify to the observance of a tradition among 
the Balkan Orthodox peoples, where they would kill each other only in bat-
tle, and would not enslave each other in wartime. The roots of this tendency 
could be traced back to the dealings between Bulgarians and Byzantines in 
the second half of the 9th and 10th centuries. In the article I point out that 
the tradition described by the aforementioned chroniclers was tested in the 
real world in the 13th century at the battle of Klokotnitsa and the decision 
of Tsar Ivan Asen II to release the captive soldiers of Theodore Komnenos. 
This conclusion highlights not only the political but also the cultural conse-
quences of the Battle of Klokotnica on 9 March 1230.
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КОМУНИСТИЧЕСКИЯТ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ И ОРГАНИЗАЦИОННОТО 

ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЛКАНСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА 
ФЕДЕРАЦИЯ

гл. ас. д-р Николай Иванов

Традициите на сътрудничество на левицата на Балканите се 
коренят още в годините преди Бал канските войни (1912 – 

1913). Неуспели да се наложат като решаващ политически фактор, 
социалистите се ориентират към модел ако не на тясно сътрудни-
чество, то поне на показни връзки, които да внушат на не толко-
ва многобройните им последователи, че не са сами на полуострова. 
Проведената през 1909 г. в Белград Първа балканска социалдемо-
кратическа конференция е началната крачка към задълбочаване на 
сътрудничеството. На този форум се издига лозунга за Балканска 
федеративна република.

Разрасналите се контакти в общобалкански мащаб намират из-
раз в създаването на Балканската работническа социалдемократи-
ческа федерация (БРСФ) по време на състоялата се през юли 1915 г. 
в разгара на Първата световна война (1914 – 1918) в Букурещ Втора 
балканска социалдемократическа конференция.

Последователи на идеята за балканска федеративна република, 
те се надяват, че прокламираното от тях обединение, създадено 
на принципите на демократично устройство и национално самооп-
ределение, ще бъде основен фактор за икономически просперитет. 
Бъдещата федерация би изгладила противоречията между отделни-
те балкански народи и би гарантирала на региона статута на рав-
ностоен субект в международните отношения1. Поради слабостта 
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на социалистическото движение тези лозунги остават само за въ-
трешна употреба в ограничения кръг поддръжници.

След Балканските войни, които настройват едни срещу други 
отделните народи, едва ли би могла да се реализира подобна ини-
циатива. Балканите като важно звено в стратегическите планове 
на Великите сили не биха могли да съществуват на политическата 
карта на Европа като единен държавен организъм. Младите балкан-
ски държави, изпаднали във финансова зависимост и играещи второ-
степенна роля в международните отношения, насочват усилията си 
за изграждането на стабилна държавност и проблема за федериране 
не се поставя на дневен ред.

Първата световна война, въвлякла в себе си страните от реги-
она, разстройва изградените с много усилия връзки между социали-
стите. Федерацията въпреки прокламираните намерения на прак-
тика не действа. Контактите са активизирани наново след нео-
чаквания успех на надигането на болшевиките в Русия. Той засилва 
позициите на левицата на балканската социалдемокрация.

На първия конгрес на Комунистическия интернационал (КИ), сви-
кан през март 1919 г., Кръстьо Раковски, който ангажира автори-
тета на цялата балканска социалдемокрация (без партията на 
широките социалисти в България), представя БРСФ. Фактът има 
по-скоро символично значение дотолкова, доколкото федерацията се 
мъртвородена и няма каквато и да е значима дейност, а по-скоро 
говори за посоката на мислене на балканската левица.

През зимата на 1920 г. – по-малко от година от създаването на Ко-
минтерна, на Третата си конференция в София БРСФ се преобразува в 
Балканска комунистическа федерация (БКФ). Този акт е плод на иници-
ативата на Българската комунистическа партия (тесни социалисти) 
(БКП (т. с.)), която е подкрепена от Югославската социалистическа 
работническа партия (комунисти) (ЮРСП (к)) и Гръцката работни-
ческа социалистическа партия (ГРСП). Конференцията, която става 
учредителна за БКФ, обявява присъединяването си към КИ. Гласувани-
те резолюции са от името на комунистическите партии от четири-
те страни: България, Гърция, Югославия и Румъния, но участие вземат 
представителите само на първите три партии, тъй като румънската 
е разтърсвана от вътрешни противоречия и не изпраща свой делегат2.

Третият интернационал и ръководството му посрещат със задо-
волство създаването на балкански център на комунистите, който 
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ще съдейства за укрепването на работническото движение в реги-
она. На 5 март 1920 г. Изпълнителният комитет на Комунистиче-
ския интернационал (ИККИ) в специално обръщение към комунисти-
ческите партии в балканските страни приветства образуването 
на федерацията3.

От самото начало изграждането и структурирането на БКФ про-
тича по указанията и прекия контрол на КИ. Присъствието на Кр. 
Раковски, секретарят на БРСФ, на учредителния конгрес на Комин-
терна красноречиво говори, че още преди официално да е обявила 
своето съществуване, регионалната организация на балканските 
пролетарски партии вече е свързана с международното обединение 
на комунистите. Доказателство в подкрепа на тези твърдения е и 
фактът, че първото организационно съвещание на БКФ е свикано 
във Виена, където съществува център на КИ, независимо от факта, 
че БКП (т. с.) е втората по влияние политическа сила в страната и 
спокойно би могла да организира подобно мероприятие4.

За разрешаването на въпросите за състава и организационното 
изграждане на колективния орган през февруари 1921 г. в австрий-
ската столица Виена се свиква съвещание на БКФ. От името на 
БКП участват Васил Коларов и Георги Димитров, от страна на Юго-
славската комунистическа партия (ЮКП) – Клементич, Цвиич и Мил-
кич. В течение на работата на съвещанието на румънския предста-
вител Марку е признато правото да представлява революционното 
крило на Румънската социалистическа партия (РСП), която все още 
не се е произнесла за присъединяване към Третия интернационал. В 
разискванията участват и представители на компартиите в Унга-
рия и Австрия. Вертгейн представлява австрийската, а Лукач – ун-
гарската партия. Още на тази конференция личи кои са основните 
отряди на бъдещото организационно обединение. Приема се Проек-
тоустав, който е утвърден на конференция в София, състояла се 
три месеца по-късно. Съгласно взетите решения ръководни органи 
са Изпълнителния комитет (ИК) на БКФ и Секретариат. Най-вис-
шият форум е Балканската комунистическа конференция, на която 
присъстват делегати от всички балкански партии. Решенията се 
вземат с мнозинство на присъстващите.

Конференцията избира ИК на БКФ и определя местонахождението 
на Секретариата. Изпълнителният комитет на БКФ фактически е 
изпълнителния орган на федерацията, състои се от 7 членове, кои-
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то се избират от най-доверените лица на съответната партия. 
Ръководи и контролира общата работа на БКФ, а също влизащите 
в състава на федерацията партии, доколкото тяхната дейност има 
общобалкански характер. Работи за организирането на всички бал-
кански комунистически партии съгласно Устава на Комунистическия 
интернационал и оказва широко съдействие в областта на револю-
ционната просвета, пропаганда и агитация. Явява се координатор 
на общите акции на подопечните му партии. От своя страна Секре-
тариатът организира информационната служба на БКФ и поддържа 
връзките както между федерацията и отделните секции, така и 
между нея и другите партии влизащи в КИ5.

Първоначално София е седалище на Секретариата на БКФ. Това е 
показател за относителната сила на българските комунисти и авто-
ритета, който те имат пред ръководството на Коминтерна. БКП (т. 
с.) в този момент е най-добре организирана от балканските комунис-
тически партии и с най-голямо влияние в обществото. Затова в Со-
фия в началото на 1920 г. се организира Балканско бюро на ИККИ. Тук 
е мястото на Втората (1921 г.) и на Четвъртата (1922 г.) конферен-
ция на БКФ. По време на цялото съществуване на федерацията с най-
голямо влияние в ръководството � са българските представители.

След Септемврийското въстание 1923 г. поради тежките условия 
за работа на Балканите центърът на федерацията се премества 
във Виена. Създава се Президиум на БКФ от трима души, чийто се-
кретар е Г. Димитров. В австрийската столица започват да се пуб-
ликуват печатните органи на БКФ La federation balkanique и Bulletin 
der Balkanfoderation. От 1926 до края на 1928 г. Президиумът на БКФ 
се намира в Москва и е обединен с Балканския лендсекретариат на 
КИ, като във Виена работи секретариат на федерацията с по-огра-
ничени функции. От началото на 1929 г. до края на съществуването 
� (началото на 30-те години на ХХ в

.
) седалището на БКФ се пре-

мества в Берлин6.
Според балканските комунисти и Комунистическия интернацио-

нал федерацията е призвана да подготви революционния пролета-
риат на полуострова за завладяването на политическата власт и 
обединяването на държавите в него в Балканска федеративна со-
циалистическа република7. В своята дейност БКФ следва плътно 
политическата линия на Коминтерна. Решенията на неговите кон-
греси и пленуми, разискванията на ръководните му органи са осно-
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вата, върху която се формират позициите на федерацията по един 
или друг въпрос. Дори в Устава е упоменато, че нейният висш ръко-
воден орган – балканската конференция, „изработва директиви за 
действията на БКФ в рамките на директивите на Комунистическия 
интернационал“8. С други думи, тук е възприета желязната дисци-
плина на КИ. Тази обвързаност и подчиненост на Интернационала 
личи дори от факта, че има стремеж конференциите да се свикват 
след поредния конгрес на КИ, а пет от тях – Третата (юли 1921 г.), 
Петата (декември 1922 г.), Шестата (ноември 1923 г.), Седмата 
(юли 1924 г.) и Осмата (август – септември 1928 г.), се провеждат 
дори в Москва.

В Устава на БКФ се предвижда уведомяването на ИККИ за свик-
ването на дадена конференция, за да може той да изпрати свои де-
легати. В резултат на реализирането на тези указания на всички 
съвещания и заседания на федерацията присъстват съветски пред-
ставители. Със своите препоръки те в значителна степен предо-
пределят решенията, които се взимат впоследствие. Наред с поло-
жителното въздействие в редица случаи коминтерновските дейци 
дават указания, които не са съобразени с конкретната обстановка 
и реалното съотношение на политическите сили на Балканите. Ти-
пичен пример е речта на Григорий Зиновиев на Шестата конферен-
ция на БКФ, в която застъпва становището за започване на нова 
революционна вълна в света и за възможностите в най-близко време 
на Балканския полуостров да избухне революция, което дава отра-
жение върху формата и съдържанието на гласуваните резолюции9.

Друга форма на съдействие, но в същото време и на контрол от 
страна на Коминтерна е постоянното присъствие на пратеник на 
ИККИ при федерацията. До 1926 г. с тази мисия е натоварен Милю-
тин, известен с псевдонимите Мимошин и Емтин10. Финансирането 
на БКФ става от Москва посредством нелегалните канали на КИ11.

Организационното изграждане на БКФ завършва с Втората кон-
ференция (май 1921 г.). По това време федерацията има не само 
амбицията, но и в немалка степен е успяла да се наложи като коор-
динационен ръководен център на балканските комунисти. В тази на-
сока дейността � се ориентира към установяване на действително 
сътрудничество между подопечните � партии. През юни 1922 г. ка-
то секция на БКФ се създава Балканската комунистическа младеж-
ка федерация (БКМФ), която има за задача да обединява младежкото 
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революционно движение. През 1928 год. БКМФ се преустройва в Бал-
кански секретариат на Комунистическия младежки интернационал 
(КИМ ), който съществува до 1939 г.

Наред с това голямо внимание се отделя на организационното 
укрепване на комунистическите партии, на преодоляването на фрак-
ционизма, на различните леви и десни уклони. Всичко това става в 
условия за работа, които непрестанно се влошават. Една от основ-
ните дейности на БКФ е организирането на общобалкански и об-
щоевропейски кампании против фашизма, белия терор, за Балканска 
федерация на работническите и селски републики и т. н.

Най-активният период от дейността на колективния орган е от 
1923 до 1925 г. Това се свързва с идеята за „втора“ вълна на про-
летарската революция в Европа. Но след като става ясно, че перс-
пективите в тази насока се отдалечават, интересът на КИ към 
регионалната организация на комунистите рязко спада12. Това става 
база за противоречието между ръководството на БКФ и Коминтер-
на. След 1925 г. на водещите фигури във федерацията са необходими 
много усилия, за да убедят ИККИ в необходимостта от съществу-
ването �13. Придобили самочувствието на ръководители на една от 
най-важните секции на КИ, балканските комунистически лидери се 
опасяват, че ще изгубят привилегиите, от които са се ползвали, а с 
тях и средствата, идващи от Москва.

На базата на използваните документи може да се направи изводът, 
че отношенията между БКФ и Коминтерна не са винаги праволиней-
ни. Така например федерацията отстоява правото си, основаващо се 
главно на традицията, да обединява само комунистическите партии 
от балканските страни. Непосредствено след учредяването на БКФ 
Интернационалът смята, че трябва да се създаде по-голямо обедине-
ние, което да включва всички партии от Югоизточна Европа. Комин-
терновските стратези обосновават виждането си за бъдеща балка-
но-дунавска федерация с усложняването на националния въпрос след 
разпадането на Австро-Унгария след края на Първата световна война. 
Надявайки се да приобщи комунистите от новосъздадените централ-
ноевропейски славянски държави към вече оформилия се балкански цен-
тър, КИ желае да укрепи позициите си в региона. Чрез създаването 
на толкова голямо организационно обединение Третият интернационал 
разчита да засили присъствието си на континента в момент, когато 
болшевишкото ръководство трябва да защитава постиженията на ре-
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волюцията в условията на чуждестранна военна интервенция. Израз 
на тази политика е създаването на Временен балкано-дунавски секре-
тариат на профсъюзите през 1920 г. По-късно тази идея се изоставя14.

Друг въпрос, по който възникват противоречия е за седалището на 
БКФ след септември 1923 г. Дейците на регионалната комунистиче-
ска организация настояват, че тя трябва да продължава да изпълнява 
своите задължения именно на Балканите, а не другаде, докато ИККИ 
настоява тя да се установи в Москва. В крайна сметка през 1926 г. 
Комунистическият интернационал успява да наложи своето гледище 
на отслабените от нелегалната дейност партии. Регионалното кому-
нистическо обединение многократно застъпва становището, че за да 
ръководи сътрудничеството на балканския пролетариат, изпълнител-
ният му орган трябва да се намира в близост до балканските страни. 
Президиумът не би имал възможност да съдейства за формирането на 
най-удачна общобалканска гледна точка, ако се намира в Москва, от-
където ще е затруднена пряката му връзка с Централните комитети 
(ЦК) на подопечните му партии. Друг важен аргумент, който излагат 
балканските дейци, е, че от Москва не би могла да се осъществява 
пълноценна връзка с ръководствата на националреволюционните ор-
ганизации, които се намират на полуострова15. Под настойчивостта 
на балканските комунисти прозира страха за превръщането им от 
авторитетни ръководители в обикновени бюрократи.

Всичко това показва, че взаимоотношенията между БКФ и Кому-
нистическия интернационал на практика са усложнени и федерация-
та фактически успява в някои отношения да излезе извън рамките на 
изпълняваща и подчиняваща се страна. В редица случаи регионална-
та организация на революционния пролетариат проявява собствени 
инициативи. Нейното ръководство често се обръща към органите 
на ИККИ с предложения за разрешаване на един или друг въпрос, изра-
зява мнение за взетите в Москва решения, търси съдействие за из-
пращане на коминтерновски представители при ръководствата на 
балканските партии и за организиране на общи мероприятия. Като 
пример за тази насока на действие могат да послужат действията 
на БКФ за преодоляване на острата криза през 1924 г, предизвикана 
от фракционната борба в ГСРП (к)16.

Освен това ръководителите на федерацията поне в ранния етап 
на дейността си не се опасяват да критикуват някои решения на 
ИККИ или отделни страни от неговата дейност. Така например ръ-
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ководното тяло на БКФ остро възразява срещу решението на ИККИ 
за преодоляването на кризата в ЮКП през 1924 г., като на свое 
заседание заявява, че то „не само не отговаря на преследваната 
цел (единство и дееспособност на ЮКП), но е извънредно опасно за 
дейността и борбата на партията“. Затова се отправя молба за 
преразглеждане на взетите решения от страна на ИККИ17.

След замирането на активността на федерацията в периода 1926 
г. – 1927 г., нейните ръководители правят редица постъпки за свик-
ване на Осма балканска конференция. Тя се провежда през септември 
1928 г., след Шестия конгрес на Коминтерна. Това е последният оп-
ит за организационно укрепване. Указанията, които се дават на нея, 
са в насока засилване на дейността на БКФ в цялост като органи-
зация, която ръководи действията на балканските комунисти, като 
съдейства за изграждането на обща гледна точка. Акцентира се, 
че компетенциите на колективния орган не се разпростират върху 
вътрешните дела на подопечните му партии. Като ударна задача се 
поставя съгласуването и организирането на масовото движение на 
революционния пролетариат18.

В началото на 30-те години на ХХ в. се изменя политическата об-
становка в Европа. Това води до промяна в ориентацията на Третия 
интернационал. Основна задача за комунистическото движение ста-
ва борбата срещу нарастващата фашистка опасност и защитата 
на СССР. Това предопределя и съдбата на БКФ, тъй като в КИ се за-
силва централизма, което изключва самостоятелността на отдел-
ните секции. В резултат на тези промени федерацията се закрива.

БКФ е рожба на романтичния период от развитието на световно-
то комунистическо движение. Когато комунизмът в неговият съвет-
ски вариант се формализира и дисциплинира, изчезва необходимост-
та от подразделения, които дразнят със своята самостоятелност. 
През целия период на своето съществуване Балканската комунис-
тическа федерация е проводник на политиката на Комунистическия 
интернационал на Балканите. Само че резултатите от дейността � 
са сравнително скромни. Работила твърде малко при легални условия, 
поставена в положение да се конкурира с националните ръководства 
и едновременно да слуша Москва, БКФ много рядко успява да са доб-
лижи до високите цели, поставени на първата конференция.

От друга страна, противно на известни очаквания, федерацията 
не винаги се изявява в ролята на послушна марионетка на КИ. Макар 
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и да дължат финансирането и комуникациите си на Комунистиче-
ския интернационал, ръководителите на регионалното обединение 
на моменти се опитват да прокарват свои собствени виждания.

Взаимодействието между Интернационала и федерацията е пло-
дотворно и за двете страни. БКФ успява доколкото може да изпълни 
ролята си на координационен център на революционното движение 
на Балканите. От своя страна Коминтернът осигурява нужната 
материално-техническа, кадрова и морална подкрепа. Негативите, 
които носи това взаимодействие за БКФ, са, че след настъпване-
то на временната стабилизация на капиталистическото общество, 
което води до нова ориентация на КИ, намалява значението � като 
регионална централа на Щаба на световната революция. По тази 
причина БКФ прекратява съществуването си.
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Summary

In 1920, in Sofia was established the Balkan Communist Federation 
(BCF) – an organizational centre of the Balkan communists, which set as 
its objective the consolidation of the workers’ movement in the region. The 
union of the Balkan communists was directly subordinated to the Communist 
International. From the very start, the setup and the structuring of the BCF 
was streamlined under the direction and direct supervision by the Comin-
tern. The peak activity of the collective body was between 1923 and 1925. 
This was associated with the idea for a “second wave” of proletarian revolu-
tion in Europe. Over the years of its existence, the regional organization of 
the Balkan proletarian parties was a conduit to the policy of the Communist 
International on the Balkans. In the early 1930s, the political environment 
in Europe changed and primary objective of the communist movement be-
came the fight against the rising fascist threat and the defence of the USSR. 
Thus the faith of the BCF was cast, as in the tightened centralism imposed 
by the Communist International there was no space for independence of the 
sections. As a result of these transformations, the federation was dissolved.
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ЗНАЦИТЕ ЗА РАНЯВАНЕ, РАЗДАВАНИ 
В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

проф. д.и.н. Тодор Петров

Награждаванията с различни по вид отличия за проявена хра-
б рост, мъжество и героизъм или за някаква друга бойна 

заслуга са неизменен акт, придружаващ участието на всяка армия 
във време на война или военен сблъсък. От друга страна, хилядите 
загинали във военните конфликти и огромният брой ранени, съпът-
стващи воденето на военните действия, свидетелстват косвено 
за ожесточеността на боевете, но и за готовността на воините 
да се жертват за свободата и суверенитета на родината.

В началото на XX в. в различни страни на Европа, в Азия, а и в 
Южна Африка се появяват отличия, предназначени за ранените по 
време на война офицери, подофицери и войници1 или пък раздавани на 
близките на загиналите в знак на признателност за изпълнения от 
техните бащи, синове, братя или съпрузи дълг към отечеството.

В годините на Първата световна война 1914 – 1918 г. създа-
ването на подобни отличия постепенно се разраства, а награди за 
пострадалите във войните учредяват почти всички страни от две-
те противоборстващи групировки – Централните сили и Съглаше-
нието. Различни по вид и форма отличия се създават във Франция, 
Великобритания, Италия, Русия, САЩ, Германия, Австро-Унгария и др. 
Някои от новоучредените отличия са оформени като ленти и нашив-
ки, други – като металически знаци с подходящи изображения върху 
тях, а трети се раздават като специално учредени за целта медали.

По време на Първата световна война са учредени и първите 
български отличия, предвидени за ранените български войници, по-
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дофицери и офицери. Скоро след намесата на България във войната 
през есента на 1915 г., всекидневната практика по награждавания-
та сблъсква българското военно командване със съществуващите 
несъвършенства в наградната система по отношение на армията. 
Все повече назрява не само необходимостта от осъществяването 
на промени в статутите на раздаваните ордени, знаци и медали, но 
и от учредяването на нови отличия, каквито по това време липсват 
в българската наградна система. Всичко това принуждава упълно-
мощените армейски органи да реагират своевременно и да вземат 
съответните мерки за излизане от създалото се положение.

В резултат на своевременната реакция само около месец и по-
ловина след влизането на страната във войната – на 17/30 ноември 
1915 г., главнокомандващият Действащата армия генерал-майор Ни-
кола Жеков подписва заповед, с която се въвежда ново специфично 
отличие като награда за ранените – „червена лента от вълнен плат 
2 см широка и 25 см дълга“, която да се пришива на левия ръкав на 
куртката и шинела на военнослужещите – „по диагонал отгоре на-
долу и отвън навътре, както подофицерските галуни“2.

Командването съвсем точно преценява, че в хода на войната 
неминуемо ще бъдат ранени хиляди български воини и награждава-
нето им с лентичка от плат, а не с металически знак или с медал 
ще спести значителни парични средства, които ще бъдат много 
по-необходими за осигуряването на боеприпаси и въоръжение в хода 
на военните действия.

Според текста на заповедта се предвижда възможността при 
повторно раняване на военнослужещия да се дава нова лента, която 
да се пришива успоредно на вече получената при първото раняване 
на разстояние един см от нея; лента се връчва и при всяко следващо 
раняване, а пришиването � се извършва по аналогичен начин. Все в 
съответствие със заповедта връчването на лентата за раняване 
се извършва не веднага, а едва след оздравяването на ранените и 
завръщането им във военните формирования, в които служат.

За награждаванията на ранените е предвидено организирането 
на специален военен ритуал. Връчването на лентите се осъществява 
в тържествена обстановка пред фронта на построения специално за 
целта полк лично от неговия командир, а наградите се вписват в слу-
жебните списъци на воините. На командира на полка се предоставя и 
възможността за повишаване в по-висок чин на войника, независимо 
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от ограниченията на щатовете за военно време, ако прецени, че при-
тежава необходимите качества, а и образование. Всеки удостоен с 
отличието получава и удостоверение, в което се отбелязва датата 
и мястото на награждаване, както и къде е бил ранен3.

Поради появилите се неточности и неясноти, свързани с прила-
гането на документа, с нова заповед на главнокомандващия Дейст-
ващата армия генерал-майор Никола Жеков от 10 февруари 1916 г. 
съдържанието му е допълнено и доуточнено. Конкретен повод за но-
вата заповед става обстоятелството, че ранените войници си при-
шиват сами лентите, преди да са официално наградени и преди още 
да са се завърнали в частите, в които служат4.

Не липсват и войници, които си пришиват по две, три, а и повече 
ленти, т.е. по една за всяка получена в едно сражение рана, както и 
за получени в отминалите през 1912 – 1913 г. Балканска и Междусъ-
юзническа война наранявания. Несъответствия са забелязани и по 
отношение размерите и начина на пришиване на лентите. А всич-
ко това според направената в заповедта констатация „обезценява 
отличителната червена нашивка на ранените“. Тъкмо с цел да се 
избегне нарушаването на установения за получаване на нашивките 
ред, а и носенето на ленти от ранени и все още незавърнали се 
след оздравяването им в бойните поделения войници, а преведени на 
нестроева служба в тиловите части, в заповедта изрично се под-
чертава, че те не подлежат на награждаване с ленти за раняване.

Връчване на ленти за ранени на воини от 4-ти артилерийски полк 
в Крива паланка, 1916 г.
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За раздавания на отличия за раняване по време на Първата све-
товна война са запазени многобройни сведения. През пролетта на 
1916 г. например в Крива паланка в присъствието на командния със-
тав на 4-ти артилерийски полк и на местните граждани, са връчени 
първите ленти на ранените воини от частта.

По-късно – през ноември 1916 г., докато лагеруват край гр. Раз-
град – по време на прехвърлянето си от Добруджанския фронт към 
Свищов, за да вземат участие в настъплението на българската ар-
мия на североизток, ленти получава и друга част от военнослужещи-
те от полка, ранени в боевете в Добруджа. В изпълнение клаузите 
на заповедта от 10 февруари същата година полкът е построен, а 
неговият командир полк. Първан Първанов раздава на оздравелите 
вече войници и офицери червените ленти. Всичко това, по думите на 
участника в тържествената церемония и командир на артилерийско 
отделение от полка подп. Сава Стоянович е свидетелство, че те са 
пролели кръвта си за отечеството5.

Друга трогателна церемония, организирана точно два месеца 
след описаната по-горе – на 13 януари 1917 г., и свързана с раз-
даването на лентите за раняване, е проведена в с. Суцещи, близо 
до гр. Бакъу в Североизточна Румъния, за воините от 6-и пехотен 
Търновски полк. След отслужената панихида и молебена за живите 
офицери и войници от полка, проведени в обширния парк на двореца 
Суцо в селото, по думите на очевидеца, пресъздаващ случилото 
се, е дадена заповед „всички ранени, които са се върнали и още не 
са получили установеното отличие с пришиване на червена лента 
на левия ръкав да излязат напред, за да им се раздадат сега та-
кива ленти. Войниците – отбелязва той, – бяха построени в две 
успоредни редици между дърветата на парка, по двете страни на 
входната алея. Изведнъж кичестите, плътни и стройни карета на 
ротите страшно оредяха, а по средата върху алеята се образува 
нова стройна колона... Излязоха повече от половината от състава 
на полка.

„А пък ако излязат напред – обърна се към мене един пехотен 
офицер от групата – и ония, които вече са били ранени и са получи-
ли червена лента, то в ротите няма да остане човек“ – завършва 
авторът на описанието6. Церемонията приключва с военен парад, в 
който отделните роти на полка дефилират пред командира на полка 
подп. Христо Паунов под звуците на български бойни маршове.
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В хода на войната непрестанно се водят военни действия и бо-
еве, а броят на ранените български воини постоянно нараства. Уве-
личава се и необходимостта от осигуряването на червени ленти за 
удостояването им с предвидената за раняването им награда. Макар 
че за изработването на лентите не се изискват сериозни материал-
ни средства, поради замрелия стопански живот у нас снабдяването 
с тях е силно затруднено. Поради тази причина за осигуряването на 
лентите често се прибягва до услугите на различни посредници, а 
нерядко и до доставки от работилницата на Анастас Лозанчев, нами-
раща се на ул. „Сердика“ № 21 в София. В многобройните си рекламни 
карета, отпечатвани регулярно в протежение на периода февруари 
– октомври 1916 г. на страниците на военния официоз „Военни извес-
тия“, неговата фирма рекламира не само изработването на пехотин-
ски и кавалерийски галуни за войскови подофицери и за стражари, на 
нашивки, тесми7, шнурове, гайтани, колани и всякакви ширити, но и 
на „червена тесма за ранени“8. Все пак благодарение на доставяните 
макар и с известни затруднения, а понякога и със забавяне количества 
ленти, награждаването на ранените след тяхното оздравяване се из-
вършва своевременно и почти без закъснение.

На 5 април 1917 г. е отпечатана нова заповед, допълваща със 
своя текст съдържанието на разпространените вече през предход-
ните две години заповеди, отнасящи се до лентите за раняване. 
Конкретна причина за появата на новия документ става нововъз-

Рекламно каре на фирмата на Анастас Лозанчев за изготвяне на ленти 
за ранени. В. „Военни известия“, № 161, 29 юни 1916 г.
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никнал спорен въпрос, породен от всекидневната военновременна 
практика. Става дума за онези военнослужещи от българската ар-
мия, които вече са получили лентата за раняване след завръщането 
си в частите, но впоследствие се оказва, че не са в състояние да 
носят бойната служба на фронта, поради което са изпратени на 
нестроеви длъжности в тиловите части. Командването преценява, 
че веднъж получени, лентите не е необходимо да бъдат връщани, а 
наградените следва да се ползват от правото да носят червените 
нашивки и впоследствие, което не само е разпоредено за изпълнение, 
но реално се и прилага до края на войната9.

Независимо от направените през 1916 и 1917 г. допълнения и 
уточнения, засягащи специфичното отличие и наложени от практи-
ката, със създаването му през есента на 1915 г. командването на 
българската армия пристъпва към въвеждането на нови награди за 
нуждите на нейния личен състав, а едновременно с това и насочени 
към детайлизирането и разширяването на използваната по време на 
световния конфликт наградна система. Същевременно се създава и 
възможност хиляди български офицери, подофицери и войници участ-
ващи във войната да получат заслужено награда, свидетелстваща 
за раняването им в хода на бойните действия.

Учредяването на нови отличия, предназначени за награждаване 
на ранените военнослужещи от армиите на различни страни про-
дължава и в годините след края на войната, те получават и извест-
но допълнително развитие. Променя се оформлението на лентите и 
знаците, въвеждат се нови разновидности на отличията в зависи-
мост от раняването и неговата поредност, от способността на 
ранените да продължат военната си служба, предвиждат се отли-
чия и за близките на загиналите. Отличия за раняване на военно-
служещите се учредяват не само в новопоявилите се след края на 
войната държави – Унгария, Естония, Финландия, Полша, но продъл-
жават да се създават и в съществуващите до момента страни, 
например в Германия, Испания, Япония и др.

Започналата през есента на 1939 г. Втора световна война и по-
степенното включване на все повече държави в нея довеждат до не-
обходимостта от създаването на нови отличия за ранените или за-
гинали воини от техните армии, в резултат на което през годините 
на новия световен военен конфликт подобни награди се използват 
от почти всички воюващи страни. Сходни по своята същност – да 
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се дават на пострадалите в боевете воини като израз на благодар-
ност за тяхната готовност за саможертва, те имат идентични 
или близки наименования, най-често „За раняване“. Подобни отличия 
независимо дали са създадени под формата на ленти, нашивки, знаци, 
или медали съществуват в армии и от двете противоборстващи 
групировки – в Червената армия и във Вермахта, в английската, 
полската, хърватската и румънската армия, а и другаде. Аналогич-
ни по своя замисъл награди, макар и с по-различни наименования, се 
раздават и в други страни10.

Сходно по своята същност отличие съществува и у нас. То е 
учредено под името „Възпоменателен знак за пострадалите от вой-
ните“ със заповед на министъра на войната генерал-лейтенант Те-
одоси Даскалов от 13 януари 1941 г. и е раздавано като награда на 
Фонд със същото наименование, функциониращ към Общия съюз на 
пострадалите от войните11. В този смисъл напълно неоснователни 
са твърденията на някои чужди автори, че отличието е създадено 
под името „Знак за раняване“ през 1942 г., а България го учредява, 
тъй като „се старае да не остане настрана от съюзниците си 
от Оста“12. В действителност страната се присъединява към Три-
странния пакт на 1 март 1941 г., а към момента на учредяването 
на знака все още не е част от военнополитическия съюз. Неточна 
е, разбира се, и цитираната дата на учредяване на знака, непълно е 
посочено и неговото име.

В специализираната литература се тиражират и други неточ-
ности по отношение на възпоменателното отличие. Според погреш-
ното мнение на някои изследователи знакът е раздаван още през 
Първата световна война13, тези, а и други автори14 също неточно 
определят като период на неговото съществуване времевия отря-
зък 1916 – 1946 г.

Не липсват и погрешни идентификации на отличието като 
възпоменателен знак „За загинали и ранени във войните“, както и 
твърдения, че същото е раздавано през заключителния период на 
Втората световна война 1944 – 1945 г. с червена петолъчка вместо 
с корона15. Всъщност това става едва след 15 септември 1946 г., 
т.е. след обявяването на България за република и не е официално ре-
гламентирано, а по време на бойните действия през заключителния 
период на войната знакът продължава да се носи без каквато и да 
било промяна във външния си вид. Нещо повече, след края на войната 
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и преди още да бъде поставена петолъчната звезда, отличието се 
носи известно време с премахната корона.

„Възпоменателен знак за пострадалите от войните“ 
за едно раняване, 1941 г.

„Възпоменателен знак за пострадалите от войните“ 
за две ранявания, 1941 г.

Като една от основните цели на Фонда, от чието име се разда-
ва наградата, залегнала в чл. 2 от неговия правилник, е посочено от-
даването „израз на отличие и похвала към ранените и убитите във 
време на война по нашите бойни полета чрез даване право да се носи 
възпоменателен знак“. Именно в изпълнение на този член от докумен-
та отличието е изготвено в два варианта – за ранени и за загинали.
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Знакът е изработен от бял метал и има форма на елипса с раз-
мери 52 х 36 мм, покрита с червен емайл. В средата на отличието е 
поставено релефно изображение на лъв на фона на кръст, държащ в 
лапите си щит и каска. Наоколо – венец от лаврови и дъбови клонки, 
горе златиста царска корона, а в основата на знака – лента с изпи-
сан върхе нея надпис „За България“.

Когато знакът се дава за раняване, кръстът е покрит със свет-
лосин емайл, а върху щита се изписва цифра „1“, „2“ или „3“, в за-

„Възпоменателен знак за пострадалите от войните“ 
за три ранявания, 1941 г.

висимост от броя на раняванията. Върху предназначения за близки 
на загинали знак кръстът е покрит с черен емайл, изображение на 
кръст е поставено и върху щита вместо цифра. Според замисъла на 
създателите на отличието, поставените върху него изображения 
символизират отечеството, монарха, славата, страданието, смър-
тта и войната. Знакът се носи отляво на гърдите.

Според чл. 14 от цитирания по-горе правилник на Фонда право да 
получат и носят възпоменателния знак имат всички воини, ранени на 
бойното поле, както и техните наследници, ако са убити в боя. Пред-
видено е ранените опълченци, поборници и доброволци, взели участие 
във войните за национално освобождение и обединение, наследници-
те на убитите през войните или във въстание (вдовицата, най-въз-
растният от кръглите сираци и родителите), както и всички ранени 
и наследници на убити чужденци, воювали съвместно с българските 
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воини, също да могат да получат отличието16. Всички носители на 
знака получават специален документ – легитимация, издадена от 
Общия съюз на пострадалите от войните в България, която удосто-
верява правото на наградения да носи отличието.

Кутия на „Възпоменателен знак 
за пострадалите от войните“ за ранен

„Възпоменателен знак за пострадалите от войните“ 
за загинал, 1941 г.

Знакът е изработен в работилницата за метални изделия на Х. 
Мардиросов на ул. „Цар Борис“, № 159 в София. Тъй като официално 
не е отменено, отличието продължава да се носи и след края на 
войната от лицата, които вече са го получили, включително и със 
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споменатите по-горе промени във външния му вид, въведени нерагле-
ментирано след 9 септември 1944 г.

Още от момента на създаването на знака Съюзът на постра-
далите изпитва затруднения с неговото разпространение, породени 
от започналата през 1939 г. война, а след влизането на страната 
в нея пречките се увеличават. Същевременно недостигът от сред-
ства, ограничените възможности за производство на отличието 
поради липсата на ресурси, а и на специалисти, които да го израбо-

Легитимация № 2752 от 1944 г. на Ганчо Денков от с. Балван, Великотърновско, 
ранен в Междусъюзническата война 1913 г., удостоверяваща правото му да носи 

„Възпоменателен знак за пострадалите от войните“

Възпоменателен знак за пострадалите от войните” за две ранявания 
с премахната корона, 1945 г.
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тят в различните му варианти в трудните военни години, издигат 
допълнителни препятствия пред неговото тиражиране и раздаване. 
Отделно от всичко друго отличието се дарява като награда на Съ-
юза на пострадалите от войните, а не от името на Министерство-
то на войната.

„Възпоменателен знак за пострадалите от войните“ 
за едно раняване, 1946 г.

„Възпоменателен знак за пострадалите от войните“ 
за две ранявания, 1946 г.

Поради изброените причини през пролетта на 1945 г. командва-
нето на армията прави опит за излизане от деликатната ситуация. 
Като един от удобните варианти за решаване на проблема се очер-
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тава възможността да бъде възстановено раздаваното вече в го-
дините на Първата световна война отличие за раняване – червена 
лента от плат, чието производство освен че е евтино, би могло да 
бъде реализирано сравнително бързо и безпроблемно.

„Възпоменателен знак за пострадалите от войните“ 
за три ранявания, 1946 г.

Изхождайки от посоченото, министърът на войната генерал-
лейтенант Дамян Велчев подписва своя заповед № 137 на 23 април 
1945 г., с която обявява създаването на нов „Отличителен знак за 
ранени“ по подобие на вече раздавания в предишната война. За раз-
лика от него обаче новото отличие според заповедта „се състои от 
една металическа пластинка във форма на правоъгълник с размери 
1,5 на 2 см, свита като полудъга и обвита в червено копринено плат-
но“17. По подобие на сходния знак, раздаван по това време в Черве-
ната армия, лентата се носи над десния горен джоб на куртката, 
като с всяко следващо раняване броят на лентите се увеличава, а 
всеки нов знак се поставя успоредно на получените преди това, ка-
то се спазва разстояние от 0,5 см между тях.

Подобно на заповедта за създаване на отличието за ранени от 
1915 г., удостоените не по-малко от два пъти с него редови чинове, 
т.е. ранявани най-малко два пъти, могат да бъдат повишени в чин 
до звание фелдфебел включително от командира на частта, в която 
служат, но само при положение че притежават съответния за зае-
маната длъжност образователен ценз. Все според съдържанието на 
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документа връчването на лентата се осъществява лично от коман-
дира на военното формирование по време на специално организирана 
за целта тържествена церемония, а в случаите, когато раненият 
не се завръща в поделението, в което е служил – от управителя на 
болницата, където е излекуван.

Още същия ден командирът на Първа българска армия генерал-
лейтенант Владимир Стойчев разпраща из нейните части и под-
разделения своя заповед, чрез която запознава личния � състав с 
новоучредената „специална значка“. Разпорежда се също не само 
задължителното носене на отличието от „всички ранени чинове от 
армията“, но и как точно да се прикрепва към военното облекло.

„Възпоменателен знак за пострадалите от войните“ 
за загинал, 1946 г.

Оставащите броени дни до края на войната с Германия обаче 
не позволяват замисълът на командването да бъде реализиран сво-
евременно. Започналата скоро след това демобилизация на личния 
състав на армията се превръща в допълнителна пречка за изпълне-
нието на заповедта, поради което идеята за въвеждането на знака 
се осъществява палиативно и не се довежда докрай.

В продължение на дълги години след края на войната българската 
армия не участва във въоръжени конфликти, поради което отличия за 
раняване повече не са раздавани. Едва след като в края на миналия 
век определени контингенти от нейния състав вземат участие в раз-
лични мисии зад граница (в Камбоджа, Ирак, Афганистан) и са дадени 
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жертви – ранени и убити, се появява необходимостта от възстано-
вяване или създаване на нов знак за пострадалите във военно време.

Така през 2014 г. със заповед на министъра на отбраната на 
Република България Ангел Найденов от 25 март същата година учре-
деният през 1941 г. „Възпоменателен знак за пострадалите от вой-

Знак „За пострадалите във военен конфликт, мисия и операция“ за три ранявания, 
миниатюра на знака за раняване и лентичка за всекидневно носене на знака 

за едно раняване, 2014 г.

ните“ е възстановен, този път като ведомствена награда на Минис-
терство на отбраната, а и с променено име – като знак „За постра-
далите във военен конфликт, мисия и операция“. Член 1 от статута 
на възстановеното отличие отбелязва, че знакът е учреден „в израз 
на благодарност към военнослужещите и цивилните служители от 
Въоръжените сили, ранени или загинали при изпълнение на служебния 
им дълг при военен конфликт, при участие в мисия, операция зад гра-
ница или за принос в националната сигурност в мирно време“18.

Подобно на предходния знак възстановеният също се изготвя в 
два варианта – за ранени и за загинали. Формата, а и изображени-
ята върху отличието са напълно идентични с тези на учреденото 
през 1941 г. с изключение единствено на короната, която е премах-
ната. Редуцирани са също размерите на знака, който в съвременния 
му вид се носи на червена лента, символизираща пролятата кръв за 
отечеството. Новост е също сменяемата плочка с цифра върху щи-
та, показваща броя на раняванията, като при следващо нараняване 
се поставя плочка с нова цифра.
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Знакът има миниатюра и лентичка за всекидневно носене, пов-
таряща цвета на лентата, върху която със златиста цифра е из-
писан броят на раняванията. Едновременно с връчването на знака 
за загиналите, на неговите роднини се предава и възпоменателен 
лист. Автор на проектите на двата варианта на възстановения 
знак, които започват да се изработват от 2016 г. в Монетен двор 
ЕАД – София, е художникът Александър Занков.

Учредяването на възпоменателния знак „За пострадалите във 
военен конфликт, мисия и операция“ свидетелства за продължава-
нето на една от прекъсналите в годините след Втората световна 
война български военни традиции, за адаптирането ѝ към изисквани-
ята на съвремието, но и за намерението при необходимост да бъде 
осъществявана и в бъдеще. Същевременно отличието е създадено в 
съзвучие с наложилата се през следвоенния период по света тенден-
ция наградите за раняване и посмъртните знаци да се раздават под 
формата ордени, знаци или медали, като част от военната наградна 
система на съответната страна. Съчетавайки националната спе-
цифика и традиции с чуждия опит в духа на съвременните схващания 
при създаването на възпоменателния знак за пострадалите, държа-
вата демонстрира и своето отношение към достойно изпълнилите 
своя дълг нейни синове, а с раздаванията на отличията и своята 
благодарност за тяхната дейност и заслуги.

Знак „За пострадалите във военен конфликт, мисия и операция“ 
за загинал, 2014 г.



Знаците за равняване, раздавани в Българската армия

196

БЕЛЕЖКИ

1 Zabarylо, M. J. Wound medals, badges & next-of-kin awards of the 
World. Vol. 1, 1999., р. 50.

2 ДВИА, ф. 40, оп. 2, а. е. 606, л. 135 (Заповед по Действащата 
армия № 50, Кюстендил, 17 ноем. 1915). Вж. също Петров, Т. и др. Бъл-
гарските ордени и военни отличия за участие в Първата световна 
война. – Военноисторически сборник, 1999, № 6, с. 155 (док. № 1).

3 Николов, С. Войнишки катехизис или уставни, законодателни и 
ръководни правила, знанието и изпълнението на които водят войника 
към чест, слава, отличие и благоденствие, а незнанието и неизпъл-
нението на които водят към позор и нещастие. С., 1917, с. 46.

4 Вж. по-подробно съдържанието на заповед по Действащата 
армия № 190 от 10 февр. 1916 г. – В : Заповеди по Действующата 
армия 1915 – 16, Военноисторическата библиотека (ВИБ)  при Воен-
на академия „Георги Стойков Раковски“, П 801 I.

5 Стоянович, С. Оръдията през декември. Румънският ни фронт 
1916–1917. С., 1993, с. 168.

6 Стоянович, С. Пос. съч., с. 266.
7 Тесма – тясна тъкана или плетена лента, изготвена от вълна, 

лен, памук или коприна.
8 Галуни. – Военни известия, № 36, 13 февр. 1916; Вж и № 37, 14 

февр. 1916; № 55, 8 март 11916; № 75, 14 апр. 1916; № 99, 15 май 1916; 
№ 112, 31 май 1916; № 120, 10 юни 1916; № 161, 29 юли 1916; № 187, 31 
авг. 1916; № 200, 14 септ. 1916; № 218, 6 окт. 1916 и др.

9 Зповед по Действащата армия № 779 от 5 апр. 1917 г. – В: 
Заповеди по Действующата армия 1917, БИБ, П 802.

10 Вж. напр. Тарас, Д. Боевые награды СССР и Германии II мировой 
войны. Минск, 2002, с. 110–113; Тарас, Д. Боевые награды союзников 
Германии во II мировой войне. Минск, 2003, с. 75, 162–163; Пиа, Дж. 
Ордена и медали Третьего рейха. М., 2003, с. 117.

11 Заповед на министъра на войната ген.-лейт. Т. Даскалов, Со-
фия, 13 ян. 1941. – В : Заповеди за 1941 г. – ВИБ при Военна академия 
„Георги Стойков Раковски“, П 914 I.

12 Царенко, М. Знаки за ранение. Ч. 2. Вторая мировая война. – 
Мундир, 2011, № 6. Интернет-журнал для любителей униформологии 
<http://www.vedomstva-uniforma.ru/mundir6/index.html>, достъпен към 3 
юни 2020 г., 15, 26 ч.



Тодор Петров

197

13 Savov, B. Bulgarian badges 1879–2002. Collectorѝs reference guide. 
Sofia, 2002, p. 25 – 26; Riemer, D. Bulgarian badges. Witnesses of history. 
Sofia, 2007, p. 127.

14 Petrow, V. Bulgarische armeeabzrichen 1883–1993. Sofia, 1993, S. 
36 – 37.

15 Павлов, П. Български военни знаци. С., 2007, с. 26.
16 Заповед на министъра на войната ген.-лейт. Т. Даскалов, Со-

фия, 13 ян. 1941. – В : Заповеди за 1941 г. – ВИБ при Военна академия 
„Георги Стойков Раковски“, П 914 I.

17 ДВИА, ф. 1, оп. 1, а. е . 549, л. 77; ф. 766, оп. 1, а. е. 65, л. 194 (За-
повед на министъра на войната генерал-лейтенант Дамян Велчев № 
137, 23 апр. 1945); Вж също ф. 49, оп. 1, а. е. 11, л. 74; оп. 2, а. е. 1355, 
л. 217 (Заповед на командира на 1-ва Българска армия генерал–лейте-
нант Владимир Стойчев № 121, 23 апр. 1945 г.).

18 Заповед на министъра на отбраната на република България 
Ангел Найденов относно обявяване наградните знаци на Министер-
ството на отбраната, определяне на техния статут и графични 
проекти, 25 март 2014 г., с. 14 – 16.

WOUND BADGES AWARDED IN THE BULGARIAN ARMY

Prof. Dr. Sc. Todor Petrov

Summary

The article examines the various wound badges awarded in the Bul-
garian army, since their first appearance in early 1916, to the present day. 
The normative basis on which the badges and their variations were estab-
lished is also presented. Established during World War One, during World 
War Two years they undergo development, up to the most recent modern 
day modifications. A conclusion is formulated, that by instituting commemo-
rative badges for the victims – wounded and killed Bulgarian soldiers, the 
state demonstrates its attitude to Her faithful sons, and that by bestowing 
the honours – Her gratitude for their labours and merit.
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