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Музеология

Съвременни трансформации на понятието „музейна мрежа“ 
д-р Соня Пенкова
Промените, на които ежедневно сме свидетели, налагат преосмисляне на традиционно-
то разбиране на понятието „музейна мрежа“ в парадигмата на... прочети 

За казаното и неказаното в музеите и паметниците, посветени на Кемал Ататюрк
д-р Стефанка Кръстева
Мустафа Кемал Ататюрк се ползва с голямо уважение в днешна Турция – една съвре-
менна западна страна, член на НАТО и ООН... прочети

Международните изложби на Националния военноисторически музей
Йорданка Тотева
През последното десетилетие организирането и реализирането на временни изложби се 
превърна в обичайна практика за Националния военноисторически музей... прочети

Допълнение към типологизирането на меч № 3693 от Пернишката крепост
Константин Касабов
В района на Пернишката крепост (крепостта на хълма Кракра) са открити два средно-
вековни железни меча. Първият е случайна... прочети

Военна история

Кратка история на знамето на Силистренска № 24 пеша дружина
д-р Даниела Цанкова-Ганчева
Знамето е изработено по решение и със средствата на силистренското... прочети

Одиозна военна лирика в българския периодичен печат от края на Втората светов-
на война (Върху примера на поезията за капитан Димитър Списаревски)
д-р Юлия Йорданова-Панчева
Въпросът за военната лирика като част от историята на българската литература не 
е поставян често. За военна лирика... прочети
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Образът на балканския съсед в карикатурите на вестник „Папагал“ (1939–1942)
Деяна Кръстева
„Външният свят е осведомяван за Балканите само по време на терор и вълнения; през ос-
таналото време те са презрително пренебрегвани.“ Така Ръдиард Киплинг... прочети

За император Никифор и как оставил костите си в България
Извори и историография за битката от 26 юли 811 г. между Византия и България. 
Армиите на враждуващите страни
Даниел Иванов
През юли 2011 г. се навършиха 1200 години от едно паметно... прочети

спектър

Редакционно-издателската дейност на Националния военноисторически музей
Димитричка Спасова
Верен на поставената цел да обогатява и разнообразява дейността си, за да стига тя 
до все повече потребители на музейния продукт... прочети

Книгите
„Военните музеи. Общата 
история на първите години“
на д-р Соня Пенкова

„Военни паметници в Бъл-
гария“
на Петко Йотов, 
Соня Димитрова, 
Даниела Цанкова-Ганчева

„Мъдростта на един веко-
вен дъб“ 
от д-р Стефанка Кръстева

може да бъдат закупени на 
касата на Националния воен-
ноисторически музей, София, 
ул. „Черковна“ № 92. 

СЪВРЕМЕННИ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ПОНЯТИЕТО  
„МУЗЕЙНА МРЕЖА“

д-р Соня Пенкова

ските музеи. Проблемите и задачите пред тях отдав-
на са престанали да бъдат локални или свързани само с 
един музей. Всичко около нас – от глобализацията, през 
навлизането на информационните технологии до ико-
номическите и институционални параметри, ражда не-
обходимостта от създаване на връзки, не базирани на 
административна основа или профилна характеристика, 
а базирани на партньорство в името на каузи, общи за 
музеите, на усъвършенстването, на общите интереси, 
на защитата на професионалните права. Всъщност съ-
щностната характеристика институционалност не се 
губи, а преминава в различно качество. Новите музей-
ни мрежи се превръщат в институции и правни субекти 
в публичното пространство. Дали тяхното име е обе-
динение, асоциация, професионален съюз или друго няма 
значение. Онова, което измерва полезността, е не само 
фактът на раждането им и тяхната публичност, вклю-
чително и в глобалното пространство. А в най-голяма 
степен (бих казала за България с особена важност) е 
прескачането на психологическата бариера на индивиду-
алността, та макар и тя да е институционална, в името 
не на разпоредената колективност или административ-
на екипност, а в името на взаимноизгодното партньор-
ство за отстояването както на общите интереси, така 
и на необходимостите и правата на отделните обек-
ти на мрежата. Не на последно място, това ще създаде 
партньорства извън музейната мрежа – в рамките на 
музейната сфера и извън нея. 

Всичко това в Европа вече е факт. Проследяването 
на разнообразието на европейските музейни мрежи ще 
започне от Русия както поради първоначалната близост, 
още във времето на раждане на българските музеоложки 

Промените, на които ежедневно сме свидетели, на-
лагат преосмисляне на традиционното разбиране 

на понятието „музейна мрежа“ в парадигмата на новото 
информационно общество. Източник на ново съдържание 
стават изследванията и разработките на новите мре-
жови технологии на управление на процесите, осъщест-
вяващи се в музейната сфера. При отчитане на динами-
ката на тези изследвания понятието „музейна мрежа“ 
придобива нов смисъл в музеоложката лексика. Днес сме 
свидетели на трансформирането му, вследствие на кое-
то към основната същностна характеристика – инсти-
туционалността, се прибавя нова – комуникационност. 
И ако първата носи заряда на генезиса, то втората ха-
рактеризира значимостта на връзката между обектите 
на мрежата. И колкото повече държавата се оттегля 
от задълженията си, свързани с музеите, толкова повече 
тази нова характеристика придобива очертания и фор-
мира нюанси. Тя би могла да бъде определена като пре-
ходна към бъдещите музейни мрежи, които ще се градят 
на базата на информационните потоци. Това в никакъв 
случай не значи, че традиционните музейни мрежи ще 
престанат да съществуват. Вероятно и това би се слу-
чило, ако някога музеят в сегашния си институционален 
вид изчезне. И въпреки че различни теории предричаха 
това, дори трябваше вече да е факт, то музеят и днес 
продължава да съществува, променяйки се, насищайки 
функциите си с ново съдържание и спокойно крачейки и в 
това хилядолетие.

В европейската практика музейните мрежи, базира-
ни на комуникациите, отдавна са факт. Осмислянето на 
тази тема е безспорно важно за развитието не само 
на музеологията, но и за пътя, по който вървят българ-
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идеи и модел, включително по изключителното значение 
на държавата за формиране на музеите и музейните мре-
жи, така и поради това, че Русия по-късно от някои евро-
пейски страни тръгна по този път. 

Традиционни модели на музейни мрежи в Русия1

По данни от Националния доклад „Музеите на Русия 
на границата на хилядолетието“2 към 1 януари 2010 г. в 
Руската федерация (РФ) има 1977 музея с 562 филиала. 
Тези данни обаче не обхващат всички музеи и на практи-
ка се отнасят до намиращите се под ведомството на 
около 20 министерства, академиите на науките и общи-
ни. Повече от 90% от тях са федерална собственост. 
Почти половината от музеите са съсредоточени в Цен-
тралния и Северозападния федерален окръг. Най-популяр-
ното и общоприето структуриране на музейната мрежа 
в Русия е на принципа на собственост на музеите – дър-
жавни, общински, ведомствени, обществени, частни. 

В нито една друга страна държавата не е имала та-
кова голямо влияние за формиране на облика и направ-
ленията на дейност на музеите както в Русия. Затова 
и до днес най-голямата и най-представителната група 
руски музеи, в която са съсредоточени националните 
ценности, се намира под юрисдикцията на Министер-
ството на културата на РФ и се финансира от дър-
жавата. За тази група има сравнително достатъчни 
данни. В нея влизат големите национални музеи и те са 
съсредоточени предимно в Москва и Санкт Петербург. 
Между тях няма музей за естествена история и за съ-
временно изкуство.

Втората голяма мрежа са краеведските музеи. В Ру-
сия има 89 региона и всеки от тях има общ, областен 
или местен краеведски музей. На такова ниво има и ре-
гионални художествени музеи и музеи за естествена ис-
тория. Около 90% от руските музеи представляват него-
леми регионални музеи, разположени в населени места с 
население не превишаващо 100 хиляди човека. Средно на 
един такъв музей се дават 35 пъти по-малко средства 
от държавата, сравнено със средствата за федерални-
те музеи. Разпределението на тези музеи е неравномер-
но. В Якутия има 72 музея, в Московска област – 81, а в 
Мурманска област – само 10.

Третата голяма мрежа е на мемориалните музеи, кои-
то заемат особено място. Всеки пети или шести музей 
в Русия е мемориален. Сред тази голяма група най-мно-
го са литературно-мемориалните музеи. До началото на 
перестройката в групата привилегированото положение 
принадлежеше на музеите, посветени на партийни во-
дачи. Тяхната съдба след промените е различна, но при-
тежаващите сериозни колекции успяват да се съхранят.

Освен тези големи музейни мрежи има различни музеи, 
които са малко или появили се скоро. Освен до края на 
80-те години на ХХ в., за повече от шест десетилетия 
в Русия няма частни музеи. Макар и да се появяват след 
това, по размах на организация и ниво на дейност са 
несравними с държавните музеи. По количество музеите 
под открито небе в Русия отстъпват на тези в европей-
ските страни, но тази група се развива най-бързо. Голя-
ма част от тези музеи, разполагащи с уникално природно 
и културно наследство имат статут на „музей-резер-

ват“ и „музей-имение“. В Русия едва отскоро прохождат 
т.нар. екомузеи – на малките народности, на рода, на 
семейството и др. Дългите години, в които общините 
са лишени от самостоятелност, казват своята дума. 
В Русия броят на научно-техническите и промишлените 
музеи също е неоправдано малък, особено малко са тези 
паметници на науката и техниката, които са музеефи-
цирани. Като цяло музеефикацията няма постижения, ка-
квито познаваме на Запад. Специалните детски музеи, 
имащи интерактивни експозиции за деца, също са много 
малко3.

Новите модели на музейни мрежи
За Рwirs края на XX и началото на XXI в. е не само 

време на системна трансформация във всички дейности, 
но и период на музейно строителство. Музеите, които 
са в юрисдикцията на Министерството на културата 
на Русия, за 15 години след 1991 г. нарастват два пъ-
ти. Стават факт първите недържавни музеи. Много 
се включват в муждународни проекти. През 1996 г. се 
приема Федерален закон „За музейния фонд на Руската 
федерация и музеите на Руската федерация“. Въпреки 
несъвършенствата си той за първи път отчита реди-
ца международни правни рамки и световния опит в ре-
гулирането на процесите в културната сфера. Законът 
провъзгласява политиката на държавен протекционизъм 
по отношение на музейните фондове и на музеите като 
обществени институти, усигуряващи съхранението на 
фондовете. Руските музеи се освобождават бавно от 
опеката на „идеологиите“, но попадат в капана на недос-
татъчните финансови средства, съчетани с търсене на 
допирни точки с пазарната икономика. 

В търсенето на отговори на ръзлични въпроси, на 
границата между недоволството и отговорностите, 
утвърдените форми на работа и новите технологии в 
Русия се раждат нови различни музейни мрежи, предста-
вляващи новост за руското културно пространство, с 
обща или професионална насоченост, обединяващи музеи 
и специалисти на регионален принцип (като Асоциация 
на музеите на Русия, Асоциация „Отворен музей“4, Орга-
низация на музейните работници от Поволжието и др.) и 
на национален (като Съюз на музеите на Русия, Асоциа-
ция за документиране и нови информационни технологии 
и др.)5.

Първите две мрежи, които ще бъдат представе-
ни, в своето начало имат идентичност, измерваща се 
с обединение на основата на общи интереси и каузи. 
Развивайки се, те еволюират и не само приемат като 
част от мрежата други мрежи, но и разширяват кръга 
с партньорски организации. Това показва, че единствено 
традиционните музейни мрежи запазват „чист“ вид, без 
трансформации на идентичността, тъй като тяхната 
същностна черта е институционалността. 

Междурегионалната мрежа, в публичното простран-
ство наричаща себе си Асоциация на музеите на Русия6, 
се учредява през 1997 г. с името „Асоциация на музейни-
те работници“ (АМР) и с местонахождение на ръковод-
ството гр. Тула. През 2001 г. в движението вече участ-
ват7 485 музея от 29 области, а към началото на 2012 
г. то разпростира дейността си на територията на 40 
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области, обединявайки около 500 музея с различен профил 
и форма на собственост. В него вече има и колективни 
членове – Асоциацията на музеите на космонавтиката 
на Русия (АМКОС), Обединението „Център за културни 
инициативи“, Телекомуникационната компания „ВИП-ТВ“ 
(Москва). АМР е организация с нетърговска цел, създа-
дена по Закона за обществените обединения на Руската 
федерация.

Мисията на АМР е консолидация на музейното обще-
ство, повишаване на неговия статус, активно включване 
на движението в структурата на съвременното обще-
ство. Още със създаването на тази мрежа музеите обя-
вяват, че се обединяват срещу унищожаването на наци-
оналните достояния на Русия, каквито са музеите и тех-
ните фондове, чрез орязване на финансовите средства и 
липсата на професионализъм в начина на приобщаването 
им към пазарната икономика. АМР смята, че държава-
та, разделяйки по категории и рангове различните му-
зеи и придавайки ги в управление на различни държавни 
структури, работи за тяхното разединяване. Като свои 
основни цели организацията определя формиране на об-
ществено съзнание на основата на културно-историче-
ските ценности на Русия, координация на дейностите 
на членовете в интерес на защитата на интересите 
им, участие в различни програми – държавни, обществе-
ни, собствени, отговарящи на интересите на музеите, 
които влизат в мрежата. За изпълнението на целите 
Асоциацията създава банка с данни за музеите на Русия, 
организира обмен на информация както онлайн, така и 
чрез многобройните структури по места (отделения), 
започва дейности по координиране на туристическата 
дейност, като съдейства за създаване на съвместни 
туристически маршрути. Активно работи по места за 
активизиране на „културно-просветителската“ дейност 
на музеите, помага за създаване на финансови институ-
ти за развитие на недържавни форми на поддръжка на 
музеите, участва в разработването на законодателни 
проекти и нормативни актове, насочени към съхранение, 
развитие и защита на интересите на музейните фондо-
ве и културата като цяло, съдейства за разширяване на 
междумузейните връзки с цел попълване на фондовете, 
организиране на съвместни изложби, семинари, твор-
чески срещи, подготвя публикации, формира и използва 
собствени информационни ресурси и ги предоставя при 
поискване, включително може да създава свои собствени 
средства за масова информация. За изпълнение на цели-
те има свое имущество с широк спектър, предоставено 
от членуващите в нея, осъществява предприемаческа 
дейност и създава нетърговски организации и фондове.

Асоциацията на музейните работници е мрежова ор-
ганизация с развърната система от регионални центро-
ве, висши и постоянно действащи органи на управление, 
представляваща сложна и близка до бюрократичната 
система. 

АМР има сайт с многообразна информация – от чис-
то научни публикации по теоретически и практически 
въпроси на музеологията и музеографията, до прдставя-
не на фирми, работещи в областта на музейния дизайн, 
производството на музейно оборудване, аксесоари и др. 
На сайта има непрекъснато обновявана информация по 

области – за проектите и развиваните дейности от му-
зеите, както и за предлаганите временни изложби. По-
следното в известна степен кореспондира с идеите за 
мобилност на колекциите. Издава, включително онлайн, 
списание „Светът и музеят“.

Дейността на Асоциацията се финансира от Музея-
имение на Л. Н. Толстой „Ясна Поляна“, руското предста-
вителство на „Отворено общество“, фонд CAF, банки. 
Асоциацията е в партньорски отношения с Министер-
ството на културата на РФ, Националната туристиче-
ска асоциация, Руската асоциация на туристическите 
агентства и др., административните власти на обла-
стите, в които са разположени музеите участници, и 
други културни организации.

Сред най-известните проекти на АМР са: „Ресурсен 
център“ – първият проект с цел създаване на обединен 
ресурс и орган за оперативно управление, позволяващ на 
членовете на АМР да създадат механизми за съвместна 
дейност, информационна и материална база за реализа-
ция на мисията на Асоциацията; няколко цикъла семинари 
по въпросите на рекламата, съвместни изложби, между-
регионален конкурс „Музей и туризъм“. Сред трайните 
успехи в музейната практика заслужават внимание обез-
печаването на междумузейната комуникация, запълване-
то на информационния вакуум, развиване на новите и на 
традиционните дейности на музеите с поглед към общ-
ността. Едно от важните постижения е организирането 
и отпечатването на списание „Светът и музеят“, което 
се разпространява безплатно не само сред музеите, но и 
в администрациите на различни нива. От списанието из-
лизат 5 броя (последният – 2005 г.), включително онлайн.

Най-голямата общонационална музейна мрежа в Русия 
– Съюзът на музеите на Русия (СМР)8, се създава през 
октомври 2001 г. в Санкт Петербург в присъствието 
на представители на Министерството на културата 
на Руската федерация и на губернатора на областта на 
града домакин. Учредилите го 315 музея от 63 субекта на 
федерацията си поставят като основна цел да съдейст-
ват за обезпечаване на интересите на музеите в изпъл-
нение на техните функции, изработване на стандарти 
за музейна дейност, повишаване на социалната роля на 
музеите, развитие на междумузейното информационно 
пространство. Сега Съюзът обединява 379 музея от 72 
региона на Федерацията.

Мрежата се създава като доброволно нестопанско 
обединение на музеи в Русия, представляващи самосто-
ятелни юридически лица, с цел координация на действия-
та им за удовлетворяване на обществените потребно-
сти в културната, образователната и научната сфера, а 
също така за представителство и защита на техните 
имуществени и неимуществени интереси. Всеки музей 
подписва учредителен договор. Тази мрежа претендира 
да е единствената в Руската федерация, която обединя-
ва музеите като обществени институции. До създава-
нето на тази мрежа в Русия няма подобна практика на 
обединяване, доколкото в ИКОМ, Русия, членуват в лично 
качество. Съюзът в десетгодишното си съществува-
не се включва активно в общественото обсъждане на 
законодателните актове и правните въпроси, касаещи 
дейностите на руските музеи, представлява музейните 
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интереси в съвети и комисии при президента на федера-
цията и правителството, взаимодействайки с ръководи-
телите на регионите, в които са музеите членове. Още 
със създаването си Съюзът определя като своя главна 
задача да съдейства за повишаване на качеството на 
професионалните дейности в музеите, свързани с ос-
новни функции, като съхранение и изучаване на музейния 
фонд. Особено място в следващите години започват да 
заемат проблемите, свързани с използването на новите 
технически средства и иновациите в музейните дей-
ности и тяхното хармонично съчетаване с природата на 
музейната работа. Мрежата способства за максимално 
използване на образователния и просветителския ресурс 
на руските музеи и представянето им пред музеите от 
ОНД. Съюзът на музеите на Русия е съучредител на Об-
щоруския музеен фестивал „Интермузей“9, координатор 
на музейните програми в рамките на Форума на научна-
та и творческата интелигенция на страните от ОНД. 
В своята дейност Съюзът преследва и професионални 
цели, свързани с музейната интерпретация на съвремен-
ната руска история, адекватно отразяване на информа-
ционната цивилизация на XXI в. в музейните експозиции и 
с интеграцията на руските музеи в единното културно 
пространство в Европа и света.

На Общото събрание на Съюза на музеите на Русия 
през юни 2012 г. е отчетено като особено важно в дей-
ността на организацията в десетилетието от създа-
ването � работата по разработване и утвърждаване на 
Държавната програма „ Културата на Русия“, Концепци-
ята за дългосрочно развитие на музеите, законопроекта 
„За културата в Руската федерация“, както и работата 
в Съвета за популяризиране на руското културно наслед-
ство зад граница, чийто съпредседател е председате-
лят на Съюза на музеите в Русия – М. Б. Пиотровски, 
генерален директор на Държавния Ермитаж.

За приоритети в развитието си за следващите го-
дини Съюзът приема продължаване на мониторинга за 
последствията за музеите на Русия от реализацията 
на новия федерален закон „За промяна на отделни зако-
нодателни актове на Руската федерация във връзка с 
усъвършенстването на правния статут на държавните 
и общинските учреждения“ от 2010 г., активни действия 
за съхраняване на военноисторическата музейна систе-
ма на Министерството на отбраната и обезпечаване 
на дейността на отделните � субекти като самостоя-
телни учреждения на културата, участие в обсъждането 
на законопроекта „За културата в Руската федерация“, 
продължаване на работата с Комитета за култура на 
Държавната дума по защита на предложенията на музей-
ните структури за изменение на законопроекти, имащи 
отношение към културата, музеите и туризма, активно 
участие в разработването на държавните програми и 
концепции за развитието на музейното дело. 

Съюзът се ръководи от общо събрание, а решенията 
на текущите задачи се вземат от президиум.

Единствената професионална организация в Русия – 
културна мрежа от националeн мащаб, която обединява 
експерти, консултанти и мениджъри на социално-култур-
ни проекти и има за цел създаване и развитие на съвре-
менни стандарти в управлението на културните проце-

си, е Асоциацията на мениджърите в културата (АМК)10. 
В нея членуват 41 водещи представители на професио-
налното общество и 8 институционални членове, които 
споделят общи принципи и се стремят да използват сво-
ите професионални качества и потенциал за обществе-
ното развитие, в реализацията на културни инициативи 
и проекти, в изследователската, преподавателската и 
консултантската дейност в сферата на културната по-
литика и практика.

В основата на създадената през 2003 г. Асоциация 
на мениджърите на културата влизат преподаватели и 
възпитаници на факултета „Мениджмънт в сферата на 
културата“ на Московското висше училище по социал-
ни и икономически науки (недържавен руско-британски 
университет за следдипломна квалификация, създаден 
1995 г.), с изключителната подкрепа на ръководството 
на факултета и ректора. Професионалната организация 
определя своята мисия като делово и проектно сътруд-
ничество в сферата на социално-културните практики 
на съмишленици, в името на разбирането на културата 
като базов ресурс за развитието през XXI в., чиито въз-
можности трябва да се осъзнаят от бизнеса, политиче-
ските и гражданските кръгове11.

През 2003 г. асоциацията спечелва първия си грант 
по проект на Фонд „Форд“. В началото тя е „полувирту-
ална“, без офиси. Както самите и учредители казват – 
първите им офиси са кафенетата около университета, в 
които се ражда и първият им бюлетин –„Култпоход“ (от 
културен, б.а.), създава се Съвет на партньорството. 
В следващите години постепенно се разширява геогра-
фията на мрежата и нараства количеството на учас-
тниците в нея. Конференциите са ежегодни, а мрежови-
те семинари – непрекъснати. АМК работи по различни 
проекти както национални – „Променящият се музей в 
променящия се свят“ (грантов конкурс за музейни про-
екти към Благотворителния фонд на В. Потанин на Ми-
нистерството на културата), проект „Музеен сувенир“ 
(междудисциплинарен проект, насочен към модернизация 
на дейностите на музеите, свързани с комуникациите и 
увеличаването на приходите и ролята на мениджърите в 
процеса), така и много регионални – образователен про-
ект в Карелия, първия проект за организационно консул-
тиране на Архангелската областна научна библиотека, 
„Култура за Балея“, „Творческият юг. Културни мрежи “ 
(проект за развитие на управленските компетенции на 
мениджърите, работещи със социокултурни ресурси на 
Южния окръг, за създаване на условия за устойчиво раз-
витие на проектите и на работни места). Асоциацията 
осъществява експертни консултации, съдейства за меж-
дународни стажове.

АМК се стреми да създава условия за устойчиво раз-
витие на проектната дейност и иновационните проек-
ти в сферата на културата, да осигурява професионално 
развитие на мениджърите в културата и да утвържда-
ва нови професионални стандарти в социокултурната 
сфера, да осигурява експертно обсъждане на основните 
стратегии и направления в областта на културата и 
междукултурното сътрудничество, да укрепва партньор-
ските отношения между представителите на култура-
та в Русия и другите държави, да стимулира по всякакъв 
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начин развитието на устойчиви и мобилни организации, 
реализиращи мрежови междурегионални проекти в кул-
турната сфера чрез включване и интеграция на членове-
те си, да формира нова платформа на комуникация между 
държавата и мениджърите в културата и представите-
ли на донорите.

В Стратегията за развитие на организацията за 
2011–2013 г. се акцентира на създаване на ново екс-
пертно общество на културните мениджъри, на разра-
ботване на съвместни междурегионални и международни 
проекти и даване на гласност на лидерските мнения в 
регионите, които представят добрия опит в реализация 
на различни проекти.

Както се каза в началото, бъдещето принадлежи на 
мрежите от информационни потоци, в които музеи-
те, традиционните или нови музейни мрежи, национални 
или наднационални ще бъдат обекти – донори на инфор-
мация, функциониращи на основата на сложни комуни-
кативни връзки. Мрежи с подобни характеристики вече 
съществуват и процесите на тяхната трансформация 
може да бъдат проследени в генезиса и развитието им.

В началото на 80-те години на ХХ в. Международни-
ят Съвет на музеите (International Council of Museums – 
ICOM) поставя въпроса за използването на информацион-
ните технологии в работата на музеите и създава свое 
подразделение – Комитет по документация (International 
Committee for Documentation – CIDOC), в който влизат 800 
специалисти от 65 страни – представители на между-
народни организации, и отделни учени, професионално за-
нимаващи се с проблемите на музейната информатика. 
На международните конференции на CIDOC се разглеж-
дат общите тенденции в развитието на информацион-
ните технологии и се обменя добитият в практиката 
опит. Особено внимание започва да се отделя на нацио-
налните програми в областта на информатизацията на 
музейните дейности. Реализират се международни про-
екти, обединяващи националните програми на различни 
страни в съгласувано движение за развитие и използване 
на музейните информационни ресурси. Така постепенно в 
годините самият CIDOC се превръща в транснационална 
партньорска мрежова структура с координиращи и кон-
султантски функции.

Руски представители присъстват за първи път на 
международните конференции на CIDOC през 1993 г. Две 
години по-късно се стига до идеята за създаване на на-
ционален руски комитет по музейна информатизация и 
документация с цел по-интензивно сътрудничество с 
международната организация и внедряване на техноло-
гиите в работата на руските музеи. През май 1996 г. по 
инициатива на три московски музея – Московският Кре-
мъл, Държавният музей за изобразително изкуство „А. 
С. Пушкин“ и Държавната Третяковска галерия, се съз-
дава Асоциация за документация и нови информационни 
технологии в музеите (АДИТ), която получава статут на 
комисия в ИКОМ, Русия. Александър Дремайлов, един от 
двамата руски делегати в CIDOC през 1993 г., тогава 
завеждащ отдела за информационни системи на Държав-
ния музей „Московски Кремъл“, а от 1996 г. президент на 
АДИТ при ИКОМ, Русия, смята, че създаването на АДИТ 
поставя началото на формирането на партньорски мре-

жи в областта на културното наследство в Русия. Тога-
ва според него се поставя началото на равноправно съ-
трудничество между различни самостоятелни субекти и 
започва изграждането на мрежови отношения12.

През 2000 г. АДИТ се реорганизира в нестопанско 
партньорско обединение на професионалистите в облас-
тта на музейната информатика за създаване на руска 
информационна мрежа за национално наследство. Абре-
виатурата е запазена, но името е променено в Авто-
матизация на дейността на музеите и информационните 
технологии. АДИТ обявява, че ще осъществява задачи-
те си на основата на мрежовите взаимодействия, ка-
то обезпечава координацията на усилията на музейното 
общество в областта на усвояването, разработките и 
усъвършенстванията на информационните технологии и 
като създава мрежи от образователни и кореспондент-
ски пунктове за разпространение на практически навици 
за използването им в музейната работа13.

Обединението създава огромен масив от информа-
ция, състояща се от децентрализирани електронни ба-
зи данни, пряко или косвено свързани с руската история 
и култура, паметници, музейни колекции. Реализирана е 
комуникационна среда, състояща се от канали с връзки 
и програмно и технически създадени терминали (места 
за достъп до информация), така че субектите на кому-
никацията (организации и частни лица) благодарение 
на връзките да осъществяват значимо за съдбата на 
културното наследство на Русия взаимодействие един с 
друг и с огромни масиви от информация.

Основните цели на АДИТ са да създаде механизми за 
свободен и ефективен достъп на институциите и граж-
даните до културното наследство, да предостави широк 
спектър услуги на базата на съвременните телекому-
никационни технологии, да съдейства за развитието на 
образованието, културния туризъм, съхраняването на 
паметниците на историята и културата на Русия. Ка-
то не по-малко важна цел АДИТ определя ангажирането 
на държавните, частните и обществените организации, 
на отделните граждани в дейностите по съхранение, 
изследване и популяризиране на културното наследство 
при използване на възможностите на съвременните ин-
формационни технологии. Така съдейства за формиране 
на единно световно културно-информационно простран-
ство по пътя на включване в него на информация за па-
метниците на историята и културата на Русия. Постиг-
натото от АДИТ от гледна точка на развитието на ру-
ските музеи и култура е трудно измеримо в обикновени 
категории. Проектите, реализирани от него, са няколко14.

Проект „От фондовете на руските музеи“ с 14 участ-
ващи музея и с подкрепата на Институт „Отворено об-
щество“ (Фонд „Сорос“ – Русия), в резултат на който 
е създадена многофункционална информационна систе-
ма. Документите, създавани в процеса на ежедневната 
музейна дейност, попълват база данни с информация за 
музейните колекции. Наличието на мрежа обезпечава 
оперативен обмен на информация, колективен достъп 
до нея, предоставя възможност за създаване на общому-
зейни тезауруси и класификатори, подпомага съвмест-
ната работа по публикации. От създадената база данни 
автоматично може да се направи отворен електронен 
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каталог за колекциите/колекция/изложба на всеки от му-
зеите участници, както и общ такъв. В хода на проекта 
е създаден интернет сайт15, предоставящ достъп да му-
зейните колекции на 20 различни по профил и местона-
хождение музеи единствено чрез интернет връзка. Съз-
дадена е система на търсене на различна по вид и обем 
информация. На основата на описанията на предметите 
са създадени тематични каталози на 20-те музея.

Два от проектите – „КомАрт – културните маршру-
ти на Карелия“16 с пет институции участници от раз-
лични сфери на културата, и „Нижгородски справочник за 
културен туризъм“17, изпълнен в партньорство с Нижго-
родския университет, и двата с финансовата подкрепа 
на Институт „Отворено общество“, са ориентирани 
към туризма и включването на музеите в него. 

Проектът „Музеят на Бъдещето – експертно-консул-
тантски услуги по информационните проекти в сферата 
на културното наследство“ съвместно с Автономната 
нестопанска организация на културата „ Музеят на бъ-
дещето“, довежда до оптимизиране на процеса на внед-
ряване на новите компютърни технологии в сферата на 
културното наследство чрез мониторинг, методическа, 
аналитична и консултативна дейност, съпровождаща 
процеса от страна на специалисти с хуманитарен про-
фил, експерти по социални иновации и културни техно-
логии. Създаден е и поредният сайт, както и при оста-
налите проекти за обмен и споделяне на информация, за 
проучвания и популяризиране на руското наследство18.

Изпълнението на следващия проект „OpenHeritage: 
enabling the European Culture Economy“, създаден в рам-
ките на програмата на Европейския Съвет „Технология 
на информационното общество“ с 10 изпълнители от 7 
европейски държави и Япония, довежда до увеличаване на 
конкурентната способност на регионалните културни 
системи, развитие на локалните учреждения в сфера-
та на културното наследство (основно музеи, архиви и 
библиотеки, в частта достъп до документи), развитие 
на дейностите в музеите, свързани с предоставяне на 
техническа поддръжка, електронни услуги и културен ту-
ризъм. Косвен резултат се явяват увеличените приходи 
в музеите.

Проект „РУМИР“ (Регистрационен възел на музейните 
изображения в Русия) е изпълнен съвместно с Държавния 
исторически музей. Резултатът е създаден постоянно 
действащ РУМИР, който се явява национално упълно-
мощен с регистрация от Международната организация 
по стандартизация – ISO (The International Organization 
for Standardization), аналогично на съществуващите във 
Франция, Италия, САЩ, Япония, Великобритания и други 
страни. Създаденият Център за регистрация в Русия се 
явява съставна част на единното световно информаци-
онно общество и обезпечава стандартизацията, отво-
реността и защитата на компютърните музейни изо-
бражения и достъпността на тези ресурси в Интернет 
мрежите на основата на унифицирани системи на описа-
ние и търсене. Въведена е база данни на компютърните 
изображения (БДКИ), обединяваща получаваните ресурси 
за Държавния исторически музеи и още 10 музея на осно-
вата на мрежовите връзки. Създаденото улеснява музе-
ите за всички техни функции и дейности (отчет, движе-

ние на ценностите във фондовете, изложбена дейност, 
експертизи, реставрация и др.). Достигнатото предпо-
лага и получаване на приходи от използването, както и 
създаване на глобална мрежа заедно с други подобни въ-
зли (MOL, SCALA).

Друг от проектите – VOLGA, е за управление на му-
зейните фондове чрез задаване и следване на експлоата-
ционни и правни норми в използването на културното 
наследство, с участници: АДИТ, като представител на 
Русия, и от Франция – NETIMAGE и SACD, от Италия – 
SCALA и Университета на Флоренция – Факултет по 
електроника и телекомуникации, от Великобритания – 
националните музеи на Шотландия, както и 20 музея (по 
5 от всяка от страните). Проектът е с финансиране по 
6-а рамкова програма „Технологии на информационното 
общество“. Русия, респ. АДИТ, обезпечава моделите на 
обучение по технологиите, намиращи се в основата на 
проекта. Резултат от реализацията му е пакет свобод-
но разпространяващо се програмно обезпечение, съдър-
жащо основните инструменти за използване на изобра-
жения на обектите на наследството в малки и средно 
големи музеи (въпросните по 5 музея). 

Дейностите на АДИТ са многообразни, но сред 
тях,освен проектите, трябва да се посочат и ежегод-
ните научно-практически конференции по проблемите на 
музеите и информационното общество, които се опреде-
лят не само от специалистите, но и от цялата музейна 
сфера като важни за развитието на руските музеи (те-
мата на проведената през юни 2012 г. 16-а конференция 
беше „Културно наследство и информационни техноло-
гии. Музеят като информационно пространство“).

В Русия, разбира се, съществуват още много мре-
жи на различни нива и с различен обем на значимост 
за общомузейната картина. Представените демонстри-
рат ангажираност в изключително широк диапазон как-
то като географски ареал, така и като отговорност 
за битието и развитието на музеите в страната. В 
същото време те представляват новост за музейната 
действителност. Колкото и да имат връзка с държав-
ните органи, те са самостоятелни юридически субекти 
със свое финансиране, организационна структура, неза-
висима от държавата, със свои канали на комуникация 
и публичност, базирани на съвременните постижения. 
Онова, което категорично ги отличава от традиционни-
те музейни мрежи, е фактът, че те обединяват музеи и 
специалисти на основата единствено и само на профе-
сионализма, на идеите за утвърждаване на стандарти 
за музейна дейност, за повишаване на социалната роля 
на музеите, развитие на междумузейното информацион-
но пространство, защита на правата на музейните спе-
циалисти и съхраняване на музеите като обществени 
институции. 

БелеЖки

1 Освен конкретно цитираните в текста бележки са 
използвани монографиите: Музейное дело России. Мос-
ква, 2003, 612 с.; Ноль, Л. Я. Информационные технологии в 
деятельности музея. Москва,2007, 204 с.; Юренева, Т. Ю. 
Музееведение. Москва, 2007, 560 с. 



Електронен вестник за музеология и военна история БРОЙ 1, 2012

ЗА КАЗАНОТО И НЕКАЗАНОТО В МУЗЕИТЕ И ПАМЕТНИЦИТЕ,  
ПОСВЕТЕНИ НА КЕМАЛ АТАТЮРК

д-р Стефанка Кръстева

Мустафа Кемал Ататюрк се ползва с голямо ува-
жение в днешна Турция – една съвременна запад-

на страна, член на НАТО и ООН, със своя роля в социал-
ния и в културния живот на света и особено в Западна 
Азия и Средиземноморието. Във всеки турски град има 
паметник или бюст на Ататюрк, негови портрети при-
състват във всяка държавна сграда, в банките, в офиси-
те, в магазините, в клубовете, в монетите и банкноти-
те. Негови изречения украсяват правителствени здания, 
на негово име са наречени институти, улици и площади. 
Няколко хиляди „народни стаи“ и нeколкостотин „народни 
домове“ имат за задача да разказват за живота и дей-
ността му, да пропагандират идеите му и да влизат в 
диалог с времето. И въпреки че много е писано за него, 
случващите се днес събития показват, че има още мно-
го да се каже. 

Солун 
Логично е завръзката на разказа, посветен на Кемал 

Ататюрк, да започне с музея в Солун.
Защото Ататюрк е роден в този град, тогава част 

от турската империя. Родната му къща е с характер-
ната за Балканския полуостров архитектура от ХІХ в. 
След освобождението на Гърция този дом е откупен от 
общината на Солун и е подарен на турското посолство 
в знак на приятелство. Реставрираната къща се отли-
чава със своята многофункционалност и представлява 
рядко срещащо се съчетание на консулство и музей. Тя е 
на три етажа, с принадлежащ към нея китен двор. Има 
свободен режим на достъп. За посетителите най-инте-
ресна е стаята, посветена на майката (дъщеря на бъл-
гарски емигрант), и стаята, в която е роден Кемал. Тези 
кътове от експозицията ни информират, че по време на 
Османската империя няма практика да се регистрират 
ражданията и не е известна точната рождена дата на 
Мустафа Кемал, и че Ататюрк сам решава да приеме за 
свой рожден ден 19 май (1881 г.). Мустафа и по-малката 
му сестра Макбюле са единствените деца в семейство-
то, достигнали зряла възраст – трите деца, родени пре-
ди тях, както и последното, родено след Макбюле, уми-
рат. Бащата Али Ръза ефенди почива през 1888 г., когато 
Мустафа е едва седемгодишен.

2 Музеите на Русия на границата на хилядолетие-
то. Национален доклад. – Блог на Съюза на музеите на 
Ру сия WordPress.com <http://souzmuseum.files.wordpress.
com/2012/03/d0bdd0b0d186d0b4d0bed0bad0bbd0b0d
0b42011.pdf>.

3 Каулен, М. Многоликая музейная Россия. – Cultivate-
Russia Web Magazine, № 1, октомври 2002. (изданието 
е реализирано в резултат на проект на Руската мрежа 
за културно наследство, финансиран от Европейската 
комисия).

4 Асоциацията „Отворен музей“ е учредена през 
1995 г. на музейното биенале в Красноярск със задача 
да консолидира културните инициативи в музейната и 
образователна сфера, да способства за плодотворните 
контакти на професионалистите от Сибирския регион 
и Русия като цяло. От началото на 2000 г. Асоциацията 
реализира своите инициативи и в сферата на електрон-
ните информации. Нейните проекти са представени на 
<http://www.museum.ru/museum/aom>.

5 Доклад зарубежных экспертов о культурной поли-
тике России. Культурная политика России. История и 
современность. Два взгляда на одну проблему. Москва, 
1998. с. 185.

6 Анализът за тази музейна мрежа е направен на ос-
новата на публикуваните на сайта <www.amr-museum.
ru> документи, дейности, новини, проекти, инициативи, 
обръщения и др.

7 За музеите е характерно, че определят себе си ка-

то „участващи“ в движението, а не „членуващи“ в него, 
изхождайки от значението на думите и смятайки целите 
си като такива, свързани с движение напред.

8 Учредителни документи и друга информация за про-
ектите, дейностите, участващите и партньорите се 
намират на сайта <www.souzmuseum.ru>.

9 Четиринадесетото издание на фестивала, което се 
проведе през юни 2012 г. преминава под девиза „Култур-
ното пространство – пространство на доверието“, с 
основна тема – „Музеят и туризма: Интеграция на музе-
ите в туристическата индустрия“, допълнена от кръгли 
маси за музеите като главен информационен ресурс на 
туризма, комплексната визуализация на музеите и па-
зарът на туристическите услуги, музейния дизайн като 
основа за присъствието на туристическия пазар и др. – 
<http://www.intermuseum2012.ru>.

10 <http://amcult.ru/>.
11 <http://www.amcult.ru/index.php/ru/acm/history.html>
12 Дреймалов, А. В., А. Б. Лагутин. АДИТ – АДИТ. От 

компьютеризации музеев к информационному менеджмен-
ту. Музей будущего: информационный менеджмент. Мос-
ква, 2001,с. 264–271. 

13 <http://www.adit.ru/default-old.htm>.
14 <http://www.adit.ru>.
15 <http://www.collections.spb.ru>.
16 <http://komart.karelia.ru>.
17 <http://www.museum.nnov.ru/tourism>.
18 <http://www.future.museum.ru>.
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Постепенно любезният екскурзовод насища своя раз-
каз и с други любопитни факти, свързани например с име-
то на първия президент на Турция. Мустафа е рождено-
то му име (което в превод означава „избраният“, едно 
от прозвищата на пророка Мохамед), второто – Кемал 
(означава „съвършенство“, „зрялост“), и според една от 
неговите осиновени дъщери, тази, която е историк, то-
ва име му е дадено от негов учител по математика като 
признание за академичните му постижения или просто за 
да различава двама ученици с името Мустафа. В истори-
ографията обаче се прокрадва и мнение, че Мустафа сам 
е избрал името си в знак на почит към националистиче-
ския поет Намък Кемал. 

Близките му (особено майка му) искали той да полу-
чи търговско образование, но Мустафа проявява самос-
тоятелност и без да ги пита, през 1893 г. се явява на 
приемните изпити в основното военно училище в Солун, 
а през 1896 г. постъпва в средното военно училище в Би-
толя. От 14 март 1899 г. той е вече във висшето военно 
училище в Цариград, което завършва през 1902 г., а на 11 
януари 1905 г. е випускник на генералщабната академия. 

След завършване на военната академия той служи в 
кавалерията, която участва в похода срещу италианци-
те в Либия през 1911 г. За кратко е военен аташе в 

България и макар подчинен на турските секретни служби 
по естеството на поста си, той целенасочено работи 
и за подобряване на отношенията между двете страни. 
Експозицията със своята документалност, идваща от 
автентичните мебели и вещи, както и от многото сним-
ки, изложени по стените, изцяло кореспондира с разказа 
на гида.

Във фоайето бюстът на Ататюрк, заобиколен със 
знамена и цветя, посреща и изпраща посетителите на 
родния му дом.

Всеки си тръгва от музея потопен в отминалата ат-
мосфера на едно турско семейство от края на ХІХ век.

По-нататък сюжетът, посветен на живота и дей-
ността на Кемал Ататюрк, може да се проследи в му-
зеите в следните градове: Бурса, Смирна, Анталия, Ис-
танбул, Анкара. 

Бурса
Много интересна е историята на „Музея на Ата-

тюрк“ в град Бурса. В сградата, където е той днес, Ке-
мал Ататюрк отсяда винаги, когато идва тук. Двуетаж-
ната къща, строена през ХІХ в., е личен подарък, който 
той получава, идвайки в града през 1923 г. Малко по-къс-
но той от своя страна пък я подарява на жителите на 
Бурса. 

През 1938 г. управляващите в града продават тази 
сграда на Пенсионния фонд, а на 6 февруари 1968 г. е пре-
даден на Централното управление за паметници и музеи. 
След пет години, на 29 октомври 1973 г., по повод отбе-
лязването на 50-годишнината от провъзгласяването на 
Република Турция, този дом е превърнат в къща музей и е 
открит за посещение. 

На първия етаж, вдясно от входа, се намира гостна-
та, а отляво – столовата, до нея стаята за отдих. На 
втория етаж, направо, се намира спалнята, вляво работ-
ният кабинет, чрез които може да се влезе в екзотична-
та градина. В приземния етаж е разположена кухнята и 
някои спомагателни помещения.

Музейната експозиция е създадена с материали от 
епо хата, сред които са поставени и оригинални предме-
ти и лични вещи на Ататюрк. В музейния показ наред с 
биографичните данни на Мустафа Кемал по един много 
деликатен начин може да се прочете и драматичният 
разказ за Гръцко-турската война, която започва през 
1919 г. 

Краят на Първата световна война поставя Осман-
ската империя на прага на унищожението. Изтощена от 
пет години постоянна война на два фронта, империята 
рухва напълно и икономически, и във военно отношение. 
По-голямата част от страната е окупирана от враже-
ски войски, правителството е пречупено, а малкото ос-
танали свободни територии са заплашени от гръцка ин-
вазия. Германия, Австро-Унгария и България излизат от 
съюза с османците. 

Изследователите посочват, че причините за войната 
са стремежите на гърците за национално обединение. В 
същото време в турската империя се провеждат и избо-
рите за Национално събрание, в които привържениците 
на Кемал печелят успех. В отговор на това през март 
1920 г. английски войски окупират столицата Истанбул 

Музей на Кемал Ататюрк в Солун

Манекени на курсанти от военната академия Харбийе, на пър-
вия ред е Мустафа Кемал (бъдещия Ататюрк)
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и събранието е разпуснато. Кемал е обявен за „престъп-
ник“ от султанското правителство. Месец по-късно се 
свиква Велико национално събрание в Ангора (Анкара), 
която не е в ръцете на Антантата, и се съставя но-
во правителство. Мечтата на кемалистите се сбъдва. 
Явяват се над 400 делегати, представители на най-раз-
лични политически фракции и течения. Кемалистите са 
най-много, но едновременно с това се чуват и гласове 
за запазване на монархията, помирение със Съюзниците 
и дори за създаване на Анадолска съветска република 
по руски образец. Диалогът между султанските и ке-
малистките привърженици става все по-ожесточен, но 
накрая е спечелен от кемалистите. Гърците са притес-
нени от така развиващите се събития , окупират Бурса 
и Одрин и създават на Черно море „Република Понт“. 
Междувременно Османската империя подписва на 10.VІІІ. 
1920 г. в Севър мирен договор и с това се отбелязва 
точната дата на смъртта на империята – отнети са � 
арабските владения. Босфорът и Дарданелите минават 
под контрола на Антантата. Гърция получава Източна 
Тракия с Одрин. Кемалистите обаче не признават Се-
върския договор и преосмислят своята стратегия за 
действие. След време те получават сериозна подкрепа 
от Франция, която от своя страна пък е притеснена от 
гръцкото напредване (подкрепяно от самото начало от 
Лойд Джордж) и е обезпокоена от силното британско 
присъствие около „колониите“ �– Сирия и Ливан. Фран-
ция се отказва от Севърския договор и сключва такъв 
с кемалистите.

На 5 септември 1922 г. Бурса е освободен и става 
изцяло турски град. 

Измир
Този драматичен разказ за Гръцко-турската война се 

преплита и намира продължение и в Музея на Ататюрк в 
Измир, който е на улица „Ататюрк“ в една стара къща, 
използвана от Мустафа Кемал, при посещение в града. 
Експозицията съдържа фотографии и много малко лични 
вещи на Ататюрк. В експозицията е отделено място и 
на окупацията на Смирна, която започва на 15.05. 1919 г. 
с навлизането на двадесетхилядна гръцка армия в града, 
прикривана от флотите на Великобритания и Франция. 
Съпротивата в града бързо е преодоляна, а по-голяма-
та част от османските военни части се изтеглят към 
вътрешността на Анадола. Местното християнско 
население посреща гръцката армия като освободите-
ли, докато мюсюлманите, макар и пасивни в своята съ-
протива, смятат гърците за врагове и нашественици. 
Гръцките войски завземат Измир. Правителството на 
султан Мехмед VI е неспособно да се противопостави 
на противника си, мълчаливо толериран от Антантата. 
Из цялата страна християните легално или нелегално 
работят за своя собствен интерес, като по този на-
чин ускоряват сгромолясването на империята. По време 
на войната апетитите на Гърция стават все по-голе-
ми. Тяхната цел е завинаги да прогонят османците от 
гръцките светини и от Европа. Имайки предвид сери-
озността на положението в Анадола, правителството 
изпраща тук Мустафа Кемал паша. „На 19 май 1919 г. 
дебаркирах в Самсун. Ето как изглеждаше положението 

на тази дата: Групата от сили, в която участваше Ос-
манската империя, бе победена в една всеобща война. 
Объркването бе обхванало цялата османска армия... Ар-
мията остана без оръжие и муниции… Флотите и вой-
ските на съюзниците са в Истамбул. Провинция Адана е 
окупирана от французите. Урфа, Мараше, Аънтаб – от 
англичаните. В Анталия и Кония се намират италиански 
войски. Чуждите офицери и чиновници, както и техни-
те агенти, са разгърнали навсякъде своята дейност.“ 
Така Мустафа Кемал описва положението, в което по-
ема организацията по съпротивата на турците срещу 
Съюзническата окупация. Той е един от първите, кои-
то решават да действат за отхвърляне на вражеското 
присъствие и за запазване на суверенитета на държа-
вата. Бързо се заема да установи контакт с някои от 
основните полеви командири. Едни от първите му под-
дръжници и съюзници става генерал Казъм Карабекир и 
бившият министър на флота Хюсеин Рауф бей. Мустафа 
Кемал знае, че позициите срещу гърците трябва да бъ-
дат удържани на всяка цена, иначе империята е запла-
шена от пълно унищожение. Усеща, че въпреки това ос-
манската армия не е мотивирана за решителни дейст-
вия, а правителството отчаяно търси пътища, за да 
иска примирие от гърците. Мустафа Кемал обаче кате-
горично отхвърля всякаква мисъл за капитулация. След 
като печели подкрепата на армията, той си осигурява 
и подкрепата на народа. На 18 август 1922 г. той пред-
приема решаващо настъпление и след няколко дни – на 
26 август, позициите на гърците са пробити и армията 
им губи значителна част от своята боеспособност. Ос-
таналата � част се отправя към Измир, но няма време 
за евакуация чрез флотата. Турските войски показват 
надмощие и двата съседски балкански народа са подло-
жени на взаимни жестокости и унищожение. Лойд Джор-
дж призовава съюзниците си да спрат кемалистите и 
да защитят Проливите. На 9 септември 1922 г. Кемал, 
начело на турската армията, влиза в Измир. Гръцките 
и арменските части са напълно унищожени при пожара, 
обхванал града. На 17 септември 1922 г. Кемал изпраща 
телеграма до министъра на външните работи: „Градът 
е запален от гърците и арменците по съвета на мит-
рополит Хризост, който призовавал към опожаряването 
на града, казвайки, че това е религиозен дълг на всеки 
християнин; турците са направили всичко възможно да 
го спасят“. Той споделя същото и с френския адмирал 
Дюменил: „Ние знаем, че е съществувал заговор. Ние до-
ри намерихме у жени-арменки някои неща, необходими за 
опожаряване... Преди нашето пристигане в храмовете 
на града са апелирали за изпълнение на свещения дълг – 
подпалването на града“. 

След победата под давлението на английските и 
френските представители Кемал приема предложение-
то за евакуация на християните, но без мъжете от 15 
до 50 г., които са изпратени във вътрешните области 
на страната на принудителна работа. На 11 октомври 
1922 г. държавите от Антантата подписват с кема-
листското правителство примирие, към което след три 
дни се присъединява и Гърция. Въз основа на него импе-
рията си възвръща Източна Тракия и Одрин, като гаран-
тира свободното корабоплаване през Проливите. Този 
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договор е ратифициран на 24 юли 1923 г. в Лозана. С него 
на османците са върнати Източна Тракия и Измирско, 
отменени са ограниченията за числеността на армия-
та, а Западна Тракия се дава окончателно на Гърция въ-
преки протестите на България. С това се слага край на 
войната и се определят съвременните граници на Тур-
ция на запад. Проливите са демилитаризирани. Започва 
размяна на населението, като 400 000 турци напускат 
Гърция, а 1 400 000 гърци си отиват, с което се слага 
край на многовековната история на гърците в Анатол. 

Първата световна война се оказва последната война 
за Османската империя. Тази война сякаш е орисана да 
сложи край на имперската система, изграждана в Ста-
рия свят в продължение на половин хилядолетие. Заедно 
с Османската рухват още три империи – Австро-Унга-
рия, Германия и Русия. Тяхната гибел завинаги променя 
развитието на големи части от света и повече или по-
малко предопределя бъдещето на бившите им поданици. 
Постепенно разказът за войната отстъпва място на 
фактите, свързани с провъзгласяването на Република 
Турция и с реформите на нейния създател. 

Доста дискретно се посочва и фактът, че именно в 
Измир през 1922 г. Мустафа Кемал среща и младата и 
образована туркиня Латифе. Тя следва право във Фран-
ция, завършила е американски колеж, дъщеря е на един от 
най-богатите хора в Измир и сред първите еманципира-
ни дами в Турция.

Излизайки от музея в центъра на площад „Джухури-
ет“ (Площада на Републиката), ви посреща паметникът 
на Ататюрк – впечатляваща статуя, изобразяваща 
яздещия Ататюрк, вперил поглед в морето. Издигната 
през 1933 г., тя е поставена в чест на освобождението 
на града от турската армия.

Алания
Твърде интересен е разказът, свързан с къщата му-

зей, посветена на Мустафа Кемал Ататюрк в Алания. 
Красивата триетажна тухлена къща в леко заоблена 
форма се намира сред малък, много добре поддържан и 

та архитектура от ХІХ век. Точната дата на нейното 
изграждане не е известна, но майсторът, който я издиг-
нал, се казва Уста Бейри. На 18 февруари 1935 г. в този 
дом гостувал и основателят на Турската република Мус-
тафа Кемал Ататюрк. 

В музея са изложени различни документи, сред които и 
телеграми, свързани с пребиваването му в този град на 
Средиземноморието. Те носят със себе си автентична 
информация за един много кратък миг от неговия живот. 
Част от тези телеграми днес се съхраняват в Главна 
дирекция на Държавните архиви на правителството, а 
други – в самия музей, и доказват, че придружаващите 
го лица са в непрекъсната връзка с ген. Исмет Иньоню, 
който тогава е министър председател на Турция. Друга 
интересна информация е, че в Алания Ататюрк стои са-
мо около четири часа. 

Телеграма № 1
Място: Параход „Еге“
Дата: 17 февруари 1935 г.
Време: 17,57 
Изпраща: Риза Сояк, секретар на президента
Получател: Генерал Исмет Иньоню – Анкара 

„Времето и морето са прекрасни. Ататюрк е в добро 
разположение на духа. По време на пребиваването в Измир 
те променят своето решение и заповядват параходът 
да спре направо в Алания, без да спира в Анталия. Ние 
променихме маршрута на движение. Представяме тази 
информация на Вашето внимание с дълбоко уважение.“

Телеграма № 2
Място: Миноносец „ Зафер“
Дата: 18 февруари 1935 г. Време:7.20
Изпраща: Ататюрк
Получател: Премиер-министър Исмет Иньоню – Анкара

„Без да се отбиваме никъде, в седем пристигнах в 
Алания.“ 

Телеграма № 3
Място: Анкара
Дата: 18 февруари 1935 г. Време: 11 часа
Изпраща: Исмет Иньоню
Получател: Миноносец „ Зафер “

„Засвидетелствам Ви своето уважение и искрено Ви 
благодаря за съобщението за пристигането Ви в Алания. 
Желая Ви да останете доволен от пътуването.“

Телеграма № 4
Място: Миноносец „Зафер“
Дата: 18 февруари 1935 г. 
Време: 10, 30
Изпраща: Джелял Унвер, главен адютант
Получател: Премиер-министърът Исмет Иньоню – Анкара

„В седем часа пристигнахме в Алания; разхождахме 
се, разгледахме града. Съобщавам, че нямаше необходи-
мост да оставаме повече, поради което в 10.30 потегли-
хме за Анталия.“

Телеграма № 5
Място: Анталия 

потънал в зеленина и цветя двор. Заобиколена днес от 
съвременни постройки, тя е чудесен пример на турска-

Къщата, в която е отседнал Кемал Ататюрк  
в Алания, сега музей
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Дата: 18 февруари 1935 г. 
Време: 21.40
Изпраща: Екрем Севенджан
Получател: Министър-председателят Исмет Иньоню – 
Анкара

„Отпътувалият от Истанбул на 16 февруари с пара-
хода „Еге“ президент на републиката Ататюрк вчера в 
18 часа недалече от Чешме се премести на миноносец 
„Зафер“ и продължи пътя си към Алания. Миноносецът 
„Зафер“ беше следван от миноносеца „Ада тепе“. В Ала-
ния пристигнахме сутринта в 7 часа. Ататюрк слезе в 
Алания, остана там около три часа, след което със съ-
щия транспорт отиде в Анталия.“

Телеграма № 6 
Телеграмата е адресирана от Ататюрк до жителите на 
Алания и гласи: 

„Бях много радостен и удовлетворен от дружелюбие-
то и гостоприемството, което ни оказаха уважаемите 
жители на Алания по време на моето пристигане и пре-
биваване тук в продължение на няколко часа. Обаче по-
ради това, че нямаше основание да оставам по-дълго, аз 
отпътувах и няма необходимост от други бележки. Още 
веднъж предавам на уважаемите жители (на Алания) при-
вети и уверения в своята почит.“

Жителите на малкия градец приемат гостуването на 
Ататюрк за голяма чест и след време вземат решение 
този факт да бъде ознаменуван с музей. Собственикът 
предава къщата на Министерството на културата на 
Турция и през 1987 г. тук е открита къща музей, посве-
тена на Ататюрк. 

Личните му вещи могат да се видят на първия етаж, 
както и негови снимки, телеграми, изпратени на Ата-
тюрк от жителите на Алания, и други исторически 
документи, много от които са подписани от Мустафа 
Кемал.

Истанбул
Нишките на сюжета, развивани в музеите в Бурса, 

Измир и Алания, се преплитат и с музея на Кемал в Ис-
танбул – една от столиците на Ориента – град мегапо-
лис, най-големия на територията на Турция. Едновремен-
но с това е и богат исторически център на страната. В 
него има много места с интересни истории, свързани с 
Кемал Ататюрк. Такъв е например хотелът „Пера Палас“ 
– митичният хотел, където Агата Кристи написва кни-
гата си „Убийство в Ориент експрес“. Сградата в стил 
„рококо“ е дело на френско-турския архитект Александър 
Валори. Стая № 101, в която е отсядал Ататюрк, днес е 
запазена като музей. В нея има много красиви ориентал-
ски килими от епохата, лични вещи на Кемал, както и 
уникално черно молитвено килимче. Хотелът е свързан и 
с друг исторически факт – след Първата световна война 
окупационните войски в Истанбул ползват „Пера Палас“ 
като своя главна квартира. На 6 октомври 1922 г. ке-
малистите превземат окупирания от Антантата град. 
Англичаните връщат символично „ключа на Истанбул“ 
именно в този хотел.

В старата столица на Турция има и други места, 
свързани с последиците от Първата световна война и 
Кемал Ататюрк. 

След катастрофата в Първата световна война от 
славната някога Османска империя остават само отдел-
ни фрагменти в Мала Азия, сред които е и един разкошен 
дворец на Босфора – „Долма бахче“. Босфорът е място-
то, където двата континента – Европа и Азия, намират 
своята допирна точка, и тази територия по време на 
войната е поставена под съвместен контрол с Антан-
тата, въпреки че по силата на предходно тайно спора-
зумение Проливите с територията около тях е трябва-
ло да се отстъпят на Руската империя, но избухналата 
Октомврийска революция я изважда от играта. През 
ноември 1922 г. привържениците на Ататюрк отменят 
султаната и султан Мехмед VI, заедно със семейството 
си, бяга от Истанбул с английски кораб. 

На 29 октомври 1923 г. е създадена Република Турция, 
а Кемал паша е избран за първия � президент. На 3 март 
1924 г. са премахнати и последните остатъци на импе-
рията – отменен е халифатът и Абдул Меджид II е смък-
нат от този пост. Кемал се отказва да бъде „сянка на 

В стаите на втория етаж са събрани предмети, ме-
бели и различни експонати, представящи бита от вре-
мето на Ататюрк. Тук се намира спалнята, гостната, 
кабинетът за приемане на гости и работният кабинет. 

Присъствието на манекени в новата експозиция на музея � 
придава живост, съчетана с етнографска документалност

Интериори от втория етаж на къщата музей
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Бога на земята“ – правото на султаните да съчетават 
светска и духовна власт, и тръгва уверено по пътя на 
модернизацията и напредъка. 

Разкошният дворец на Босфора „Долма бахче“, който 
е служил за главна резиденция на султана, сега става 
един от домовете на Мустафа Кемал Ататюрк. Изборът 
на основателя на Република Турция не е случаен – това 
е първият дворец в османската столица, изграден в ев-
ропейски стил, с изключително модерно за времето си 
техническо обзавеждане: асансьор, газово осветление, 
тоалетни с течаща вода, централно отопление. Цели-
ят интериор е внесен от Великобритания. Таваните са 
пищно украсени. Употребено е 14 т злато и 40 т сребро. 
Тук никъде не е използвано стъкло, а само кристал. В 
централната зала се намира и най-големият полилей в 
света със 750 крушки, закупен от Англия по времето на 
кралица Виктория и превозен на части с кораби.

Дворецът притежава и най-голямата сбирка в света 
от кристални свещници от Бохемия и Бакара. Едно от 
стълбищата също е от кристал. Стилистично сградата 
се причислява към османския историзъм с елементи от 
европейския ренесанс и барок.

Въпреки невероятната красота на двореца разказът 
му носи в себе си и скръбни нотки. Защото този дворец 
е свързан с последните дихания на Ататюрк. Президен-
тът знаел, че скоро ще умре, но продължава да изпълня-
ва своите задължения на ръководител на държавата. Тук 
той оповестява и последната си воля: цялото му имуще-
ство да принадлежи на държавата, която той е създал. 
Умира в „Долма бахче“ на 10 ноември 1938 г. в 9 часа и 5 
минути на 57 години. И днес всички часовници в двореца 
са спрели в едно и също време – 09.05 ч. 

Стаята, в която е починал Ататюрк, е съхранена във 
вида, в който е била, когато главата на държавата е 
живял в нея. Днес креватът е винаги покрит с национал-
ното знаме на Турция. 

избира Анкара за своя щаб-квартира, тъй като градът 
има железница до Истанбул. У президента вече е назря-
ла мисълта да смени столицата на страната. В Анкара 
се провежда първата сесия на Националното събрание и 
Кемал използва този случай, за да я провъзгласи за нова-
та столица на Турция. Той не изпитва сантиментални 
чувства към старата столица на империята, където 
всичко напомня за една отдавна отминала действител-
ност. Наясно е, че с това свое решение на първо време 
не може да предложи подходящи условия за пребиваване 
на дипломатическите представителства. В отговор на 
неговото разпореждане техни превъзходителства де-
монстративно оставали в спалните си вагони на стан-
цията, където удобствата са по-добри, отколкото в са-
мия град. Опитвали се да съкратят пребиваването си в 
новата столица и бързо да се върнат в уюта на стария 
Истанбул. Въпреки тези демонстрации Кемал още то-
гава по примера на много други диктатори по света и 
по силата на своето преголямо честолюбие е искал да 
увековечи името си, като построи един нов съвременен 
град. Знаменитите му думи: „Какво щастие е да бъдеш 
турчин“ бързо намират благоприятна почва за развити-
ето на турския шовинизъм и прозвучават като призив 
за останалия свят. Това изречение на Ататюрк и днес 
в Турция непрекъснато се повтаря по повод и без повод.

Своята абсолютна власт той употребява за рефор-
ми, надявайки се да превърне страната си в цивилизо-
вана държава. Трудно може да се намери някаква област 
от обществения живот на Турция, която реформите да 
не са засегнали. Ататюрк забранява дейността на ре-
лигиозните общества и силно ограничава влиянието на 
църквата, предоставя на жените равни права с тези на 
мъжете, реформира системата на образование и тур-
ската азбука, привежда в съответствие с европейски-
те стандарти турската система за мерки и теглилки, 
отменя действието на законите на шериата, създава в 
Турция промишленост и транспортна мрежа. Еднопар-
тийната система на диктатурата на Кемал продължа-
ва повече от 20 години. Едва след неговата смърт тя 
е заменена с многопартийна. Ататюрк широко използва 
национал-шовинизма като средство за усилване на сво-
ето влияние сред масите и за укрепване на властта си. 
В отличие от много други реформатори президентът на 
Турция е убеден, че няма смисъл да се модернизира само 
фасадата. Необходимо е да се извършат фундаментал-
ни изменения във всички структури на обществото и 
културата. Непрекъснато повтаря думата „цивилизация“ 
и тя звучи като заклинание: „Ние ще следваме пътя на 
цивилизацията и ще стигнем до нея. Тези, които я за-
държат, ще бъдат потопени в буйния и ревящ поток на 
цивилизацията... Цивилизацията е такъв силен огън, че 
този, който го игнорира, ще бъде изпепелен и разрушен… 
Ние ще бъдем цивилизовани и ще се гордеем с това …“.

За него и последователите му (кемалистите) дума-
та „цивилизация“ означава безусловно и безкомпромисно 
внедряване на буржоазния обществен строй, приемане 
на живота и културата на Западна Европа.

Постепенно европейските стандарти на обществе-
ния живот започват да се виждат и в ежедневието на 
турчина. Носенето на фес се счита като символ на неве-

Анкара
Цялостен и обобщаващ сюжет за живота и дейност-

та на Ататюрк може да се проследи в Мемориалния 
комплекс на Мустафа Кемал Ататюрк в Анкара, който 
е сред най-големите забележителности на турската 
столицата. Уводът в разказа тук е свързан с времето 
на борбата за независимост и когато Кемал Ататюрк 
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жество, небрежност, фанатизъм, ненавист към прогреса 
и цивилизацията. Той е заменен с шапка, която се използ-
ва в целия цивилизован свят. „По такъв начин – казвал 
Кемал – ние демонстрираме, че Турция е нация..., която 
не се отклонява от цивилизования обществен живот.“

Той е на мнение, че цивилизованата международна 
дреха е достойна и тя трябва да намери прием сред 
турската нация. По този повод е издаден декрет, с кой-
то се изисква чиновниците да се обличат в костюм, 
характерен за всички цивилизовани нации по света. В 
началото на населението е позволено да се облича как-
то иска, но след това фесът е обявен извън закона. На 
съвременния европеец тази насилствена смяна на един 
от атрибутите за глава с друг може да му се стори 
комичен, но не и за мюсюлманина, за когото именно ха-
рактерната дреха го отличава от гяурина. Фесът в 
това време е сред най-разпространеният аксесоар за 
главата мюсюлманина. Цялата останала дреха може да 
бъде европейска, но на главата остава символът на ос-
манския ислям – фесът. 

На 28 август 1925 г. Мустафа Кемал произнася знаме-
нитата си реч „За шапката и фереджето“. „Искам – каз-
ва той – да ви говоря по един важен въпрос. Това е въпро-
сът за нашето облекло. Е ли нашето облекло национал-
но? Е ли то облекло на цивилизовани хора? То не е нито 
национално, нито международно облекло на цивилизовани 
хора. Трябва ли да държим обвити в това безобразие при-
родната красота на човека? Ние трябва да открием та-
зи природна драгоценност. И на нас подхожда облеклото 
на цивилизованите хора.“ Но как да убеди турците да се 
разделят с феса? Той добре познава техния манталитет 
и антигръцките им настроения и знае на какво да акцен-
тира: „Фесът не е турска, а гръцка шапка. Искам да ви 
запитам: Трябва ли да носим фес, който е гръцка шапка?“ 
На така поставения въпрос, той чува следния отговор: 
„Не, никога“ – и мнозина захвърлят фесовете си.

Мустафа Кемал е непреклонен за свалянето на феса 
от главата на турчина и едновременно с това се опитва 
да приучи съотечествениците си към изискани развлече-
ния, наложени вече в живота на Европа. По повод отбе-
лязването на една година от провъзгласяването на Тур-
ция в република, той организира бал. Повечето от при-
състващите мъже са офицери. На президента му прави 
впечатление, че висшите военни не се решават да пока-
нят дамите на танц. Дори някои от тях да проявят сме-
лост, жените стеснително им отказват. Наблюдавайки 
напрегната обстановка, Ататюрк решава да се намеси: 
„Аз не мога да си представя, че в света ще се намери 
жена, която да откаже танц на турски офицер!... А сега, 
господа, поканете дамите!“ И сам дава пример за това... 

Мемориалът, внушителен със своите мощни колони, 
които всъщност са само елемент от целия огромен ар-
хитектурен ансамбъл, носи в себе си неповторима ин-
формация и въздействие. И всеки в зависимост от своя-
та подготовка може по него да разчете различни исто-
рии из живота на Кемал Ататюрк.

Този паметник на признателността е издигнат през 
1941 г. след проведен конкурс. През октомври 1944 г. се 
провежда церемония, с която се поставя първият камък 
в основите на бъдещия мавзолей, а през 1953 г. завършва 

неговото строителство. Официално е открит на 1 де-
кември същата година. 

Подходът към него е дълъг 262 м, оформен като пе-
шеходна алея, която е обградена от двете страни с 
дванадесет двойки лъвове, изваяни в стила на хетските 
археологически находки.

Целият архитектурен комплекс условно може да се 
раздели на четири основни части, всяка от които има 
точно определена мисия. Първата е Алеята на лъвове-
те. Тук създателите на мемориала са намерили много 
интересно решение – между плочите, с които е застла-
на Алеята, има разстояние около 5 см, с което се „га-
рантира“, че посетителите, движейки се напред, гледат 
надолу към краката си, за да внимават къде стъпват, и 
така непринудено засвидетелстват уважение към Ата-
тюрк. 

Втората част е Церемониалният площад. Той се на-
мира в края на Алеята на лъвовете. Дълъг е 129 м и ши-
рок 84 м. Може да побере над 15 000 души. Покрит е с 
травертин (вид облицовъчен камък) в различни цветове 
с мотиви от турски килими. Третата част е Залата на 
честта. Тук се намира гробницата на Ататюрк. И тази 
част от разказа е изпъстрен с твърде интересни и лю-
бопитни факти.

 За смъртта на Ататюрк е осведомен целият свят. 

Мавзолея на Мустафа Кемал Ататюрк в Анкара
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Общото във всички журналистически статии е, че тур-
ският народ е потънал в дълбока скръб, включително 
малцинствата: гърци, евреи, арменци. Ридания прониз-
ват угнетяващата тишина. Градовете са потънали в 
траур – народът го оплаква. Всички хора са излезли на 
улицата, за да си вземат последно сбогом с Ататюрк. 
Цялата нация пее погребална песен. Президентът е по-
гребан на 21 ноември 1938 г. на територията на етног-
рафския музей в Анкара. 

Носи се мълва, че приживе Кемал винаги е носил в един 
от вътрешните си джобове една стара, пожълтяла от 
времето снимка на красива млада жена. Всъщност сним-
ката е на българска девойка. Когато Мустафа Кемал е 
военен аташе в България (1913–1914), среща и любовта 
на живота си – Димитрина Ковачева, красива, интели-
гентна и с европейско възпитание млада дама, дъщеря 
на генерал Стилиян Ковачев, бивш министър на войната. 
Младият турски представител дълго време премисля 
пречките за евентуален брак между тях. Той е по-въз-
растен с 11 години и освен това има много политически 
противници сред младотурците в Истанбул, които биха 
вгорчили съвместния им живот. Мустафа Кемал става 
близък с генерал Стилиян Ковачев и най-чистосърдечно 
го моли да му даде ръката на дъщеря си. Но генералът 
смята, че Мити (така той нарича дъщеря си) няма да по-
несе условностите на друга религия и въпреки че много 
уважава Мустафа Кемал – му отказва. Влюбеният мъж 
си тръгва огорчен, но продължава да се вижда тайно с 
девойката. Политическите събития обаче пречат на 
връзката им. На 29 октомври 1914 г. Турция се включва 
във войната на страната на Германия и Австро-Унгария, 
а през 1915 г. Ататюрк, вече подполковник, получава за-
повед да се върне в Истанбул. После тайно идва и пов-
торно иска ръката на любимата си. Генерал Ковачев е 
категоричен в своя отказ. Но за генерала и за българите, 
които познават този волеви и просветен човек, той си 
остава приятел на България. Те никога не забравят не-
говото възхищение от динамиката и моралните сили на 
българския войник, които според него така бляскаво са 
се проявили по време на Балканската война.

Напускайки България, Ататюрк заявява, че винаги ще 
остане приятел на тази страна и че който е враг на 
България, той е враг на Турция. Именно в такъв образ ви-
дният политик е представен в мемоарите на много бъл-
гари. А обичта на Ататюрк към Димитрина продължава 
да предизвиква интереса на български и турски истори-
ци и културни дейци. Една част от тях защищават те-
зата, че и за двамата това е голямата им любов, която, 
макар и от разстояние, продължава до края на дните им. 
Носи се слух, че снимката с лика на Димитрина Ковачева 
също е поставена в ковчега с тялото на Ататюрк. 

Прощаването с „бащата на турската нация“ продъл-
жава девет дни. От цяла Европа в Турция пристигат 13 
вагона венци и букети с цветя. Погребението, със запа-
лените факли и с хилядите плачещи хора, се превръща 
в огромно траурно шествие. След петнадесет години, 
на 10 ноември 1953 г., останките на Ататюрк с голе-
ми почести са пренесени и поставени на най-високото 
място на столицата – в мавзолея от бял мрамор „Анит 
кабир“. Ататюрк не е балсамиран. Мраморна надгробна 

пирамида е издигната на противоположната страна на 
Тържествената зала.

Ширината на сградата е 42 м, а дължината 58 м. 
Висока е 17 м.

Гробницата се намира точно под символичния 40-то-
нен каменен саркофаг в приземния етаж на Залата на 
честта, която е покрита с арковиден таван, инкрусти-
ран с позлатени мозайки, представящи орнаменти, ти-
пични за източните култури. Тук в знак на дълбока почит 
са събрани камъни от всички провинции на Турция.

Четвъртата част е Паркът на мира, който обгражда 
целия мемориален комплекс.

Нарича се така в чест на известния израз на Ата-
тюрк „Мир у дома, мир в света.“ Той съдържа над 50 
000 декоративни дървета, цветя и храсти от 104 разно-
видности, дарени при откриването на мемориала от 25 
страни от цял свят.

В комплекса има и десет по-малки правоъгълни зали, 
които символизират идеалите, повлияли на турската 
нация, за създаването на светската република. Залите 
(или както условно ги наричат тук кули) са сравнително 
ниски, с пирамидални покриви. 

Вътре по таваните на кулите има геометрични ор-
наменти, напомнящи традиционните модели и мотиви 
на турските килими. На покрива на всяка от кулите има 
малък стреловиден връх. Част от кулите са свързани 
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помежду си с покрити колонади, обграждащи церемо-
ниалния площад от трите страни, а на четвъртата е 
Тържествената зала, към която води широко стълбище. 
Още при подхода към Алеята на лъвовете има две ку-
ли. Жандармеристи денонощно стоят на пост на входо-
вете им.

Вляво е Кулата на свободата, а вдясно Кулата на не-
зависимостта.

Пред кулата на Свободата има група статуи, със-
тавена от трима мъже, облечени в специфични дрехи, 
показващи социалното им положение. Човекът с каска и 
палто представлява турски войник, вляво мъжът с книга 
в ръка е символът на турската младеж и интелектуал-
ния труд, а зад двете фигури е турският селянин. Лица-
та и на трите фигури са сериозни и волеви, с устремени 
погледи.

В други кули са изложени: оръдейният лафет, с който 
е погребан Ататюрк, неговите лимузини – откритата и 
закритата, а така също и яхтата му. 

В самия мавзолей се намира и музей, разказващ жи-
вота и дейността на модернизатора на съвременна 
Турция. Музеят впечатлява с мащаба си и с начина на 
експониране.

Тук може да се видят много снимки, документи, огро-
мната му библиотека, а така също восъчната фигура на 
самия Ататюрк и архив, свързан с участието му от 1907 
г. в масонската ложа „Veritas“. Интересно като факт е, 
че от началото на борбата за независимост (1919 г.) 
шест от семействата на неговите високопоставени 
щабни офицери са били масони. По време на управление-
то му винаги е имало няколко човека от неговия кабинет, 
които са били масони, около шестдесет депутати от 
парламента са също членове на масонски ложи. 

Тук е и блузата на Димитрина Ковачева, с която е 
била облечена при запознаването � с новоназначеното 
турско аташе – Мустафа Кемал. Реликвата е дарение на 
музея от близките на българката. 

Част от музея е организирана като панорама на во-
енната операция при Галиполи. Специална зала е отре-
дена за битката при Чанак кале по време на Първата 
световна война. Водена от Ататюрк, турската армия 
успява да защити позициите си и градът получава проз-
вището Чанак кале – непревземаемия. С декор на окоп, 
рисунки на стената зад него и звукови ефекти се пресъз-
дават епизоди от битката.

В друга зала звучи автентичният глас на Ататюрк. 
Записът е от негова реч по случай годишнина на репу-
бликата.

Впечатляващи са тук и качествата, и дисциплината 
на персонала на музея и как се грижи за посетителите 
си. Респектираща е туристическата полиция, чийто слу-
жители са без униформи и не може да бъдат разпознати 
на улицата. Да ти откраднат нещо там, е просто не-
мислимо. А хората с инвалидни колички са придружавани 
от охраната с радиостанция. Чистотата е поразяваща.

Към музея има и магазин със сувенири, откъдето мо-
же да се купи какво ли не с лика на Ататюрк – календар, 
бележник, вратовръзка. Цените са символични. Има и 
скъпи вещи, поставени в стъклена витрина. Навсякъде 
билетите се издават от Министерството на култу-
рата и туризма със снимка на обекта и с баркод. Във 
всичките обекти се знае точната бройка на влезлите 
и излезлите. Билетът има защита с холограмен стикер.

 Целият мемориален комплекс е много внушителен – 
един мегапроект, който има за задача да респектира със 
своята внушителност, така както респектират и са-
мите идеи и реформи на Ататюрк. Днес и двете части 
на Анкара, старата и новата, имат свои неповторими 
индивидуални истории. Те са разделени от един огромен 
парк, в центръра на който стои мавзолеят на най-уважа-
вания човек в Турция – Мустафа Кемал Ататюрк. Диало-
гът античност, близко минало и съвременност по много 
интересен начин е преплетен в този комплекс, който но-
си със себе си посланието както към новите поколения 
на Турция, така и на тези по света. 

Известно е, че в бързо растящата нова столица по 

Пред Кулата на независимостта има друга група 
статуи, съставена от три жени в турски национални 
носии. Двете жени встрани, държат голям житен венец, 
достигащ до земята. Този венец, тежащ от зърно, пред-
ставя богатството на страната. Жената вляво с чаша 
в ръката символизира страданието на Бога за Ататюрк, 
а жената в средата, обхванала лицето си с ръка, плаче. 
Всяка от фигурите носи свое послание във времето на 
най-дълбоката скръб от загубата.
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времето на Ататюрк практически не се строят култо-
ви храмове. По цялата страна властите изкъсо следят 
появата на нови джамии и приветстват закриването на 
старите. Турското министерство за образование взема 
под свой контрол всички религиозни школи. Затворили са 
манастирите на дервишите, разпуснат е орденът, заб-
ранени са събранията, церемониите и характерните им 
одежда. Днес обаче мемориалът е в един много специ-
фичен диалог с култовия храм Коджа тепе, построен в 
периода 1964–1986 г., в класически османски стил – един 
от най-големите в света. Тук се намира и гробницата на 
Хаджи Байрам, умрял през 1430 г. Куполът му е огромен, с 
четири високи 88-метрови минарета и се вижда отдале-
че. Куполът и минаретата са украсени с позлатени полу-
месеци, вътре храмът е с витражи и златни пластинки, 
с огромни кристални полюлеи. Този красив култов храм 
е сякаш в спор с мемориалния комплекс, с някогашните 
реформи на Ататюрк и води към размисли за силата на 
етническите корени, за идентичността, за паметта, за 
многообразието в общочовешката култура. 

Покрай Мавзолея в Анкара има и други места, носещи 
спомена от присъствието на Ататюрк.

Тези, свързани с личния му живот, дълги години сто-
ят настрана от обществения живот. Музеите почти не 
са ангажирани с такива разкази и много факти в този 
аспект все още са заключени във фондовете на музеи-
те или в архивохранилищата на страната. Изследова-
телите на неговия жизнен път отбелязват преди всичко 
това, че той е владеел френски и немски език, събрал е 
богата и огромна библиотека. Обичал е литературата, 
музиката, танците, спорта (езда и плуване). С подчер-
тана привързаност се е отнасял към коня си Сакар и 
към кучето си Фокс. Бил е твърде скромен в бита си, 
водил е почти спартански начин на живот. Често канел 
на вечеря у дома си учени, различни представители на 
изкуствата, държавни дейци, с които е обсъждал в при-
ятелска обстановка проблемите на страната. Обичал е 
природата и често е посещавал горското стопанство, 
носещо името му.

Парите, постъпващи на негово име, той дарявал на 
държавата, партията или за различни благотворителни 
цели, превеждал е суми и по сметката на научни и кул-
турни общества. 

Биографите на Ататюрк отбелязват също, че лични-
ят живот на турския лидер е неудачен. Не се отминава 
и фактът, че една година преди да се ожени, в часовете 
за размисъл той се сеща за своята голяма любов – Дими-
трина Ковачева. През 1922 година политикът � изпраща 
романа „Чучулигата“ от известния турски писател Ре-
шат Нури Гюнтекин. Решат е личен приятел на Ататюрк 
и е популярен и с другия си любовен роман „Зелената 
нощ“. Българката плаща на преводач и вестник „Зора“ 
помества в няколко броя съдържанието на „Чучулигата“. 
Едновременно с това Ататюрк поддържа връзка и с Фи-
крие ханъм, изместена от Латифе в сърцето му. На след-
ващата година (1923 г.) Ататюрк сключва граждански 
брак с Латифе Ушаклъгил, випускница от Сорбоната, ко-
ято освен родния си език говори още 7 езика, сред които 
немски, английски и гръцки. Съдейки по фотографиите, 
тя е „невисока жена, с волева брадичка, с късо подстри-

гани тъмни коси и изразителни кафяви очи“. По думите 
на историците Кемал бил покорен от нейната недостъп-
ност. Когато Мустафа Кемал се жени, някои от близки-
те му го питат: „Паша, нали ергенлъкът е пашалък? За-
що се оженихте“?, а той отговоря: „Ожених се, за да не 
казват мъжете: „Виждате ли го – той няма жена и дъще-
ри и затова открива лицата на нашите жени и дъщери“. 
И неусетно преминава и към въпроса за облеклото на 
жената: „Жените са също като нас разумни и мислещи 
хора. Покажете тяхната красота на света, красотата 
на тяхното лице и очи, за да видят и те с очите си све-
та. В това няма нищо страшно“.

Дълги години за турското общество Латифе е раз-
глезена жена, едно „нещастие“, което споходило Мус-
тафа Кемал. Но някои исторически книги и чужди медии 
я описват като предвестник на реформите в Турция. В 
периода 1923–1925 г. съпругата на Ататюрк се проявя-
ва като прогресивен държавник, без покривало на лице-
то и същевременно ревностна защитничка на правата 
на жените. Латифе играе значителна роля при първите 
стъпки в годините на създаването на Република Турция. 
Нейното съкровено желание е да бъде избрана за депу-
тат като настоява пред съпруга си да се даде право на 
жените да влизат в парламента. Първата дама и съпру-
гът � пътуват много, но техният съвместен живот не 
върви. Съдбата не ги дарява и с дете и на Латифе ханъм 
� остава достатъчно време да се меси в политическите 
дела на съпруга си. На авторитарния Кемал Ататюрк то-
ва не му харесва. Латифе обаче не иска да бъде просто 
една от многобройните му любовници. След две години 
бракът им се разпада. На следващата години след тех-
ния развод, на 4 октомври 1926 г., се утвърждава нов 
Граждански законник, който с малки изменения е заим-
стван от шведския. Новият законник дава равни права на 
жените с мъжете (примерно при бракосъчетание, развод, 
в професиите и т.н.). Няколко години по-късно статутът 
на турската жена се издига още повече. От 3 април 1930 
г. нежният пол придобива правото да взема участие на 
общинските избори, а от 5 декември 1934 г. за пръв път 
в Националното събрание влизат 17 жени. Именно през 
1934 г. е взето и решението да се премахнат всички 

Мустафа Кемал Ататюрк
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титулувания от стария режим и да се заменят с обръ-
щенията „господин“ и „госпожа“. На следващата година 
от 1 януари се въвежда и фамилията. Мустафа Кемал 
получава от Великото национално събрание фамилията 
Ататюрк (баща на турците).

Само за около десет години всичко, за което мечтае 
и се е бори Латифе, се сбъдва. Но едно остава неосъ-
ществено – да си върне семейството. Според близки на 
Кемал той продължава твърде дискретно да се интере-
сува от съдбата на българската си любов. Едновремен-
но с това с особено уважение и внимание се ползва и 
Халиде Едип, турска писателка и сътрудничка на Кемал 
Ататюрк. 

бурна, но кратка любов, а и не дотам популярни истини 
за личността на основателя на турската република. Из-
вестно е, че в годините от развода им до смъртта си 
през 1975 г. Латифе нито веднъж не разказва публично 
за отношенията � с Кемал, включително и за причини-
те, които довеждат до тяхната раздяла. В завещанието 
си тя изрично забранява да се говори с роднините � до 
второ поколение. Написва спомените си, а намиращите 
се у нея ценни документи предава за съхранение в банков 
сейф с поръката да ги отворят, когато му дойде време-
то. „Споделеното от една млада жена по време на ней-
ния краткотраен брак ще бъде използвано от враговете 
на Ататюрк – пише турският журналист Емин Коласан. 
– Те потриват ръце в... предвкусване на резултата. Но 
ние няма да паднем в техния капан.“ През 1980 г. излиза 
съдебна забрана за публикуването на този архив, който 
може да доведе до оскверняването на паметта на Ата-
тюрк, а това е криминално престъпление.

От проучванията досега става ясно, че много инте-
ресна и трудна е връзката на Мустафа Кемал с Латифе 
– един авторитарен мъж и една горда, образована жена. 
Днес все по-малко са хората, които изразяват мнението, 
че не е имало любов между тях. Още с появяването си 
на политическата сцена Мустафа Кемал става идол в 
Турция. И до него застава жена с много достойнства – 
първата дама е високо образована, има аргументирано 
мнение по значимите проблеми на света и умее да го 
изрази. Тяхната трудна любовна история не се различа-
ва много от любовите на великите военачалници, които 
почти винаги са завършвали зле за жените около тях. 

Българската любов на Ататюрк също проявява необ-
ходимата дискретност. След окончателната им раздяла 
тя никога и никъде не говори за тяхната обич, дори най-
близките � приятели не знаят за него. Единственото, ко-
ето решава да сподели сутринта на 9 август 1966 г., е, 
че го е сънувала. Малко по-късно същия ден почива. Тур-
ски изследователи, търсейки автентични документални 
свидетелства, остават разочаровани от факта, че не 
намират нито писма, нито дневник на Мити, с които да 
се докаже за голямата им любов. Дори у известния тур-
ски журналист, писател и документалист Джан Дундар 
се поражда съмнение дали това наистина се е случило. 
Ерол Мютерджимлер обаче е на друго мнение. Изхождай-
ки от доста мемоарни източници той потвърждава, че 
това е голямата любов на Ататюрк. Сантименталната 
история между Димитрина Ковачева и Кемал Ататюрк е 
описана за първи път от писателката Лиляна Серафимо-
ва в книгата � „Обречената любов на Ататюрк“.

Дискретността на тези две жени, както и на други-
те, които са съпътствали живота на големия държав-
ник, поддържа и прави още по-голямо любопитството 
на обществеността към личния живот на първия прези-
дент на страната. Именно любопитството довежда до 
това книгата на Ипек Калъшлар „Латифа ханъм“ (2006 
г.), частично публикувана най-напред във водещия тур-
ски вестник „Хюриет“, да стане бестселър за лятото 
на същата година. 

Това е една противоречива книга, разказваща за тем-
пераментната съпруга на бащата – основател на Тур-
ция, Кемал Ататюрк. Успоредно с това авторката успя-

Предполага се, че поведението и обкръжението на 
турския президент е причина за предизвикателното по-
ведение на независимата Латифе, която счита себе си 
за равна със своя съпруг. 

След раздялата със съпругата си Кемал не прави по-
вече опити да създаде семейство, а Латифе преживя-
ва половин век в пълна изолация. Мустафа Кемал обаче 
взема 7 приемни дъщери (Афет, Сабиху, Фикрие, Юлкю, 
Небие, Рукие, Зехра) и 1 син (Мустафа), а така също под 
негово попечителство са и две момчета сираци (Абду-
рахман и Исхан). Всички приемни деца на Ататюрк са с 
обезпечено бъдеще. Една от приемните му дъщери ста-
ва историк, друга – първата турска жена -летец. Кари-
ерите на дъщерите му служат за широкото пропаганди-
ране на примери за еманципацията на турската жена. 

Личният живот на Ататюрк кога явно, кога скрито 
продължава да вълнува обществото. Днес съществу-
ват няколко версии за разрива в семейството му. Според 
едната Ататюрк сам изгонва съпругата си от Анкара и 
до смъртта му през 1938 г. Латифе се надява, че той ще 
промени решението си. Те се разделят, но до края на жи-
вота си запазват венчалните си пръстени. Според друга 
версия инициатор на раздялата става самата съпруга, 
която не могла да издържи на постоянното чувство за 
вина, което Кемал изпитва след самоубийството на своя 
бивша любовница. Днес твърде интересни за изследо-
вателите са съхранените лични документи, кореспон-
денцията между Латифе и съпруга й, нейният дневник, 
защото те съдържат не само историята на тяхната 

Мити със семейството си
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ва да издири интересни факти от живота на Ататюрк и 
да го представи като един интересен мъж, на когото не 
са чужди обикновените дребни човешки радости: навър-
тал се в кухнята и изказвал мнението си за това, какво 
и как се готви, играел с жена си на фокусник, гордеел се 
с нейното умение да свири на пиано. 

Почти веднага след излизането на книгата, авторка-
та е изненадана от призовка на прокуратурата на един 
от районите на Истанбул, тъй като читател на в. „Хю-
риет“ я обвинява, че омаловажава героизма на Ататюрк. 
Писателката е твърдо убедена, че разказът � за семей-
ния живот на националния герой съвсем не намалява не-
говото величие. С книгата си обаче тя поставя въпроса, 
дали идолите имат право на личен живот, личен избор и 
право на грешки? И опонира на тези, които считат, че 
всичко човешко им е чуждо, в името на народа. 

Дотук обаче не завършва сюжетът, посветен на жи-
вота на Ататюрк. Защото култът към него, официален 
и масов, днес едва ли може да се приеме, че е безусловен. 
Дори кемалистите, които се кълнат в преданост на не-
говите идеи, всъщност вървят по път, по-различен от 
този на своя патрон. Защото реформите, които прави 
Ататюрк, са предизвиквали и предизвикват неодобрени-
ето на много хора и опитите да се откажат от някои 
негови преобразования, не престават и днес. Откриват 
се и дебати за необходимостта от толкова старателно 
и стерилно почитане на паметта му. Сред опонентите 
на един такъв подход е и Ипек Калъшлар, която счита, че 
не е необходимо от Ататюрк „да се прави икона, а е не-
обходимо да се открие човешката страна на един мъж, 
когото досега всички ние възприемаме единствено като 
войник и водач“. Мустафа Кемал има в характера си не-
оспорими достойнства, но и редица човешки слабости. 
Има чувство за хумор, обича жените и веселието, но ед-
новременно с това трезвият ум на политик никога не го 
напуска. Ползва се с необходимото уважението на обще-
ството, въпреки че личният му живот се отличава със 
скандали, разпуснатост и слабост към алкохола. С на-
гласа за опониране е и появата на турски документален 
филм за Ататюрк, показващ също „човешката“ му стра-
на – дело на Джан Дундар (2008 г.). Само през първите 
пет дни от прожекциите филмът е гледан от половин 
милион турци, предимно ученици и студенти. Опоненти-
те на Ипек Калъшлар и на Джан Дундар, като например 
журналистът от в. „Ватан“ Йийит Булут, считат, че 
филмът омаловажава значението на Ататюрк, подкопава 
имиджа му сред младите турци и може само да послужи 
на интересите на ислямистите. Според тях трябва да 
се държи сметка, че все още съществува напрежение 
между светски настроените и поддръжниците на кон-
сервативното проислямско правителство в страната.

Но част от турската интелигенция е срещу този 
подход на неприкосновеност, който само отблъсква хо-
рата от Ататюрк. Неоспорим факт е,че той е ненад-
минат реформатор, но е изоставен през годините от 
най-близките си поддръжници, които не са успели да 
проумеят дълбочината и обхвата на неговия идеал. На 
такова мнение е и турският министър на културата, 
който е срещу това Ататюрк да се представя като 
„някакъв безпогрешен супермен“. По-голям ще бъде ефек-

тът върху хората, ако той и представен като човешко 
същество със своите надежди, разочарования, моменти 
на гняв и щастие. Ерол Мютерджимлер също твърди, че 
Ататюрк е бил много романтичен мъж, а нобелистът 
Орхан Памук пък преди време признава, „че много иска да 
напише роман за Ататюрк, но това е невъзможно“, имай-
ки предвид официалната идеология в Турция. 

Политическите дейци, радетелите за демократизи-
ране на турското законодателство, които се стремят 
към приобщаване на Турция към Европейския съюз, счи-
тат обаче, че досегашната културна политика, свърза-
на с живота и делото на Ататюрк, трябва да продължи 
такава, каквато е била досега.

Въпреки разногласията в много страни извън Тур-
ция обществото съхранява неговата памет, водено от 
оценките, че той е „военен гений, голям държавник и про-
светител“ с принос в развитието на европейската кул-
тура. Създадената от него и завещана на поколенията 
Турска република е единствената в Европа република с 
такава историческа продължителност – скоро ще на-
върши 90 години. 

В България е съхранена къщата, в която Ататюрк ра-
боти като военен аташе 

В началото на ХХ в.  тази къща става турско по-
солство. Днес тя е резиденцията на турския посланик 
и в нея се пази стаята с оригиналната мебелировка и 
обстановка в негова памет. За любовта на Ататюрк 
към България и към Димитрина Ковачева разказва нови-
ят документален филм на екип от телевизионната къща 
„Итернешънъл филм сървиз – София“ и турската нацио-
нална телевизия ТРТ. Филмът е в две части – “Муста-
фа Кемал Ататюрк и България“ и “Мир в страната, мир 
в света“. По време на снимките сценаристката Елена 
Димитрова и режисьорът Али Дервиш откриват племен-
ницата на Димитрина. От нея научават за последните 
дни на Ковачева. 

Паметник на Ататюрк се открива и в турското по-
солство на Одеса. В Азербайджан също е открит памет-
ник на Мустафа Кемал Ататюрк. На церемонията по от-
криването вземат участие президентът на републиката 
и премиер министърът на Турция. Паркът по този повод 
е бил украсен с държавните флагове на двете страни и 
с построен почетен караул. 

Ататюрк със своите реформи и стремежи Турция да 
бъде част от Европа продължава да е актуален в соци-
алната и културната политика на съвременното обще-
ство.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Ататюрк М. К. Избранные речи и выступления. М., 1967.
Макмилиан, М. Миротворците. С., 2008.
Ман т ран, Р. История на Османската Империя. С., 

1999.
Стивънсън, Д. История на Първата Световна война. 

С., 2008.
Серафимова, Л. Обречената любов на Ататюрк. С., 

2006.
Калъшлар, И. Латифе Ханъм – съпругата на Ататюрк. 

С., 2009.



Електронен вестник за музеология и военна история БРОЙ 1, 2012

Вагалинска, И. Писателката Ипек Калъшлар. Ататюрк 
се оказа интересен мъж. – Тема Нюз Ад, <www.temanews.
com/index.php?p=tema&iid...>

Гръцко-турската война 1919–1922. История на войни-
те. History of Wars <https://belizarius.wordpress.com/onwars/
riseofkemal>.

Гръцко-турска война. <www.bg-history.info/smf/indexphp? 
topic=25.0.>

Анищенко С. А. Ататюрк. <refehdtwwww4.com>.
Бисенбаев, Асылбек. Ататюрк. <http://sesna.hypermart.

net>.
Мустафа Кемаль (Ататюрк). <http://www.peoples.ru>.
Ататюрк. – Энциклопедия „Кирилл и Мефодий“, т. 1, 

компактдиск, 1998.
Латифе Ханъм – нещастието, сполетяло Кемал Ата-

тюрк . <novinar.bg//...latife-hanam---neshtastieto-spoletialo>.

МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИЗЛОЖБИ НА НАЦИОНАЛНИЯ  
ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Йорданка Тотева

През последното десетилетие организирането и 
реализирането на временни изложби се превърна 

в обичайна практика за Националния военноисторически 
музей, особено след преместването на музея в новата 
сграда на ул. „Черковна“ 92. Периодът преди изгражда-
нето и откриването на постоянната експозиция и ко-
лекционните зали беше наситен с временни изложби (от 
2002 до 2005 г. са реализирани 16 изложби), като това 
беше нашият начин да покажем на публиката, че музе-
ят съществува, жив е и може отново да отвори вра-
ти за хората и да изпълнява своята мисия на културно 
средище. След като натрупа доста богат опит в това 
отношение, творческият екип на музея, специализиран в 
експозиционната дейност, реши да опита силите си и на 
международното поприще, особено след като възникнаха 
благоприятни условия за това. 

Две хиляди и осма година премина под знака на две ва-
жни годишнини в историята на България – 130 години от 
Освобождението на страната от османско владичество 
и възстановяване на българската държавност и 100 го-
дини от обявяването на Независимостта на България. 
Верни на своето призвание да откликват на общест-
вените потребности, музейните работници от НВИМ 
и този път отбелязаха тези събития с различни изяви, 
сред които безспорно особено внимание заслужават ор-
ганизираните изложби. Чрез тях музеят за първи път 
стъпи на международния подиум и заяви своето присъст-
вие както в страни от ЕС, така и в страни, с които в ми-
налото имахме традиционни връзки и контакти. Ще се 
спрем на изложбата „ВОИНИ НА СВОБОДАТА“, посветена 
на 130-годишнината от Руско-турската война 1877–1878 
г. и на някои други международни проекти през периода 
2007–2011 г., осъществени както в изложбените зали на 
НВИМ, така и зад граница.

Отбелязването на годишнината от нашето Осво-
бождение всъщност започна още през октомври 2007 
г. По покана на Военния музей на Финландия и със съ-
действието на Министерство на външните работи, с 
участието и на Регионалния исторически музей в Пле-
вен беше открита фотоизложба във Военния музей в 
Хелзинки на тема „ТРАДИЦИИ: 1877–1878 г.“, свързана с 

участието на Трети гвардейски финландски стрелкови 
батальон в Руско-турската война 1877–1878 г. Излож-
бата включваше 42 фотоса на изтъкнати командири и 
бойци от батальона, носители на Георгиевски кръст, 
както и снимки, свързани с отпътуването за фронта и 
участието им в боевете. Общият брой на стрелците и 
конниците в батальона надхвърля 900 души, а през 1878 
г. в него се включват нови 200 души. Батальонът участ-
ва в боевете за освобождението на Плевен. Бойното му 
кръщение е на 24 октомври 1877 г. при с. Горни Дъбник1, 
където турският гарнизон е принуден да капитулира, а 
в ожесточения бой загиват 24 офицери и гвардейци. На 
същата тема в българското посолство в Хелзинки беше 
открита изложба от шест табла с фотоси, илюстрации 
и богат текстови материал. 

През декември 2007 г. по покана на Музейното обе-
динение „Музей за история на Москва“, което обхваща 
8 музея, НВИМ участва в Москва в реализирането на 
съвместен изложбен проект „РУСИЯ – БЪЛГАРИЯ: БРАТ-
СТВО, СКРЕПЕНО ЗА ВЕКОВЕ“, посветен на 130-годишния 
юбилей от началото на освобождението на народите на 
Балканския полуостров от османско иго. Националният 
военноисторически музей представи на изложбата копие 
на Самарското знаме2, укомплектована униформа на ун-
терофицер от Българското опълчение3, юбилейни медали 
по случай 504 и 80-годишнината5 от Освобождението на 
България, атестация № 1791/07.04. 1883 г., издадена от 
командира на 56-и житомирски полк на капитан Райчо 
Николов6; брошура „Законъ за българските войници“, със-
тавена от кап. Райчо Николов, издадена в Плоещ, 1877 
г.7, оригинал, и “Полный послужной списокъ“ на капитан 
Райчо Николов, съставен през май 1879 г.8, оригинал на 
руски език. Нашите оригинали бяха едни от най-ценните 
експонати в изложбата и направиха голямо впечатление 
на руската публика. 

Едно от най-значимите събития, включени в Програ-
мата на Националния комитет за честване на 130-ата 
годишнина от Освобождението на България беше орга-
низираната от НВИМ с подкрепата на Форум „България 
– Русия“ изложба „ВОИНИ НА СВОБОДАТА“.

Гости на изложбата, открита на 18.01. 2008 г., бя-
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ха президентите на България и Русия Георги Първанов 
и Владимир Путин. Президентът на Русия написа впе-
чатленията си в Книгата за посетителите на НВИМ9. 
Изложбата беше изградена на хронологичен принцип, ка-
то във втората � част беше застъпен и колекционният 
– показани бяха ордени и медали на страните – участ-
нички във войната, и над 40 картини от фонда на музея, 
свързани с нея. Освен артефакти от НВИМ в изложбата 
бяха представени документи от Народна библиотека 
„Св. Св. Кирил и Методий“ и Държавна агенция „Архиви“. 

ката и застраховането на експонатите, които в голяма-
та си част бяха уникати и имаха национално значение. В 
това отношение големи трудности изпитаха колегите 
от Русия, защото експонатите, които те изпратиха, бя-
ха изключително ценни, а техният разрешителен режим 
за износ на предмети на изкуството е много строг. Бя-
ха необходими много усилия, свързани с координирането 
на действията на четири музейни институции, оформя-
нето на митнически, застрахователни и транспортни 
документи, разрешителни и други формалности, като 
крайната цел – реализирането на един завършен музеен 
продукт – беше постигната.

Дизайнът на изложбата беше поверен на фирма „Ар-
ка“ – доказани професионалисти в своята област. Те 
приложиха нов начин на експониране: вместо витрини – 
стъклени панели, свързани помежду си с малки метални 
сглобки така, че да образуват начупена зиг-загообраз-
на линия. Този способ е нетрадиционен и по-интересен 
от стандартните витрини, защото нарушава монотон-
ността, и се оказа много подходящ за временни изложби. 
Фоайето на първия етаж пред изложбената зала беше 
оформено по интересен начин: с трансперанти, на които 
бяха принтирани графики от „Иллюстрированная хроника 
войны“, представящи как жителите на Санкт Петербург 
посрещат вестта за обявяването на войната. Друг спо-
лучлив елемент от експонирането беше изградената в 
отделна зала диорама – турски редут, превзет от ру-
ските части, с изоставено в него турско оръдие. До-
пълнително въздействие оказваше и използването на съ-
временни аудиовизуални средства – мултимедия, която 
представяше документални филми за войната, и музика-
та на рок група „Епизод“.

Що се отнася до текстовете: всички текстове в 
изложбата – и уводни, и обяснителни, бяха написани на 
български, руски и английски език. Преводът на английски 
е характерен както за постоянната ни експозиция, така 
и за всичките ни изложби, а за изложбата за 130-годиш-
нината от Руско-турската война текстовете бяха пре-
ведени и на руски.

Изложбата бе показана в Националния военноистори-
чески музей от 22 май до 6 юли 2008 г., а от 27 юли – 
денят на освобождението на Варна, до 5 септември – в 
Парк-музея на бойната дружба „Владислав Варненчик“. 

Тъй като темата за Руско-турската война 1877–1878 
г. е доста популярна, идеята на творческия екип беше да 
представи в изложбата различните гледни точки върху 
събитието 130 години по-късно и оценката на институ-
циите, които участват в проекта. Оценката, до която 
стигнахме в процеса на общата ни работа, е за значи-
мостта на войната в хода на историята на балканските 
народи: България получи правото да се бори за осъщест-
вяване на националното си обединение, а Румъния и Сър-
бия – своята независимост. Всички народи на Балканите 
придобиха и право на свободен избор за тяхното по-на-
татъшно държавно развитие. Тъй като институциите, 
които участваха в този проект, съхраняват най-много 
исторически паметници, свързани с войната, те пожела-
ха да споделят това историческо наследство с посети-
телите с надеждата историята и културата да станат 
територии без предразсъдъци.

Всъщност концепцията на изложбата беше тя да 
премине в два етапа, т.е. имахме един проект в раз-
витие. Предизвикателството се състоеше в това, че 
във втория етап на изложбата освен посочените по-го-
ре институции от българска страна, се включиха и дру-
ги чуждестранни музеи: Държавният исторически музей 
на Русия; Музейното обединение „Музей за история на 
Москва“, което участваше в изложбата с подкрепата на 
правителството на Москва. За него, както и за Военния 
музей на Сърбия, който се присъедини към проекта, това 
беше първа изява в България. Фактът, че за първи път 
се прави изложба с участието на четири големи музея, 
свързани с темата за Освобождението на България, по-
стави пред творческия екип редица сериозни проблеми. 
За осъществяването на идеята беше извършена разно-
родна по вид и огромна по обем дейност. НВИМ като до-
макин трябваше да изработи тематико-експозиционния 
план и да го съгласува с колегите, за да се стигне до 
обща концепция и общ експозиционен план, като експона-
тите на различните музеи да бъдат вплетени в общата 
тъкан на изложбата. След като се водиха преговори по 
телефон, факс и по електронната поща на работните 
езици на изложбата – английски и руски, след като бяха 
разменени списъци и фотоси на предметите, които се 
предвиждаше да бъдат показани, и бяха осигурени гаран-
циите, които се изискваха от българската страна, на-
края се стигна до подписването на двустранни договори 
с отделните участници. Друг важен проблем беше оцен-

Входно фоайе към изложбата  
„Воини на свободата“, София, 18 януари 2008 г.
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 Сред артефактите на Държавния исторически му-
зей на Русия, общо 67 на брой, се откроиха вещите на 
най-висшите руски държавни и военни ръководители: два 
мундира на император Александър II – на генерал-фел-
дмаршал от Гвардията10 и на генерал от Лейбгвардей-
ския конно-гренадирски полк11, както и неговата каска на 
офицер от Лейбгвардейския резервен полк12; орденът „Св. 
Георги“ ІІ ст.13 на генерал Й. В. Гурко; мундирът на ге-
нерал-майор В. Н. Лавров14, командир на Лейбгвардейския 
финландски полк, загинал при Плевен; мундирът и еполе-
тите на Великия княз Константин Николаевич15 и кивер 
на генерал от Лейбгвардейския преображенски полк, при-
надлежал на Великия княз Петър Николаевич16; а също и 
орденът „Св. Георги“ ІV ст., принадлежал на генерал М. 
Д. Скобелев17.

Музейното обединение „Музей за история на Москва“ 
се представи с оригинална униформа на милосърдна сес-
тра18 от времето на войната, руска войнишка униформа 
от 60-те години на 19 в.19, с отличията, създадени по по-
вод на войните, които Русия води с Османската империя, 
а чрез много литографии и акварели, показващи старин-
на Москва, Московския славянски комитет и портрети 
на видни обществени и политически дейци, беше показа-
на предисторията на събитието и атмосферата в наве-
черието на войната.

Военният музей на Сърбия представи лично оръжие 
– сабята20 на княз Петар Караджорджевич; кремъчния 
пистолет21 на Божа Янкович22, подарък от княз Милан 
Обренович; гусла, подарена на черногорския княз Никола 
Петрович в навечерието на битката при Вучи дол (1876 
г.)23; ордена на княз Данило „За независимостта на Черна 
Гора“24, връчен на героя на Херцеговина Богдан Зимонич25; 
ордена „Таково“ I ст.26, принадлежал на ген. Йован Бели-
маркович27; знамето на сръбските доброволци от 1876 г. 
с образите на Св. Никола и Св. Спиридон28.

Известно е, че Националният военноисторически 
музей отразява широко темата за Руско-турската вой-
на 1877–1878 г. в своята постоянна експозиция, а сред 
институциите и колекционерите в България притежава 
най-много артефакти, свързани със събитието. Затова 
замисълът на творческия екип беше да бъдат предста-
вени експонати, непоказвани до тогава. Не можеше да се 
мине и без някои реликви като Самарското знаме29, кое-
то е сред най-почитаните от нашите постоянни посе-
тители светини. От фонда на музея бяха извадени и зна-
мена на другите опълченски дружини30. Те са оригинални 
и носят някои от най-силните символи на православната 
вяра – иконите на Св. Александър Невски, Св. Николай, а 
Самарското знаме – иконата на Иверската Св. Богоро-
дица и Светите братя Кирил и Методий, изписани от 
петербургския художник Николай Симаков. Своя уникална 
история има и знамето на 4-та опълченска дружина31, 
което е изработено за Априлското въстание. Когато 
войната избухва и генерал Гурко влиза в Търново, той ос-
вещава знамето и го връчва на опълченците. То участва 
във всички бойни действия на Българското опълчение ре-
дом със Самарското знаме и се почита и обслужва като 
руско бойно знаме.

Интерес представлява и знамето, изработено от жи-
телите на Плевен32 по случай освобождението на града 

им, а сред трофеите – униформата на пленения при Шей-
ново Вейсел паша33, както и турското знаме, развявано 
над конака в София34. Особено атрактивни бяха руските 
парадни каски, многобройните знаци на руските полкове, 
както и изобилието от високи руски отличия. Тук не спо-
менаваме разнообразните системи огнестрелно и хлад-
но оръжие, личните вещи на княз Александър Батенберг, 
подпоручик от руския Вознесенски улански полк, както и 
значителния брой отличия на български опълченци. 

Това е само една малка част от най-ценните екс-
понати, представени на изложбата. Общият им брой 
надхвърляше четиристотин и това създаваше впечат-
ление за изобилие и наситеност на експозиционното 
пространство.

За популяризирането на изложбата голямо значение 
имаше и нейното отразяване в средствата за инфор-
мация. Медийното партньорство на Българското наци-
онално радио осигури излъчването на рекламен клип за 
откриването на изложбата във всички програми на ра-
диото в навечерието на събитието. За въздействието 
на клипа спомогна музиката на рок група Епизод35, която 
предостави авторските си права върху творбата специ-
ално за международната изложба. Тя беше отразена и в 
печатните медии – във вестниците „Новинар“36, „Стан-
дарт“37 и „Монитор“38. Изложбата беше отразена и от 
електронните медии – освен Националното радио съоб-
щения и интервюта излъчиха някои районни радиостан-
ции, телевизия „Европа“ и Военният телевизионен канал. 
Във връзка с популяризирането на изложбата трябва да 
кажем също, че направихме и мултимедиен диск с фото-
си от изложбата и текстове на български, английски и 
руски език, който се разпространяваше сред посетите-
лите като подарък. 

За периода 22 май–6 юли 2008 г. международната из-
ложба „ВОИНИ НА СВОБОДАТА“ беше посетена от над 
4 000 души. Установихме, че броят на посетителите в 
сравнение със същия период на 2007 г. е нараснал с около 
40%. 

По време на гостуването си във Варна по случай 130 
г. от освобождението на града в Парк -музея на бойната 
дружба „Владислав Варненчик“, който е филиал на НВИМ, 
изложбата беше широко отразена от варненските ме-
дии39 и за малко повече от месец беше посетена от над 
2500 души. 

Паралелно с международната изложба в София НВИМ 
осъществи и друг международен изложбен проект. Из-
ложбата „АЛЕКСАНДЪР ЙОЗЕФ ФОН БАТЕНБЕРГ, 1857–
1893 г.“, посветена на първия български княз след Осво-
бождението, беше показана във Виена, в залата на Ав-
стрийския държавен архив между 8 май и 8 юли 2008 г. Тя 
беше организирана по инициатива на Министерство на 
културата, Българския културен институт „Дом Витге-
нщайн“, Австрийския държавен архив и НВИМ в рамките 
на Комуникационната стратегия на Европейския съюз за 
Република България.

Съставител на документалната част от изложбата 
и на каталога е проф. Христо Матанов – ръководител 
на катедра „История на Византия и балканските наро-
ди“ в Историческия факултет на СУ. Изложбата беше 
открита от заместник-министъра на културата на Р 
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България по това време Иван Токаджиев и г-н Ради Най-
денов – посланик на България в Австрия, а от австрий-
ска страна – от генералния директор на Австрийския 
държавен архив – проф. д-р Лоренц Миколецки. НВИМ под-
готви и представи предметната колекция от изложбата 
– някои от най-ценните експонати на княза, които общо 
наброяват над 2000 предмета и са подарени на музея от 
съпругата му графиня фон Хартенау през 1937 г. С го-
лям интерес бяха посрещнати от австрийската публи-
ка дуелните пистолети на княз Александър40, пушка41 и 
шишане42 кремъклии, походната му аптечка43, три негови 
мундира – от българската44, руската45 и австрийската 
армия46, парадна генералска шпага47, част от колекция-
та му ловно оръжие, параден калпак със султан48, израбо-
тен специално за княз Батенберг, и други негови ценни 
притежания. От страна на Австрийския държавен архив 
бяха изложени документи, свързани с кръщението на дъ-
щерята на княза и с неговата служба като генерал от 
армията на Австро-Унгария; служебни характеристики, 
рапорти на негови началници, документи за награждава-
нето му с ордени, оригинални семейни фотографии.

Що се отнася до дизайна на експозицията – излож-
бата беше аранжирана от специалисти от НВИМ и БКИ 
„Дом Витгенщайн“. Залата, която се намираше в пред-
ставителна сграда в широкия център на Виена, имаше 
мраморен под и стени, тапицирани с текстил, което 
значително улесняваше окачването. Цветните табла, 25 
на брой, предоставяха обширна информация за княза чрез 
текстове на български и немски език и богат снимков 
материал. Витрините, с метални рамки на остъклената 
част, имаха интересни геометрични форми – пирами-
ди, триъгълни и правоъгълни призми и бяха разположени 
така, че предоставяха добра възможност за сполучливо 
аранжиране, а осветлението – общо и локално, позволя-
ваше акцентиране върху най-важните експонати. 

Този проект също беше изключително важен за НВИМ, 
тъй като за първи път направихме съвместна изложба с 
държавна институция от страна в Централна Европа и 
станахме познати на австрийската публика, известна 
със своите културни традиции. При откриването на из-
ложбата присъстваха над 130 души, повечето от които 
– австрийци, а по време на двумесечния � престой тя бе-
ше посетена от над 1000 души. Събитието беше опове-
стено в някои седмични рекламни издания49, отразяващи 
културните прояви в австрийската столица. Каталогът, 
изработен на немски и български език, и рекламните ма-
териали, подарявани на публиката, бяха много сполучливи 
и направиха голямо впечатление.

Гостуването на НВИМ във Виена през 2008 г. беше це-
нен опит и в друго отношение – състоя се среща разго-
вор между директора на Арсенала – Военноисторическия 
музей във Виена, д-р Кристиян Ортнер и ИД директора 
на НВИМ тогава и настоящ директор Соня Пенкова, на 
която освен споделянето на положителни практики и 
някои критични страни от дейността на двата музея 
НВИМ получи покана за гостуване с изложба, посвете-
на на Първата световна война през 2009 г., по случай 
90-годишнината от края на войната.. Ръководството на 
НВИМ прие поканата, а непосредствената работа по 
подготовката на изложбата започна през февруари 2009 

г., когато в София се проведе среща на ръководството 
и творческия екип от българска страна, заместник-ди-
ректора на ВИМ – Виена, д-р Хачек и главния куратор 
на изложбата магистър Петер Ене от австрийска. На 
срещата бяха обсъдени конкретните дейности по реали-
зирането на този двустранен изложбен проект.

НВИМ представи експозиционния план и запозна визу-
ално австрийската страна с експонатите, произведени-
ята на изкуството и илюстративния материал, които 
ще участват в изложбата. В експозиционния план беше 
включена предисторията на събитието – присъединява-
нето на България към войната през 1915 г. на страната 
на Централните сили, действията на трите български 
армии на Южния и на Северния фронт, героичната от-
брана по време на позиционната война, пробивът при 
Добро поле, сключването на Солунското примирие и впо-
следствие на Ньойския договор. Уточнено бе и заглавие-
то на изложбата „НЕПОЗНАТИЯТ СЪЮЗНИК – БЪЛГАРИЯ, 
В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА“, както и срока на време-
траенето � – осем месеца. Това беше само началният 
етап от дейността на музейния екип. Експозиционният 
план, списъкът на експонатите, текстовете към фото-
сите и всички илюстративни материали бяха преведени 
на английски и предоставени на електронен носител на 
нашите партньори. Временният износ на движими кул-
турни ценности от България се извършва съгласно За-
кона за културното наследство (чл. 128, ал. 1, 2 и 3), а 
документите за издаване на разрешение се подготвят 
самостоятелно от всеки музей съгласно Инструкция по 
Анекс ІІІ (Регламент по ЕС 3911 за износ на културни цен-
ности). Разрешението за износ се издава от Министъра 
на културата или упълномощено от него лице (чл.131 ал. 
1 от цитирания закон). Оценителната експертиза, за-
страховането на експонатите, изготвянето на списък – 
приложение към договора със застрахователните стой-
ности на артефактите и снимките им; експертизата на 
актуалното им физическо състояние – всичко това беше 
извършено от експозиционнния екип според изисквания-
та на закона. Съгласно подписания договор българската 
страна пое и задължението за транспортирането на екс-

Откриване на изложбата „Непознатият съюзник“
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понатите. Сред артефактите (124 на брой), с които се 
представихме на австрийската и международната пуб-
лика, безспорно най-важно място заемаше униформата50 
на генерала от пехотата Георги Тодоров51; куртката52 на 
генерал-лейтенант Климент Бояджиев53; униформа54, ко-
мандирска чанта55, нагайка56 и трофейна румънска сабя57, 
повредена от шрапнел, принадлежали на генерала от пе-
хотата Иван Колев58; мундир59 и орден60 на генерал Дими-
тър Мустаков61; отличия62 на генерал-лейтенант Тодор 
Кантарджиев63 и генерал-лейтенант Никола Рибаров64, 65, 
нещо любопитно – противогаз за кон66; трофейни знаме-
на67, 68 и гривни от спасени български бойни знамена69, 70, 
а също и различни системи огнестрелно оръжие – както 
на въоръжение в българската армия, така и трофейно: 
пушки „Манлихер“ М 189571; „Мосин“ М 189172; пушка „Ле-
бел“ М 188673; лека картечница „Шоша“, М 191574; писто-
лети „Парабелум“ М 190875; „Маузер“ 189676; документи, 
карти, скици, фотоси и много други.

Преди заминаването им за Виена всички предвидени 

и член-кореспондент акад. Георги Марков. Изложбата бе-
ше широко отразена от българските77 и австрийските78 
медии. Специално внимание заслужава голямата статия 
на Вернер Шайдл „Към угасване на стремежите“, помес-
тена във вестник „Die Presse“, която запознава австрий-
ските читатели с участието и ролята на България във 
войната и прави оценка на събитието от гледна точка 
на днешния ден. Може би тук е мястото да отбележим, 
че в началния стадий на проекта експозиционният екип 
от НВИМ имаше възражения срещу част от заглавието 
„Непознатият съюзник....“, защото, както е известно, 
България участва в Първата световна война с армия от 
около 900 000 души и дава над 100 000 жертви, но приехме 
обясненията на колегите, че тези факти не са познати 
на съвременните поколения в Австрия и целта на излож-
бата е участието на България като важен съюзник на 
Централните сили да стане широко известно. Общият 
извод, до който стигнаха и двете страни, участнички в 
проекта, е, че горчивите последици от хазарта на Пър-
вата световната война трябваше да понесат не само 
българите, германците и австро-унгарците. Всички 
народи в Централна Европа бяха засегнати от нея. Не 
само мирният договор от Сен-Жермен (с остатъка от 
Австрия), но и Ньойският договор с България, посяха се-
мената на една нова голяма война, която сега наричаме 
Втора световна, а разрушаването на желязната завеса 
между Изтока и Запада преди повече от 20 години беше 
последният щрих от една пагубна епоха на двадесети 
век.

След като в края на ноември 2009 г. в НВИМ се получи 
официално писмо от австрийските колеги с искане за 
удължаване на срока на изложбата с два месеца поради 
повишен интерес от страна на публиката, стана ясно, 
че първоначалната цел е постигната, и изложбата има 
голям успех..

Последното международно представяне на НВИМ до 
края на 2011 г. е участието с фотоизложба в Между-
народното изложение „Мемориал 2011“ в Москва (22–23 
юни 2011 г.), посветено на изпълнение на междуправи-
телствените споразумения за войнишките паметници и 

Централната изложбена зала „Манеж“ в Москва,  
домакин на „Мемориал 2011“

Гривни от спасени бойни знамена на 51-ви и  
3-ти пехотен полк от изложбата „Непознатият съюзник“

за изложбата предмети и документи преминаха през 
консервационно-реставрационна обработка. Окончател-
но бяха уредени административните въпроси, при което 
срещнахме немалко трудности, свързани с недостатъч-
ния опит за самостоятелно организиране на изложба 
от такъв мащаб. Ескпонатите бяха транспортирани до 
Виена и изложбата беше открита на договорената да-
та – 24 юни 2009 г. На откриването на изложбата от 
българска страна присъства посланикът на Република 
България в Австрия, директори на дирекции от НВИМ, 
а от австрийска страна – ръководството на ВИМ и 
Института за военна история – Виена.. Подготовката 
на експозиционното пространство и аранжирането на 
изложбата бяха поети от австрийските колеги, които 
участваха с илюстративни материали, представени 
чрез използването на съвременни технологии, и някои до-
кументи, но по-голямата част от експонатите принад-
лежаха на НВИМ. Експозиционната зала беше оформена 
според съвременните стандарти по отношение на екс-
понирането, осветлението и аранжирането. Беше под-
готвена и издадена от австрийската страна книга, пос-
ветена на изложбата, с публикации за Първата световна 
война от австрийски и български историци, сред които 
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гробове между правителството на Руската федерация, 
някои страни от ЕС и Азия. Събитието се проведе в 
Централната изложбена зала „Манеж“ в руската сто-
лица. Организатори на инициативата бяха Министер-
ство на отбраната на Руската Федерация и Фондът 
за съдействие на научните изследвания по проблемите 
на сигурността „Наука ХХІ“. Сред гостите на изложе-
нието бяха и 13 чуждестранни партньори – страни като 
Китай, Австрия, Румъния, Чехия, Словакия и др. Републи-
ка България се представи на изложението чрез НВИМ, 
който показа на своя изложбен щанд фотоматериали на 
винил, отразяващи трите вида паметници на съветски 
воини от Втората световна война: военни гробища, в 
които са погребани съветски войници и офицери, заги-
нали при освобождението на Сърбия; братски могили и 
монументи, строени предимно през 50-те години на ХХ 
в. в големите градове на страната ни от някои от най-
добрите български скулптори и архитекти. Трансперан-
тите включваха и фотоси от постоянната експозиция 
на музея, както и богат снимков материал от участието 
на България в заключителния етап на Втората световна 
война. Изготвени бяха и флайери с фотоси, отразяващи 
тези теми, които се раздаваха на посетителите. В рам-
ките на изложението българският щанд беше посетен 
от над петнадесет хиляди московчани и гости на града, в 
това число много младежи, студенти и ученици, ветерани 
и военнослужещи от Московския гарнизон. Това безспор-
но допринесе за популярността на НВИМ сред руската и 
международната публика. За особения интерес към бъл-
гарската експозиция говори и благодарственото писмо 
от директора на изложбата и президент на Фонд „Наука–
ХХІ“ Р. Тимошев, в което той оценява високо работата 
по съхраняването на паметта на съветските военнослу-
жещи, загинали в годините на Втората световна война. 

Като проследяваме и анализираме нашата дейност 
във връзка с международните ни изложби, можем да ка-
жем, че съвместните изложбени проекти дават въз-
можност за обмен на добрите музейни практики между 
НВИМ и партньорите му в процеса на нашето сътрудни-
чество. Музейният екип, ангажиран в този вид дейност, 
усъвършенства уменията си за прилагането на норма-
тивните документи и съгласуването на работата с ко-
легите – от възникването на идеята и подготовката до 

аранжирането на изложбата и нейното популяризиране. 
Изучаването на методите на работа на колеги от гил-
дията от други страни, техните възгледи и оценки за съ-
битията и начина на тяхното интерпретиране, взаимо-
действието на всеки етап от работата са незаменим 
опит, който допринася за професионалното израстване 
на музейните работници, а това е най-ценното.
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ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТИПОЛОГИЗИРАНЕТО НА МЕЧ № 3693  
ОТ ПЕРНИШКАТА КРЕПОСТ

Константин Касабов

В района на Пернишката крепост (крепостта на 
хълма Кракра) са открити два средновековни же-

лезни меча. Първият е случайна находка, намерена в раз-
валините на крепостната стена през 1921 г. и сега се 
съхранява в НАИМ. Вторият – обект на това изследване, 
е открит при редовни археологически проучвания през 
1973 г. Днес той е част от постоянната експозиция на 
РИМ – Перник, инвентарен № 3693 (обр. 1 и 2).

Мечът е публикуван от И. Щерева1 и Й. Чангова2. И. 
Щерева типологизира образеца като т.нар. романски 
тип и приема появата на този тип първоначално в Запад-
на Европа. Причислява го към тип V от типологията на 
А. Кирпичников3. Като terminus ante quem авторът приема 
похода на Стефан Неман (1168–1196) от 1189 г., когато 
крепостта е окончателно разрушена. Й. Чангова също оп-
ределя меча като франкски тип4 и го датира през ХІІ в.

Мечът е открит в сграда № 54. Тя е била двуетажна, 
с две помещения. Опряна е на северната крепостна сте-
на и отстои на приблизително 50 м от източната порта 
на крепостта. В същата сграда е открит сребърен на-
гръден кръст и коничен шлем, метални съдове, керамика 
и оръдия на труда5. Според особеностите на сградата Й. 
Чангова предполага по-висок статус на нейните обита-
тели. Тя допуска, че тази сграда може да е била обитава-
на от византийския управител на крепостта6.

Мечът е съхранен с трите си основни железни ком-
понента – острие, предпазител и помел (pommel). При 
откриването му е имало следи от овъглено дърво върху 
езика на острието7. 

Общата дължина на меча в сегашното му състояние 
е 1008 мм, а дължината на острието е 876 мм. Сечени-
ето на острието в основата е 50,98 х 5,7 мм. Жлебът 
на острието е дълъг 762 мм и широк приблизително 7 
мм. На места той се губи или се разширява до 14–15 
мм вследствие от корозията. Ръкохватката е с дължина 
79,25 мм. Предпазителят е дълъг 182,6 мм. Теглото на 
артефакта е 1186 гр. Измерванията на тези стойности 
бяха извършени с прецизни инструменти – електронен 
шублер с разделителна способност 0,001 мм, везна с раз-
делителна способност 0,5 гр и спомагателни линии. Тези 
замервания не отговарят на посочените от И. Щерева8.

Сегашното състояние на артефакта не отговаря на 
това от историческия му живот. Промените са не само 
породени от корозията, а и от деформации и от повреди 
по сглобките. Острието е силно изкривено на две места. 
Първата деформация е на приблизително 1/3, а втората 
на 3/4, смятано от предпазителя. И двете изкривявания 
са в различни посоки една спрямо друга. Предпазителят 
не се намира в оригиналната си позиция, а е изместен 
назад и е изкривен. Вероятно деформациите на острие-
то са следствие от разрушаването на сградата. 

Освен механично мечът е увреден и от корозията. По 
артефакта не са налични оригинални повърхности. Най-
силно е кородирал върхът на острието. Това е често сре-
щано явление при средновековните мечове. Причината за 
това са множеството пластични деформации, получени 
вследствие на употребата му. Те от своя страна довеж-
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дат до по-интензивна корозия и това обуславя загубата 
на значителна част от върха. Когато не се отчита това 
явление, изследователите стигат до погрешни изводи за 
формата и приложението на оръжието9. 

По протежение и на двата бой-
ни ръба са налични големи загуби 
в предната част на острието. Те 
се припокриват с предполагаемата 
перкусионна точка на оръжието10. 
Тези промени се дължат на по-уси-
лена корозия, породена също както 
и при върха от по-интензивната 
употреба на този му участък. По 
цялото протежение на бойните ръ-
бове се наблюдават загуби, отново 
вследствие на корозията.

За по-коректното типологизи-
ране на меча се наложи направата 
на графична реконструкция. Дължи-
ната на острието бе възстановена 
по два независими метода – чрез 
линеарно замерване по повърхност-
та и чрез изчисление на кривите 
като части от окръжност. И два-
та способа дадоха практически 
еднакви резултати (разлика от 0,5 
мм). Реконструираната дължина 
без възстановката на формата на 
върха е 885 мм. Към тази стойност 
трябва да се прибави загубата на 
върха. Посредством графична ре-
конструкция на конвексното скося-
ване на върха, тази стойност бе 
осреднена на приблизително 20 мм. 
Така острието достигна 905 мм. 
Ширината на острието също бе 
реконструирана. За отправни точ-
ки бяха използвани участъците със 
съхранени бойни ръбове. Острието 
придоби ширина в основата от 55 
мм, като на места бяха прибавени 
между 2,0 и 1,25 мм.

Така извършената графична ре-
конструкция е хипотеза за вида на 
меча през неговия исторически жи-
вот. Тя спомага за определянето на 

типа и визията на образеца (фиг.1). 
В предходните публикации на меча, авторите го опре-

делят като романски, франкски, каролингски, нормански, 
варяшки. Под тeзи понятия в науката се причисляват 
почти всички мечове, принадлежащи към западноевро-
пейската оръжейна традиция от периода на ранното и 
същинското Средновековие. Това наблюдение може да 
бъде значително конкретизирано чрез определянето на 
меча в по-прецизните типологии, разработени за тези 
артефакти.

Според типологията на E. Oakeshott11 този меч може 
да се причисли към редкия тип ХІа. Основните характе-
ристики, които авторът дава за него, са тесен жлеб, 
достигащ близко до върха, широко острие и къса ръкох-

ватка. Като основен период за използването на този 
тип меч е определен 1100–1175 г.12 Тази времева рамка 
кореспондира с възможния исторически живот на арте-
факта до 1189 г. Помелът на меча може да се причисли 
според посочената типология към тип А, а предпазите-
лят към стил 1/1а13. Тези елементи на компановката от-
говарят на датировката на острието. 

Мечът може да се определи 
като тип 8 от типологията на 
A. Geibig14. При сравняване на 
метричните показатели на об-
разеца върху посочените (фиг. 
2), се наблюдава сходство с 
изключение на дължината на 
жлеба (57 mm) и реконструира-
ната форма на върха. Този тип 
е разпространен през целия ХІІ 
в., което също отговаря на въз-
можната най-късна датировка 
на образеца. 

По типологията на А. Кир-
пичников мечът от Пернишка-
та крепост може да се опре-
дели като тип V15. Авторът, 
опирайки се на елементите на 
ръкохватката, а не на острие-
то, поставя този тип в твърде 
широките граници 950–1250 г.

Образците от тип ХІа по 
Oakeshott и тип 8 по Geibig са 
редки и това обуславя липсата 
на цялостни паралели от Бъл-
гария. Мечове от тип ХІа, да-
тирани от ХІІ в., притежават 
Royal Armouries, Leeds (IX.1082) 
и Museum of Ethnology and 
Archaeology at Cambridg. Инте-
рес представляват двата по-
мела, открити във Велики Пре-
слав16 и в Царевец17, които са 
от същия тип A според типо-
логията на Е. Oakeshott. Като 
елементи на ръкохватката ме-
чът от Перник има множество 
паралели. Тук ще се споменат 
само тези на известния като 
„Sword of Saint Maurice“, съхра-
няван в Schatzkammer, Виена. 
Посоченият меч притежава съ-
щия помел като тип и същия стил на предпазителя, но с 
различни пропорции. 

Мечът от Пернишката крепост е представител на 
западноевропейската оръжейна традиция. Основните му 
белези – вид на компонентите и система на сглобките, 
го причисляват към чужда на нашите земи школа. Пред-
положението, че след ІХ в. по българските земи започва 
използването на западноевропейски мечове, е направено 
още от Л. Бобчева18. Пътят за пристигането на арте-
факта може да бъде търговски, чрез наемници или тро-
феен. Възможно е мечът да е част от голямата плячка 
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след византийските победи над сицилианските нормани 
от есента на 1185 г. Направата на меча от Пернишката 
крепост може да се отнесе към началото на ХІІ в. Дъл-
гият му експлоатационен период не е учудващ за вносен 
или трофеен и много скъп предмет. Наличието му в кре-
постта напълно се вписва в контекста на интензивни-
те отношения на Византийската империя със Западна 
Европа през ХІІ в.
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струкцията на острието и е следствие на синусоидални 
вибрации и мястото на тяхното погасяване. Поради го-
реописаното състояние на артефакта и опасността от 
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логии съществуват определени разлики, но те не се от-
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12 Периодът на употреба, посочен от E. Oakeshott, се 
отнася за Западна Европа. 

13 Този предпазител не е типичен представител на 
стила 1 поради голямата си височина от 19,5 мм, но все 
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Sword in the Age of Chivalry. Woodbridge, 2006, р. 113).

14 <http://www.myarmoury.com/feature_geibig.html>
15 Кирпичников, А. Н. Пос. съч., с. 55. 
16 Йотов, В. Въоръжение и снаряжение от българското 

средновековие (VІІ–ХІ в.). Варна, 2004, с. 45.
17 Николова, Я. Домашният бит и въоръжението в дво-

реца на Царевец. – Царевград-Търнов, 1974, т. ІІ, с. 292–
293.

18 Бобчева, Л. Въоръжение на българската войска от 
втората половина на 9. век до падането на България под 
турски робство. – ВИС, 1958, т. ХХVІІ, 2, с. 59.

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ЗНАМЕТО НА СИЛИСТРЕНСКА  
№ 24 ПЕША ДРУЖИНА

д-р Даниела Цанкова-Ганчева

Знамето е изработено по решение и със средства-
та на силистренското гражданство за формира-

ната през август 1878 г. Силистренска № 24 пеша дру-
жина1. Практика е в първите следосвобожденски години 
гражданите да финансират и организират изработване-
то на знаме на дружината, която е формирана в града 
им. Поръчано е изработването на знаме с цветовете на 
националния трикольор, разположени водоравно, в среда-
та върху коронован затворен венец е изобразен изпра-
вен, въоръжен коронован лъв, обърнат надясно. Лъвът е 
изрисуван детайлно и изразително. В четирите ъгъла на 
знамето е изрисуван коронован отворен лавров венец с 
вензел на новоизбрания български княз Александър І2. Над 
короната е изписано: № 24, отдолу (1878 годъ), отдясно 
– силистренска, отляво – дружина. Разглеждайки симво-
лите, използвани при изработката му, стигаме до извода, 
че то вероятно е изработено след април 1879 г., когато 
е приета Търновската конституция и избран княз Алек-
сандър І. Дотук няма голяма разлика от изработените 
знамена по идея на гражданите, спазени са изискванията 
на конституцията.

На знамето е изрисуван светец, не много популярен 
в българската народна традиция – св. Харалампий3. Той 
е епископ в гр. Магнезия (Тесалия). Загива през 198 г. 
сл. Хр. по време на управлението на император Септи-
мий Север. Според народните вярвания св. Харалампий е 
светец – лечител на чумата (на всички болести) и по-
кровител на пчелите и пчеларите. Светецът е почитан 
предимно в Североизточна България. За да се предпази 
населението от болести и да бъде омилостивен свете-
ца – българите му отреждат ден в своя традиционен ка-
лендар – 10 февруари. На този ден – 10 февруари 1878 г., 
Силистра е освободена от османско владичество. Това е 
причината инициативният комитет да избере светеца 
за покровител на дружината и града. Знамето се развява 
в строя на дружината до 29 август 1881 г., до раздава-
нето на формените български бойни знамена4. Това са 
знамена, които са изработени по определен стандарт, 
дарени са на дружините от главнокомандващия – княза. 
Изработени са в Русия по поръчка в началото на 1881 
г. в Санкт Петербург, в придворната работилница за 
църковни одежди на Ф. А. Жеваржеев. Флигел-адютан-
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тът капитан Ползиков носи списъка на знамената, ко-
ито трябва да се изработят, и имената на дружините, 
които трябва да се изпишат върху тях. На 9 юни 1881 г. 
той съобщава, че знамената и щандартите са готови 
и ги изпраща в Одеса, оттам във Варна и София5. Изра-
ботените знамена приличат на руските бойни знамена 
от средата на ХIХ в. по разположението на символите, 
кръста, наличието на вензели и тяхното графично пре-
създаване6. При руските бойни знамена от този период 
е вплетена формата на ордена „Св. Георги“. При българ-
ските военни знамена се вплита знакът на българския 
военен орден „За храброст“.

1877–1878 г.) и капелмайстора на полка Камен Луков – съз-
дател на военните маршове „Весели в боя“ „Троянци“ и др. 
При Берковица има още един неуспешен опит за пленява-
не на знамето от румънска страна. На 17 юли 1913 г. в боя 
при Мехомия (Разлог) при атака при Тепси табия знамено-
сецът фелдфебел Данаил Узунов е тежко ранен10. Знамето 
е поето от ръцете на умиращия Узунов от адютанта на 
полка поручик Цоко Коев, който продължава атаката.

В Първата световна война през 1915 г. троянци вою-
ват при височините Причели и Дражиловица, р. Търговиш-
ки Тимок, при височините Байтарица и Лиляк – Грамад-
ската укрепена позиция, при Колиби, Мачия стена и вр. 
Пикет. От февруари до май 1917 г. полкът със знамената 
си е на предната Дойранска позиция. От 15 до 30 сеп-
тември 1918 г. отново е на укрепената Дойранска пози-
ция и отстъпва по посока Пехчево. След пробива при До-
бро поле започва да се оттегля заедно със знамената си.

При гара Радомир на 1 октомври 1918 г. разбунту-
валите се войници правят неуспешен опит да вземат 
„силистренското“ знаме. Ковчежникът Дано Кацаров с 
войници от полка предотвратяват това, изпълнявайки 
своята войнишка клетва11.

Полкът е разформирован през юли 1919 г. От състава 
му се формира 3-та дружина от 17-и пехотен доростол-
ски полк.

През декември 1934 г. знамето на силистренци се 
развява при полагане на основен камък на паметник на 
загиналите герои от 9-а пехотна дивизия и при освеща-
ването на читалището-музей в Плевен.

На 17 април 1937 г. от знамето е отрязано едно пар-
ченце, което е изпратено в Министерство на войната, 
за да се пришие към новото. Идеята е традицията и сла-
вата на старото знаме да се прехвърли върху новото. Да 
се покаже приемствеността. През май 1937 г. знамето е 
предадено в Знаменната зала на двореца, а от 1946 г. то 
се съхранява в Националния военноисторически музей.

Историята на знамето е свързана с 1-ва дружина от 
Земската войска и два пехотни полка, бойният му път пре-
минава през три войни от началото на ХХ в., преплита се 
с живота на войните и знаменосците му. В своята 59-го-
дишна бойна история знамето има трудни моменти, но 
винаги остава в редиците на войните, които предвожда.

Знаме на Силистренската № 24 пеша дружина – лице

Знаме на Силистренската № 24 пеша дружина – гръб

Силистренска № 24 пеша дружина получава формено-
то си знаме на 30 август 1881 г. От 1884 г. дружината 
остава в състава на 5-и пехотен дунавски полк.

Знамето на силистренци остава в двореца до 1887 г., 
когато в Търново е формиран 10-и пехотен резервен полк, 
на който е връчено неформеното знаме на Силистренска 
№ 24 пеша дружина. Полкът е преместен от Търново 
на гарнизон в Ловеч. Знаменосци са подофицерите Цочо 
Дочев 1887–1900 г., а от 1900–1904 г. Петко Банчевски7.

При реорганизацията на българската армия през 1903 
г. е формиран 34-ти пехотен троянски от състава на 10-
ти пехотен резервен полк в Русе. На една от дружините 
му се връчва знамето, изработено от силистренските 
граждани през 1878 г.

В Първата балканска война (1912–1913) 34-ти пехо-
тен троянски полк участва в овладяването на Одрин. 
Силистренското знаме се развява при атаките при Ахър 
ньой и на Чаталджанската позиция8. Полкът воюва при 
укреплението Каракол нокта, Сиври кая, Чатал тепе, при 
Инжес. През Втората балканска война троянци воюват 
на сръбския фронт при Дренова глава, хребета Росуля и 
Балта Бериловци. В началото на юли 1913 г. при селата 
Превала и Бели мел румънски военни части правят опит 
да пленят изработеното от силистренци знаме, използ-
вайки недоволството на войниците от 3-та дружина на 
полка9. Според българските военни устави полк, който 
загуби знамето си, се разформирова. Опитът е осуетен 
благодарение храбростта на знаменосеца Данаил Узунов 
(син на Петко Узунов, опълченец в Руско-турската война 
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ОДИОЗНА ВОЕННА ЛИРИКА В БЪЛГАРСКИЯ ПЕРИОДИЧЕН 
ПЕЧАТ ОТ КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

(Върху приМера на поезията за капитан ДиМитър списареВски)

д-р Юлия Йорданова-Панчева1

Резюме
Статията представя преглед и контент анализ на 

одиозната военна лирика, публикувана в българския пери-
одичен печат в края на Втората световна война, като 
поставя акцент върху поезията, посветена на капитан 
Димитър Списаревски – първия летец-камикадзе в евро-
пейската военна история. Изследването разглежда явле-
нието многопосочно – като литературен факт, медийно 
(публикационно) събитие и културен феномен, поставено 
в конкретния исторически контекст и среда на общест-
вено внимание. Изучаваните автори са неизвестни за 
съвременната читателска аудитория, тъй като не пред-
ставляват значими имена на професионални писатели 
и отсъстват от канона на българската литературна 
история. Наблюдаваните стихотворни произведения са 
в жанровите параметри на лирическата ода и поемата 
ода и представят любителско литературно творчест-
во, публикувано по страниците на български периодични 
издания от непосредствения край на Втората световна 
война (1943–1944 г.) във вестниците „Днес“, „Войниш-
ки вести“, „Народна войска“, „Вечерна бургаска поща“, 
„Нашенец“, „Устрем“, списанията „Летец“, „Подофицер-
ски журнал“ и др. В изследването става дума както за 
„военна“ в съдържателен план, така и за „войнишка“ 
лирика, създавана до голяма степен от самите военно-
служещи навремето. Освен това „одическата“ поезия в 
статията се схваща и като „одиозна“, съобразно едно 
по-широко, наджанрово разбиране за одата не само като 
„лирика на възторга“ (Иван Богданов), но и като проява 
на публично споделено „състояние на духа“; като израз 
на специфична обществена нагласа – почит и възхвала 
на героите от най-новата военна история на България.

Въпросът за военната лирика като част от исто-
рията на българската литература не е поставян 

често. За военна лирика, разбирана като специален дял 
от корпуса на българската художествена литература, 
обикновено се говори по повод творчеството на някой 
известен български поет – Иван Вазов, Димчо Дебеля-
нов, Веселин Ханчев... Имената на „военните“ поети не 
са толкова много в националния ни литературен канон, 
преподаван в българските средни и висши училища. А те-
зи извън канона остават напълно непознати. Затова тук 
ще обърна бегъл поглед към българската военна лирика 
такава, каквато я наблюдаваме в най-горещите военни 
времена от новата история на България – годините на 
Втората световна война.

Тъй като това тематично и жанрово направление в 
новата българска литература претърпява своеобразен 
бум през този кулминационен за войните на ХХ век пери-
од, показвайки многопосочни тенденции, тук ще се спра 
на малка част от него: военната лирика, посветена на 
кап. Димитър Списаревски – първият летец-камикадзе 
във военната история на Европа. Взимам този пример 
като представителен за българската военна лирика 
през ХХ век, тъй като поезията за този военен летец, 
загинал на 20 декември 1943 г. в защита на София от 
англо-американските въздушни нападения, е значима по 
няколко причини. Първо, поезията за кап. Димитър Списа-
ревски отбелязва по художествен начин важно истори-
ческо събитие – подвига на първия европейски военен пи-
лот-камикадзе, прославящ със саможертвата си името 
на българската военна авиация. Второ, произведенията 
в мерена реч, посветени от български автори на кап. Ди-
митър Списаревски, наброяват забележимо число2, което 
само по себе си ги превръща в литературно събитие за 
периода. Трето, публикуваната военна лирика под знака 
на Списаревски в периодичните издания особено от на-
чалото на 1944 г. ярко белязва българските вестници и 
списания с „водния знак“ на литературата, като обвърз-
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ва информационните медии на времето с функциите на 
специализирания литературен печат. В онези години на 
военна мобилизация художествената литература дейст-
ва като мощно оръжие на официалната идеология на дър-
жавата, затова военната лирика, посветена на кап. Ди-
митър Списаревски, също трябва да се разглежда в този 
план като своеобразна литературна проява на „полити-
ческа коректност“ при която пишещите и четящите 
патриотични стихове за Списаревски се показват като 
лоялни поданици на Царството и верни синове на народа 
си. Литературният образ на кап. Димитър Списаревс-
ки в преломната 1944 г. бързо се издига до национална 
икона, която завладява масовото съзнание и има почти 
всички шансове трайно да навлезе в българския героиче-
ски пантеон, ако превратностите на съдбата не го бя-
ха превърнали веднага след Девети септември същата 
година във „враг на народа“ воювал срещу Съюзниците, 
на страната на „фашистка“ България. Въобще културна-
та памет за кап. Димитър Списаревски, известен още с 
прякора Спаич, лежи основно в българската военна лири-
ка от средата на ХХ век и неговият художествен образ 
става ключово място както в самата литература на 
военна тематика, така и в българския периодичен печат 
от епохата на Втората световна война.

Проблемът за военната лирика, посветена на кап. Ди-
митър Списаревски – Спаич, има забележителната осо-
беност да бъде военна лирика не само в съдържателен, 
а и във функционален смисъл. Тоест тя е колкото „воен-
на“ толкова и „войнишка“ създавана до голяма степен от 
самите военнослужещи навремето. Нейните автори са 
напълно забравени днес поети-аматьори, придобили ми-
молетна слава единствено приживе сред тогавашната 
читателска аудитория поради опита си да опоетизират 
известния български пилот-камикадзе от позициите 
на негови съратници и потенциални събратя по съдба. 
Повечето от тези творци, увенчани със скоросмърт-
ната слава на поети-еднодневки в „дългото време“ на 
литературната ни история, просъществували за крат-
ко само по страниците на новинарските издания през 
един политически сезон, са обикновени военнослужещи 
– редници, школници във Военното на Негово Величество 
училище, войници с нисък чин: редник Апостол Касабов, 
редник Дойчин Ненов и подофицер Наню Аяров, публику-
вали във в. „Войнишки вести“; юнкер-летец Николай Ми-
зински и капитан радиотелеграфист Виктор Пчеларов, 
печатали в сп. „Летец“; юнкер Банчо Банов, публикувал 
във в. „Народна войска“ и др. Странно изключение в това 
подчертано мъжко общество на поети с пагони прави 
само авторката Иванка Лалова – тогава ученичка в V 
клас (днешен ІХ) на Търговската гимназия в Червен бряг, 
обнародвала творбата си за кап. Димитър Списаревски 
в националния седмичник „Нашенец“. Останалото люби-
телско творчество на военна тематика и по-специал-
но в чест на геройски загиналия български летец също 
е публикувано сред най-популярните издания на перио-
дичния ни печат от непосредствения край на Втората 
световна война: вестниците „Днес“, „Вечерна бургаска 
поща“, „Устрем“, „Подофицерски журнал“ и пр., повечето 
от които преустановяват издаването си веднага след 
Деветосептемврийския преврат на отечественофрон-

товците, необратимо променил политическия живот в 
страната.

Всички стихотворни произведения, написани в памет 
на знаменития български летец-изтребител и публику-
вани в различни ежедневници, седмичници или месечници, 
показват общи литературни черти – намират се в жан-
ровия диапазон на одата, като гравитират в тесните 
граници между лирическата ода и поемата ода; показват 
стереотипна стилистика без съществени художестве-
ни отклонения от регистъра на патриотическата па-
тетика. В този смисъл наблюдаваната армейска поезия 
е напълно и дори буквално „одическа“. Извън тясно ли-
тературното значение на термина, обаче, тази поезия 
притежава нещо повече. Тя е с „одиозен“ характер от 
гледна точка на едно по-широко, наджанрово разбиране 
за одата вече не само като „лирика на възторга“ (Иван 
Богданов) от страна на отделни творци, а и като проява 
на колективно споделяно „състояние на духа“, като стил 
на културно вживяване в историческите събития и израз 
на специфична обществена нагласа в смутните години 
на войната – почит и възхвала на героите от най-нова-
та военна история на България. Ако не ставаше дума за 
стихотворни оди (от лирически и епически тип), които 
са предмет на тази статия, спокойно бихме могли да 
отнесем определението „одиозна“ и към останалата, бе-
летристична част от българската художествена и пуб-
лицистична литература на военна тема през същия пе-
риод, доколкото тя, разбира се, съществува и споделя в 
някаква степен величалния култ към изгряващата памет 
на новите национални герои. Тук ще се огранича само до 
„одиозността“ на военната поезия от 40-те години на 
ХХ век в България, която кулминира в последната година 
на Втората световна война – критичната 1944 година.

Едва ли може да се каже, че този особен вид поетиче-
ско творчество има някакъв образец и определен лидер 
сред пишещите военни лица на времето, около който да 
кръжи останалото войнство от вдъхновени и епигон-
стващи творци. Когото и да изведем начело от спомена-
тите поети с пагони, той няма да блести с особени ка-
чества над своите колеги по оръжие и призвание. Затова 
не толкова литературната стойност на военните оди 
за Списаревски би трябвало да бъде водеща в историче-
ската ретроспекция, колкото това, което стои зад нея 
– дълбокото величално чувство на тогавашната българ-
ска общественост, мобилизирана изцяло в подкрепа на 
своите национални защитници. В този план одиозната 
военна лирика в българския периодичен печат от края 
на Втората световна война, посветена на военната ни 
авиация и в частност на кап. Димитър Списаревски, ос-
вен че се явява забележим литературен факт през 40-те 
години на ХХ век, е и забележително културно явление, 
което разкрива „духа на времето“ и очертава ценност-
ната ситуация, в която се намира тогавашното българ-
ско общество.

От гледна точка на литературното познание за бъл-
гарската армейска поезия от средата на ХХ век спе-
циален интерес представляват т.нар. общи места в 
стихотворенията на всички автори, писали за родните 
ни военни летци и по-конкретно за летеца-изтребител 
Списаревски. Данните от контент анализа на литера-
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турните текстове сочат завидно единство в лексикона 
на военните поети, вътрешна миграция на художестве-
ната образност и активно споделяне на общи морални 
представи. На първо място ще отлича мотивите за 
светостта на героя („героите светци“ – Георги Сър-
ненски; „ти стана идол, за народа ни светец“ – Николай 
Гешев; „умря като безсмърнен български герой“ – Наню 
Аяров; „с безсмъртните герои те сроди“ – Дойчин Не-
нов; „герои светци“ – Виктор Пчеларов), за национал-
ната гордост от постъпката му („вълна на гордост 
се разплиска“ – Георги Сърненски; „прослава вам, герои 
смели“ – Иван Капнилов; „подвига ви героичен / ще сла-
ви родната страна“, „ще греят горди имена“ – Цветан 
Чачановски; „а сърцата с бойка песен славят древни пра-
отци“, „Чест и слава на героя“ – Янко Урумов; „Навеки 
името им ще живее, / предавано от род на род“ – Пе-
тър Гочев; „Вечна слава на борците, / що загинаха във 
бой“ – Ст. Вратованов; „ти, герою мили“ – Иванка Ла-
лова), за извисеността на духа му („Какво е дух, какво 
е бойна сила“ – Георги Сърненски; „твоят дух смъртта 
надви“ – Дойчин Ненов; „с душа велика, честна и откри-
та“ – Никола Бърдаров; „духа ти освети“ – Владимир Ро-
бев; „душите възвисени“, „се преплете / стомана с дух“, 
„българският дух нов дял написа“, „духът неуязвим“, „дух, 
превърнат в огнен блясък“ – Цветан Чачановски; „твоя 
дух велик“ – Иванка Лалова; „духа възторжен“ – анонимен 
автор), за синовната вярност на героя към неговия на-
род („верен син, / роден и расъл с подвига на храброст-
та“ – Никола Гешев; „свойте храбри синове“, „достойни, 
честни синове“ – Иван Капнилов; „своя син летец“, „сви-
ден слънчев син ти бе“ – Дойчин Ненов; „достоен син 
на българския род“ – Никола Бърдаров; „летци – деца на 
горд и славен род“ – Цветан Чачановски; „свиден син на 
Добруджа свещена“ – Владимир Робев; „верен син си на 
народ велик“ – Константин Гиндев), за завета на геро-
ите предци („велик завет“ – Николай Нешев; „в жилите 
им блика / кипи прабългарската кръв“ – Иван Капнилов; 
„в тях са взрени родните завети“, „откърмени с духа на 
Симеон“, „подвигът хайдушки заговори“, „борба на млади 
български витязи“, „децата на Симеона“, „духа на Симе-
она в тез тъмни висини“, „израснаха с духа на Левски“, „в 
тях е вложен царският завет“, „Духът на Караджата и 
на Левски / на Ботева възторженият дух, / прелян в кръв-
та на Митьо Списаревски“ – Цветан Чачановски; „нашия 
светъл завет“ – Борис Маковски; „вървят те по пътя 
на свойте деди“, „свещений завет“ – Виктор Пчеларов; 
„идеал заветен“ – Банчо Банов; „вдъхновяваше те Лев-
ски“ – Константин Гиндев) и за готовността на идни-
те поколения да увековечат и продължат пътя му („В 
гърдите ни ще бие твоето сърце / в очите ни ще бликат 
зарите на дълга“ – Николай Гешев; „подвигът ви повече 
ще растне“, „младите воини / ще пеят своя марш велик“ 
– Цветан Чачановски; „и всеки българин ще ги милее, / 
ще следва техния живот“ – Петър Горчев; „ний кълнем 
се, Списаревски, / делото ти ще умножим с дела“ – Кон-
стантин Гиндев; „ще доградим всебългарското дело“ – 
анонимен автор).

Всички тези мотиви в одиозната ни поезия за бъл-
гарските военни летци и по-конкретно за кап. Димитър 
Списаревски недвусмислено сочат годността на „тре-

тото поколение“ (Стефан Попов) „строители на съвре-
менна България“ (Симеон Радев), съзряло през втората 
четвърт на ХХ век, да влезе в националния ни истори-
чески пантеон на героите и да бъде превърнато в модел 
за подражание от идните поколения българи. Този малък 
отрязък от българската лирика през 40-те години на ХХ 
век проработва като литературна „машина“ за произ-
водство на слава, като инструмент за формиране на ис-
торическа памет и в крайна сметка като средство за 
отваряне дверите на националния олтар към образите 
на новите български идоли. Във военната лирика, публи-
кувана в българския периодичен печат през 1944 г., Спи-
саревски е сравнен с Левски и военните поети максимал-
но се възползват от звуковата хармония между имената, 
за да ги редопоставят стихово и да римуват символно 
върховния идеал на българския народ от Възраждането 
в лицето на Левски с върховния герой на българите през 
Втората световна война в лицето на Списаревски. Това 
може би прекомерно в усилието си начинание обаче не е 
напълно произволен жест, продиктуван само от одиоз-
ния афект на неколцината пишещи войници, а е аналогия, 
почиваща на реални факти от живота на героя следо-
вник. Веднага след гибелта на кап. Списаревски, който в 
самопожертвувателен таран сваля летяща крепост от 
въздушната армада на Съюзниците3, вестниците опо-
вестяват новината, че смелият летец винаги е подра-
жавал на Левски4 и че съвсем съзнателно се е стремял 
към извършване на подвиг във военната си кариера5. Така 
военната лирика, посветена на този герой, прави всичко 
възможно, за да присъедини кумирите на „днешния ден“ 
към плеядата герои от по-старата и по-новата българ-
ска генерация.

На следващо място силно впечатление прави споделе-
ната от всички произведения за кап. Димитър Списа-
ревски художествена символика и обща метафорична 
образност. В редица оди например може да се открие 
образът на живата торпила („доказа ясно живата тор-
пила“ – Георги Сърненски; „подобно живите торпили“ – 
Иван Капнилов; „бе станал жива торпила“ – Наню Аяров; 
„летците Кюмюрджиев, Списаревски, / превърнати в 
торпили от сърца“ – Цветан Чачановски; „живата тор-
пила“ – Йордан Атанасов; „живата торпила“ – Констан-
тин Гиндев; „торпила жива“ – Ст. Вратованов), знакът 
за исполинската сила на летеца („ударът на исполин“ – 
Николай Гешев; „о, не човек: стихия беше ти“ – Владимир 
Робев; „герои-великани“ – Цветан Чачановски), различни 
фигури на митичната му същност („ти стана приказен 
герой“ – Николай Гешев; „легендарните ви имена“, „леген-
дата за дух метежен“ – Цветан Чачановски; „в приказен, 
слънчев предел“ – Борис Маковски; „рицари безстрашни“, 
„пазители народни от демонския бяс“ – Николай Мизин-
ски; „с юнашка стъпка“ – Банчо Банов); образи на не-
бесните птици („орлите ти до сетни дни“, „геройски 
подвиг на орли“, „орли безстрашни“ – Иван Капнилов; 
„стоманената птица“, „изгубения си крилат другар“ – 
Дойчин Ненов; „сред царството безкрайно на орела“, 
„соколов поглед взрял“, „царю на висините“ – Никола Бър-
даров; „летецо смел със огнени крила“, „като орел над 
него ти се впусна“ – Владимир Робев; „като орли над 
угарите родни“, „с крилата си стоманни“, „стоманените 
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птици“, „зареяни орлици“, „балканските орли“, „орльови 
очи“, „гордите стоманени орли“ – Цветан Чачановски; 
„озарява волна чучулига / мотора ти – всред слънчеви 
цветя“, „като орел летиш“ – Борис Маковски; „по-гор-
ди от орлите“, „вашите стоманени крила“, „другари на 
орлите“ – Николай Мизински; „орлите наши“ – Виктор 
Пчеларов; „с крилата на орли“, „със огнени крила“ – Бан-
чо Банов; „орлите наши“ – Йордан Атанасов; „желязната 
си птица“, „могъщ орел“, „ореле горд“, „Като врабци по-
бягнаха в уплаха“ – Константин Гиндев; „излетяха соко-
лите“, „двамата соколи наши“ – Ст. Вратованов; „кат 
орел крилати“ – Иванка Лалова; „един орел“ – анонимен 
автор), метафората на самолета-стрела („летеше кат 
сребърна стрела“ – Дойчин Ненов; „по-бърз и от стре-
ла“ – Владимир Робев; „невидими стрели“, „смъртоносни 
вихрени стрели“ – Цветан Чачановски); символът на лав-
ровия венец („с венец от лаври гордата съдба“, „венец 
от лаври“ – Цветан Чачановски; „А пътя, що избрахте, 
обсипан е със лаври“ – Николай Мизински; „и лаври, що 
жънат в небесната шир“ – Виктор Пчеларов; „сплитат 
китки и венци“ – Янко Урумов; „лаври на челата“ – ано-
нимен автор); алюзии за враговете престъпници („като 
крадци пладнешки“, „вражеските подли самолети“, „на-
емните, безогледни врази“, „налитаха въздушните пира-
ти“ – Цветан Чачановски; „въздушните пирати“ – Кон-
стантин Гиндев; „На пирати и ганкстери / отпор дадоха 
със чест“ – Ст. Вратованов) и т.н.

След дълго вглеждане в текстовете и изучаване на 
използваната литературна техника в одиозната ни во-
енна лирика от 40-те год. на ХХ век съвременните чита-
тели могат да припознаят авторите им в трудолюбиви 
курсисти от една и съща „школа по творческо писане“, 
които съвестно възпроизвеждат наученото и успешно 
„експериментират“ с клишетата, преди да съумеят да 
изобретят свои собствени. Любопитно в този ред на 
мисли обаче би било да се проучат факторите на лите-
ратурната стереотипия, причините, поради които мно-
го успешни писатели или пък непретенциозни автори се 
устремяват към едни и същи форми на изразяване и към 
относително еднакви принципи на светоотношение в 
своето творчество. Предположението за литературно 
бездарие и писателска некадърност не е единственият 
верен отговор. Според мен факторите могат да бъдат 
повече и различни в отделни исторически периоди и со-
циални контексти. В едни случаи стереотипията може 
да сигнализира принадлежност на автора към някое ли-
тературно направление или съсловие, което е разпозна-
ваемо тъкмо чрез употребата на специфична поетика 
(без това да го прави непременно авангардно). Тогава 
обикновено говорим за елитарно предизвикателство към 
художествения вкус и точният адресат на това стерео-
типно художествено поведение са останалите колеги от 
артистичните кръгове. В други случаи пък стереотипи-
ята може да означава засилена претенция към актуално 
публично внимание и обръщане на авторите към готови 
читателски навици с цел да се социализират по-бързо 
литературните им произведения. Тогава може да гово-
рим за особено, „популистко“ предизвикателство към ве-
че формирания читателски интерес, като ясен адресат 
на тази художествена стереотипия се явява неспеци-

ализираната, широка обществена публика. Със сигур-
ност поетите с пагони от 40-те години на ХХ век у нас 
смело изгърмяват литературните си патрони-клишета, 
прицелени точно към тази многобройна публика – всена-
родната маса от войници и граждани (както точно е оп-
ределил целевата си аудитория един тогавашен седмич-
ник, публикувал подобна лирика – вестникът „Нашенец“, 
обявен като вестник „за войника и гражданина“, т.е. за 
всички въвлечени в обществения живот по онова време, 
представляващи мъжката аудитория в млада и актив-
на трудова възраст). От там идва типично маршовото, 
одиозно, „мъжко“ писане, характерно за патриотичната 
българска поезия от края на Втората световна война. 
Дори единственото женско изключение в този поетиче-
ски отряд не предлага никакво естетическо отклонение 
– стихотворението на Иванка Лалева е все така гръмко 
и войнствено, ако не броим единственото в него „пре-
дателско“, дамско обръщение към летеца: „герою мили“, 
което внася мигновена интимност и измамна женстве-
ност в текста на поетесата от Търговската гимназия 
в Червен бряг.

Може да се каже, че в тази скромна откъм разноо-
бразни литературни похвати поезия, неочаквано се от-
крива едно сложно реторическо решение, видимо у някол-
ко военни поети – представянето на поведението на 
героя като вид език, чрез който той говори на народа 
си („бързия ти самолет / остави ярка диря огнени слова“ 
– Николай Гешев; „стоманени слова“ – Борис Маковски; 
„Списаревски изтребител / на езика най-разбран / се 
превърна на торпила“ – Ст. Вратованов). Тази „лингвис-
тична“ теория, прокраднала се в одиозното творчест-
во на малцината военни стихотворци, от художествена 
гледна точка представлява силно място в разглеждания 
литературен цикъл. Примерът бележи способността на 
непрофесионалните поети да рефлектират върху силата 
на словото, като виждат знаково поведение в неезикови 
действия, равнопоставяйки ценностно висотата на под-
вига на Списаревски с извисеността на собствената си 
борческа поезия. „Боец, поет – днес всеки е войник“, каз-
ва Емил Кръстев в стихотворението си „Марш“ и така 
свежда до девиз идеята, че литературата е силна като 
снаряд, а летателният таран на воина-летец е красив 
като фигура на речта, като между двете – думи и дела 
– има символна обратимост. Именно в тази необичайна 
за самоуките ни поети художествена идея кулминира це-
лият одиозен патос на българската военна лирика в пе-
риодичния ни печат от края на Втората световна война.

В контекста на, общо взето, посредствените пое-
тически творения, дело на нешколувани литературни да-
рования, все пак изплуват и няколко оригинални находки 
в търсенето на удачна художествената образност от 
страна на авторите им („гордо като самурай загина“, 
„крепостта, туй вражеско хвърчило“ – Владимир Робев; 
„с въздушен кон на златни стремена“, „през облаци от 
огнени сълзи“, „в концерт от смъртна огнена лавина“ 
– Цветан Чачановски; „Над могилите се вее вечна, сре-
бърна роса“ – Янко Урумов). Ако разгледаме по-детайлно 
стихотворенията на армейските творци и се вслушаме 
по-внимателно в мелодиката на тази поезия, ще видим, 
че зад високия маршов ритъм на одите като че ли дебне 
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склонността на военната лирика да се прелее в мело-
драматичните интонации на епитафията и жалейката. 
Оказва се, че одиозната лирика никак не е далеч от тона 
на надгробната поезия и че патриотичният патос на 
величалните стихове не изключва непременно минорна-
та гама на чувството в почитта към загиналите герои. 
Ако при други исторически обстоятелства течението 
на одиозната военна лирика в българския периодичен пе-
чат продължеше и след Девети септември 1944 г., на-
пълно вероятно е да се беше случила такава жанрова 
и стилова трансформация, при която мажорно-одиозно-
то начало да се преобразува в минорно-сантиментално. 
Но нека отбележим – това предположение се отнася до 
нереализирани тенденции в развитието на този стра-
ничен жанрово-тематичен клон от българската литера-
тура на ХХ век.

Най-характерната черта на военната лирика, посве-
тена на кап. Димитър Списаревски според мен е под-
чертаният стремеж на повечето от стихотворенията 
да бъдат верни на историческата правда, да не пре-
иначават живота (и смъртта), превръщайки го поезия, 
а настойчиво да насочват художественото внушение 
към конкретното историческо събитие, състояло се в 
последните дни на 1943 г. – геройската гибел на летеца 
Спаич в небето край българската столица. При този под-
ход на почти репортажен реализъм военните автори се 
опитват да реставрират автентичните обстоятел-
ства около трагичното дело на героя („летецо-войн от 
въздушната войска“ – Николай Гешев; „Особено е много 
свидна, мила / за трета рота живата торпила, / защото 
ротен командир ни беше“ – Наню Аяров; „за твойта ран-
на смърт ще ни говори“ – Дойчин Ненов; „Смелият летец, 
разярен, унесен, / макар ранен, във кръв облян“ – Йордан 
Атанасов; „куршум проби юначните гърди“, „Ранен на-
прегна сетната си сила“ – Константин Гиндев). Воен-
ните историци и до днес спорят дали Спаич е бил вече 
ранен, когато предприема курса към фаталния таран, или 
самоубийственият акт е бил напълно осъзнат избор на 
летец, който е могъл да избегне смъртта, но фанатично 
се е вкопчил в призрака на победата. По-важното тук е 
нещо друго – откъде идва този натуралистичен плам у 
военните поети, какво поражда трескавото им внима-
ние към биографичната истина около Спаич. Дали това 
е продиктувано от логиката на одиозното произведение, 
или е плод на обсебеното от картините на войната по-
етическо въображение, или пък е признак на все същата 
„политическа каректнаст“ и лоялност към разбираното 
тогава като истинно? Аз ще допусна нещо друго – че 
причината за този публицистичен рефлекс във военна-
та лирика, посветена на Списаревски през 1944 г., се 
корени преди всичко в журналистическия контекст на 
нейното появяване и литературно пребиваване. Поста-
вена до новинарските карета и репортажните колони, 
доближена до журналистическите фотографии и доку-
менталните разкази, този тип поезия остава повлияна 
от водещия стремеж на тогавашните публицисти към 
недвусмислена истинност и максимална информатив-
ност на текстовете им. Художествената литература, 
както знаем, обаче не се храни от автентични факти 
и задачата � не е да информира читателите си за тях. 

Тази закономерност на литературния дискурс автома-
тически прави двайсетината армейски стихотворения 
много малко Литература и много повече Журналистика, 
независимо от вграденото в тях стихосложение и де-
монстрираните в тях художествени маркери на езика.

Ако поискаме, можем да открием още примери в тази 
посока. Усещането ни за житейска правдоподобност във 
военната лирика, посветена на Списаревски, идва също 
така от колкото идеализираното, толкова и правдопо-
добно описание на портрета на героя – мъжествената 
му хубост на храбър български воин, който е родом от 
Добрич, но е израснал в Лом – плодните земи на Дунав-
ска България, житница и хранилница на народа ни през 
времето на войните („израснал хубав мъж и вдъхновен 
летец“ – Николай Гешев). В историческия разказ на Цве-
тан Цеков ротният командир Димитър Светлозаров 
Списаревски е представен като „тридесет и седемго-
дишен, красив, силен, внушаващ респект и доверие пи-
лот“ (Цеков, 2000, с. 185–186), който и с физиката си, и 
с духа си украсява лирическия иконостас на българските 
национални герои. Относно своеобразната „поетика на 
факта“ във военната ни лирика от 40-те год. на ХХ век 
ще се позова и на друг елемент, заложен в одите за кап. 
Списаревски – троичният образ на обекта, към кого-
то е адресиран войнският подвиг на летеца Спаич: Цар, 
Народ и Родина („на твойта сила днеска се надяват / 
върховен вожд, родина и народ“ – Никола Бърдаров; „те 
бранят простора, те бранят народа, / от царя останал 
им...“ – Виктор Пчеларов; „за любимия народ“, „на прескъ-
пия ни цар“ – Янко Урумов; „как мре българина / за свой 
народ, цар и родина“ – Йордан Атанасов). Очевидно хипо-
тезата за „политическата коректност“ на тази поезия 
и за преките референции на художественото внушение 
към колективното поведение на нашите войници и граж-
дани от онова време, наред с всички други прилики между 
литературната фикция и документалната истина, рабо-
ти успешно по отношение на българската военна лирика, 
публикувана в периодичния ни печат от края на Втората 
световна война.

На последно място в настоящия преглед на „милита-
ристичната“ ни поезия от средата на ХХ век ще посоча 
отделни разминавания и дори открити противоречия 
в образността на част от военните автори, писали за 
Списаревски. Все пак не всичко в тази поезия е напълно 
еднакво. Най-яркото несъответствие в творбите на ар-
мейските поети се свежда до „сюжетната“ възстановка 
на деня на подвига – 20.12. 1944 г. Някои от тях го опис-
ват като мрачен зимен ден, който носи лошо предчувст-
вие за предстоящо тежко сражение във въздуха между 
българските изтребители и съюзническите бомбардиро-
вачи („Навъсен ден“, „облаците сиви“ – Никола Бърдаров). 
Други автори – и те са повече на брой – залагат на 
контраста между свежата утрин, обещаваща безгрижно 
начало на деня, и последвалия го небесен ад при среща-
та между нападателите в американските летящи крепо-
сти „Либърейтър“ с придружаващите ги самолети „Лай-
тнинг“ и защитниците в немски самолети „Месершмит“ 
и френски „Девоатин“ („Денят е слънчев, небето – нео-
бятно ясно“ – Йордан Атанасов; „Небето беше слънчево 
и синьо / и планините бляскаха в лъчи“, „Всред слънчев 
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ден на есента / над София отново те дойдоха“ – Цве-
тан Чачановски; „Рояк от вражи самолети мина / като 
тайфун под ведрото небе“ – Константин Гиндев; „В слън-
чев ден прекрасен“ – Иванка Лалова). Истината обаче в 
спомените на Стоян Стоянов е някъде по средата, меж-
ду крайностите в поетическите визии на българските 
военни поети: „На 20 декември осъмнахме при разкъса-
на облачност над цяла Югозападна България, а към 10 ч. 
облачността съвсем намаля – над по-голямата част от 
района грееше зимното слънце. Метеорологичната об-
становка бе подходяща за нападение и противникът на 
закъсня да се яви. Около 60 бомбардировача и почти тол-
кова изтребителя навлязоха над Балканския полуостров 
в 11 ч. и 14 мин.“ (Стоянов, 1993, с. 159). Следва трагиче-
ската развръзка, която в качеството си на исторически 
потомци вече всички знаем...

Поезия и публицистика през 40-те години на ХХ век се 
сливат в едно и предават в единен хор знаменателното 
военноавиационно събитие. В одата си „Кап. Списаревс-
ки“ подофицер Наню Аяров цитира крилатите думи на 
бъдещия герой:

С ротния фелдфебел кога се делеше
и на нему каза, че туй му се не търпеше.
– Искам, – каза, – там, във небесата сини
поручик Списаревски при среща да загине!

Никола Бърдаров в стихотворението си „Летецът“ 
описва екстериора на бъдещата батална колизия почти 
така, както тя е отразена в дневниковите записки на 
българския орляк:

Навъсен ден. Над родните предели,
сред царството безкрайно на орела
бръмчи и пее мощен самолет.
Край него свирят злобно вихри диви
и с рев разгонват облаците сиви,
по небосвода пръснати без ред.

А в малката кабина
седи летецът смел,
към върховете сини
соколов поглед взрял.

Стълкновението между вражеската армада и българ-
ския боен отряд в небесата е представено от военните 
поети с такава публицистична точност и вярност, ка-
квато може да се открие единствено в бойните възпоме-
нания на военнослужещите от отряда на кап. Димитър 
Списаревски. В стихотворението си „Живата торпила“ 
Константин Гиндев представя боя така:

И първата летяща крепост литва
надолу... Втора... Третата гори...
Каква по-хубава за тебе битва?

Такваз мечтали бихме ний дори!
Но ето, завидя ти в миг съдбата;
куршум проби юначните гърди,
но не побягна подло от борбата

догде, ореле горд, не победи!

Ранен напрегна сетната си сила,
издигна се в небесния простор –
решен да станеш живата торпила,
ти връхлетя връз тежкия мотор.

В творбата си „Въздушният герой“ Йордан Атанасов 
възпроизвежда съдбовния двубой по следния начин:

Ето Списаревски, български летец,
пронизва смъртно своя враг,
който в огън пламнал се разбива о земята.

Смелият летец, разярен, унесен,
макар ранен, във кръв облян,
Списаревски спусна се врагу със всичка сила,
за да стане той живата торпила.

Земята се затресе, пламна небето,
врагът се смая от подвига велик,
ужасен от смелостта страшна,
обратно литна, избяга сърдит.

Виктор Пчеларов в „Героите на въздуха“ допълва кар-
тината на бойното съприкосновение в същия дух:

В борбата са страшни, свирепи дори,
атаките следват... куршуми... огън...
Машините съскат, противник гори,
небето се дига, трепери издън.

Врагът се обърква, отстъпва без ред,
летците се хвърлят и със дива стръв
всред град от куршуми, обсипани вред,
победа изтръгват, окъпани в кръв.

Списаревски падна! Но врагът позна
българите що са, когато са във бран.

Накрая „В памет на загиналия летец-изтребител кап. 
Димитър Списаревски“ поетът Владимир Робев завърш-
ва описанието на авиторския подвиг чрез следната по-
анта:

И впит така в гигантската машина,
о, не човек: стихия беше ти!
И черен дим и огън над тебе мина
и ликът свят на майката Родина
духа ти освети!

Прозаическите мемоари на Стоян Стоянов предават 
събитието по аналогичен начин: „бомбардировачите ве-
че се бяха насочили към София и се готвеха да изсипят 
смъртоносния си товар съвсем необезпокоявано. Нами-
раха се някъде над Панчарево. Тук една група наши из-
требители, успели да се отскубнат от противниковата 
охрана, се спуснаха стремително към бомбардировачи-
те. Завърза се отново ожесточена схватка, борба на 
живот и смърт. Може би това бе един от най-горещите 
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боеве, които са се водили между наши изтребители и 
противникови бомбардировачи. […] Най-неудържим в то-
зи бой бе поручик Димитър Списаревски. […] На земя-
та, до падналия самолет на Списаревски, се търкаляха 
останките на двете поразени от него „крепости“. Те 
още димяха. Само един човек от двата екипажа се спаси. 
Преживя този бой, за да разказва, когато се върне някога 
обратно в страната си, как българите бранят своята 
родина“( Стоянов, 1993, с. 164). В документалната си по-
вест за смелия летец Спаич мемоариста Любен Овчаров 
дословно препредава спомените на военния авиатор Пе-
тър Петров: „в полезрението ми отляво влезе внезапно 
самолет „Месершмит“ и устремено атакува „крепост“ 
отляво, отзад, отдолу... В това време срещу нас започна 
да се стреля от носовите картечници на всички крепо-
сти. Виждаха се огнените следи на трасиращите кур-
шуми, които като змии се виеха край нас. […] Когато 
започнах пикирането, вляво от мен видях експлозия. Са-
молетът ми се разтресе. Огнени парчета от крилата 
на крепостта и тялото � летяха към земята. Гледката 
беше ужасяваща. Виждах мой другар, вплел се в смъртна 
прегръдка с противника. […] Беше някой с „Месершмит“. 
Значи това е бил летец от 3/6 орляк в летище Божури-
ще. След малко се разбра, че тази първа жива торпила 
на нашите Военновъздушни сили е поручик Димитър Све-
тозаров Списаревски“ (Овчаров, 1998, с. 125–126). В този 
белетристично-документален текст за подвига на кап. 
Димитър Списаревски, написан от най-добросъвестния 
му изследовател – Любен Овчаров, авторът се позова-
ва и на други сведения от първа ръка: на единствения 
оцелял и впоследствие пленен американски военен авиа-
тор поручик Джон Макландън; на намиралия се близо до 
тарана шопски овчар Велин Шуменов; и на 19-годишния 
пасарелец Александър Гюров, пръв достигнал до тленни-
те останки на героя: „Срутената от Спаич летяща кре-
пост от 376-и американски тежкобомбардировъчен полк 
се спуска върху десния бряг на Искър, части от която 
потъват в реката. Горящият „Месершмит“ пропада над 
гористия Стражарски дол, удря се в една гранитна ска-
ла и в този момент от него изхвръква овъглен, с оголен 
гръб безумно храбрият въздушен титан Списаревски. 
[Виждаха се] проточилия се на земята неразтворен па-
рашут, пречупения в глезена крак, димящото стъпало в 
обгорелия зимен ботуш на летеца и талисмана, по който 
го разпознават – сребърна верижка с кръстче на шия-
та...“ (Овчаров, 1998, с. 126–127). Така завършва литера-
турният – поетически, публицистичен и мемоарен – рек-
вием за най-големия военен летец на България – поручик 
Димитър Списаревски, посмъртно произведен в капитан.

Одиозната военна лирика, публикувана в българския 
периодичен печат от края на Втората световна вой-
на, показва една забравена страница от историята на 
новата българска литература. Забравена поради ня-
колко причини – слабата стереотипна поетика; изклю-
чеността от литературния канон; журналистическия 
контекст на публикуването й; специализираната военна 
тематика, ограничаваща публиката й; и най-накрая мо-
рално остарелите представи за патриотични ценности 
от порядъка на монархическата държавна идеология. Но 
тази забравена страница си струва да бъде припомнена 

и препрочитана поради други няколко причини – опозна-
ването на „духа на времето“ от епохата на страхови-
тия милитаристичен ХХ век с тогавашните проблеми, 
страхове, възторзи и амбиции на хората от българско-
то общество; узнаването на различни начини на писане 
и литературно вчустване, които разкриват неизвестни 
страни от развоя на българската литературна история; 
възкресяването на непознати имена и документални фа-
кти, които представляват неотделима част от колек-
тивната памет на съвременното българско общество; 
и на последно място, преоткриването и съзерцаването 
на светлия образ на един достоен човек и заслужил бъл-
гарин: кап. Димитър Списаревски, живата торпила на 
българския национален идеал.

БЕЛЕЖКИ

1 Статията е свързана с участието на автора като 
консултант по архивите в подготовката на документал-
но-биографичния филм „Спаич“ на режисьорката Адела 
Пеева, който ще бъде показан в края на 2012 г. Изказвам 
благодарност на режисьорката за съвместната творче-
ска работа.

2 25 на брой.
3 Стоянов, Ст. Ние бранихме тебе, София. С., 1993, с. 

166. Авторът цитира част от Бойния дневник на 3/6 орляк 
в Божурище, чийто командир в края на 1943 г. става то-
гава полковник Димитър Списаревски: „Пор. Списаревс-
ки прострелва един неприятелски бомбардировач, който 
пада на парчета на земята. Същият пор. Списаревски 
влиза за първи път във въздушен бой и увлечен в жела-
нието си да свали колкото се може повече противникови 
машини при една от атаките си с пълна скорост се блъс-
ка в един от неприятелските бомбардировачи „Либърей-
тър“ и двете машини на парчета падат в околностите 
на село Долни Пасарел. Така намира смъртта си един от 
най-добрите летци и храбър борец, като остави името 
си в историята на българската изтребителна авиация и 
разнесе славата на българина – жива торпила.“

4 Качев, Ив. Димитър Списаревски (Спомен). – Вечер, 
1944, №1117, с. 1: „Спомням си го, когато като малко 
момче бе дошъл при мен да се запише за член на спорт-
ния клуб „Левски“. Подавайки му тогава формуляра, който 
трябваше да попълни, запитах го, както обикновено съм 
запитвал и други младежи – защо иска да се запише в 
„Левски“. В такъв случай децата най-често са ми отго-
варяли, че обичали клуба или че искали да станат добри 
спортисти като Камен Ганчев, Асен Пешев, Ради Мазни-
ков и др. Той обаче след като погледа присъстващите, 
отговори: Защото искам да стана като Васил Левски. 
Какво точно си мисли, изказвайки желание да стане като 
Левски, нито аз, нито някой от околните го запита. […] 
И наистина Димитър Списаревски се показа достоен за 
желанието си, което изяви като невръстно момченце.“

5 Гр., Ст. Първият български летец жива торпила. – 
Зора, 1943, № 7350, с. 1: „Когато ще мра, бих искал да 
загина с машината си, но преди това поне един да сваля 
– е казвал той неведнъж на приятелите си. Неговото 
желание се изпълни. След като сваля със смели маневри 
и точна картечна стрелба първия неприятелски чети-



Електронен вестник за музеология и военна история БРОЙ 1, 2012

римоторник, кап. Списаревски извършва такъв подвиг, 
за какъвто всички мислехме, че са способни само япо-
нците.“
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ЛИТЕРАТУРНО ПРИЛОЖЕНИЕ

I. Списък на периодични печатни издания от 1943–
1944 г. с поетични публикации за кап. Димитър Списа-
ревски (подредени по азбучен ред на заглавията):

в. „Вечерна бургаска поща“;
в. „Войнишки вести“;
в. „Днес“;
сп. „Летец“;
в. „Народна войска“;
в. „Нашенец“;
сп. „Подофицерски журнал“;
в. „Устрем“.

ІІ. Стихотворни произведения за кап. Димитър 
Списаревски (подредени по азбучен ред на авторите):

1. Анонимен автор – „Псалом на орела“ (сп. „Летец“, 
1944, № 5, с. 12)

На пор. Дисов
Смъртта е нищо пред един живот,
обречен на възвишена идея!
Ти горд сложи челото си пред нея,
и с подвига си вдигна епопея
в сърцето на любимия народ...

Смъртта е нищо за един орел,
защото той е брат на небесата.
Куршумът спира яростно сърцата,
но той издига лаври на челата
и нивга той духа не би възпрял!

Защото тоя дух възторжен блика
в сърцето на оная рат велика,
която с кръв оплиска векове,
която нови дни ще изкове
в борба и мир – едно желязно цяло!

Ти беше горд и с огнен жар загина
в борба за тая хубава родина!...
Тя бе в сърцето ти железен зов
на жертва и възвишена любов –
в сърцето от бунтовна кръв преляло.

Ти падна в лъчезарните простори
с развихрената песен на мотори,
но ний ще вдигнем огнени чела
и с устрем, и стоманени тела
ще доградим всебългарското дело!

2. Апостол Касабов – „Клетва“ (в. „Войнишки вести“, 
1944, № 363, с. 4)

Днес ний полагаме таз клетва
пред Цар, народ и свет Отец,
кълнем се в теб, Родино света,
Българио, за теб ще мрем!

От ранни младини във тебе
ний растнахме до днешен ден,
сега дългът ни призовава,
за да дадеме свойта дан.

Ще я дадем, кълнем се ние
и, верен страж на таз земя,
ще бъдем бранници ний смели
на тез балкани и поля.

3. Банчо Банов – „Редици“ (в. „Народна войска“, 1944, 
№ 23, с. 2)

Летят напред младежките редици,
летят напред с крилата на орли,
летят една след друга – върволици, –
напред, напред към светли висини!

От блесналите им очи сияят
рой от прекрасни, слънчеви лъчи,
окъпани във светлина играят
там хиляди възторжени мечти...

Вървят напред със вихрите понесени
през светлина и мрак, но все напред,
вървят със горда и победна песен,
с юнашка стъпка и във строен ред!

Те следват своя път през вековете,
оставен им от техните бащи,
те следват своя идеал заветен,
летят напред към нови славни дни!

Летят напред редици в марш победен,
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летят напред със огнени крила,
аз чувам в тези стъпки устремени
горд, мощен пулс от хиляди сърца!

4. Борис Маковски – „На летеца“ (сп. „Летец“, 1942–
1943, № 4–5, с. 21)

І
Ако бях сега в оная шир,
дето ти и слънцето сте двама,
няма да скърбя за нищо, няма,
да съм сам сред слънчевия мир.

Ала бих склонил до теб глава,
бих се вгледал радостно във тебе,
за да видя как ще те обсеби
слънчевата обич без слова.

И бих гледал, гледал бих без спир,
как далеч от делничната врява
път към бъдещето се създава
в синята и безпределна шир!

ІІ
Ти оставяш светла диря
без прегради и без бряг –
твоят смел полет не спира
нито в дъжд, нито във сняг.

Затова ми е и мило,
като знам, че в модра вис
стискаш хладното кормило,
ти, по-смел от блян лъчист!

ІІІ
За тебе няма никаква преграда,
над твоя чист и безпределен път
гори от вечността една лампада,
една лампада свети над света.

И колчем по-високо се издигаш,
над тебе по-огромна свети тя
и озарява волна чучулига –
мотора ти – всред слънчеви цветя!

5. Борис Маковски – „Песни за летеца“ (сп. „Летец“, 
1943, № 6, с. 15)

І
Виждам те много далеко,
в родния син кръгозор –
в ранната утрина леко
пее стоманен мотор.

Пее ти мощната перка
нашия светъл завет:
няма пространство и мярка
твоят възторжен полет.

Няма в простора граница,

няма преграда за смел –
носи те бялата птица
в приказен, слънчев предел!

ІІ
Не зная твойто име,
не виждам твоя лик –
всред висоти незрими
ти цял си във светлик.

Из сините простори
като орел летиш –
нагоре, все нагори
изчезваш и блестиш.

И тая страховита
и шеметна игра
със златен лъч се сплита
и с блясък от зора.

ІІІ
И в дни на мир, и в дни на бран
ти имаш път и той е блян:
да се издигаш все нагоре
към безпределните простори.
Ти имаш пламенна мечта:
сред слънчевата висота
да бъдеш страж, да си закрилник
на братя като тебе силни –

да бъдеш горд, да бъдеш смел,
защото вечност си видел!

ІV
Ти шир, ти шир небесен
в утринна мъгла –
послушай тази песен
на мощните крила!

Разкрий бездънни бездни
сред чудна синева –
до Бога да възлезнат
стоманени слова.

Сияние да сплита
на подвига венец –
за Родина честита,
за смелия летец!

6. Виктор Пчеларов – „Героите на въздуха“ (сп. „Ле-
тец“, 1944, № 5, с. 11)

Те пеят!... И громка е тяхната песен
разнася се вече по целия свят;
и пътят им днеска не е така лесен –
създатели те са на новия ред.

Те пеят чрез громките свои успехи
и лаври, що жънат в небесната шир.
Делата им всички – чутовно велики –
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се носят безспирно на длъж и на шир.

Калявани още от малки в борбата,
те днес я посрещат с открити гърди,
плющят знамената и грей свободата –
вървят те по пътя на свойте деди!

Дошли без принуда – станали борци,
смъртта тях не плаши, не стряска дори.
Това са летците! Герои-светци,
що буйният огън гърди им гори!

В борбата са страшни, свирепи дори,
атаките следват... куршуми... огън...
Машините съскат, противник гори,
небето се дига, трепери издън.

Врагът се обърква, отстъпва без ред,
летците се хвърлят и със дива стръв
всред град от куршуми, обсипани вред,
победа изтръгват, окъпани в кръв.

Списаревски падна! Но врагът позна
българите що са, когато са във бран.
И затова дълго, дълго ще си спомня
и ще плаща още много кървав дан!

Днес орлите наши пак са в небесата,
машините пеят и носят се вред,
те бранят простора, те бранят народа,
от Царя останал им свещений завет!

7. Владимир Робев – „В памет на загиналия летец-из-
требител кап. Димитър Светлозаров Списаревски“ (в. 
„Днес“, 1943, № 1110, с. 4)

О, свиден син на Добруджа свещена,
летецо смел със огнени крила,
ти вихъра и халите надмина
и гордо като самурай загина,
по-бърз и от стрела.

Ти гръм да бе, тъй с удара си смело
не би се втурнал с толкоз яд и гняв!
И крепостта, туй вражеско хвърчило,
не би познало страшното ти жило
и адския ти рев.

Като орел над него ти се впусна:
глава с глава, гърди срещу гърди,
кормилото до края не изпусна,
че ловък бе в маневрата изкусна,
с която победи.

И впит така в гигантската машина,
о, не човек: стихия беше ти!
И черен дим и огън над тебе мина
и ликът свят на майката Родина
духа ти освети!

8. Георги Сърненски – „Живата торпила“ (в. „Вечерна 
бургаска поща“, 1943, № 4595, с. 4)

Една вълна на гордост се разплиска
под родните ни сини небеса:
съдбата, ах, съдбата пак поиска
и ние да покажем чудеса!

И ето, в боя – славен за героя –
с устрем смел се спуснаха летци,
откъснаха победата във боя
и сляха се с героите светци!

Какво е дух, какво е бойна сила,
какво е да прогледнеш смел в смъртта
доказа ясно живата торпила,
загинал в полето на честта!

9. Дойчин Ненов – „Кап. Списаревски“ (в. „Войнишки ве-
сти“, 1944, № 365, с. 2)

Ще литне ли отново
стоманената птица
над родното ти място в полет смел?
Ще зърне ли и майката старица
на воля литнал своя син летец?
Заглъхна твойта песен,
строшиха се леталните криле,
с които ти във въздуха възторжен бе понесен
и летеше кат сребърна стрела.

Земята черна те откъсна
от пазвите на родното небе
и светлината ти за миг помръкна,
че негов свиден слънчев син ти бе...

Ти беше устрем смел към висините,
на въздуха ти беше господар –
и дълго птиците ще дирят в синините
изгубения си крилат другар.

И дълго горе, в светлите простори
прощалната им песен ще звъни,
за твойта ранна смърт ще ни говори
ще просълзява нашите очи.

Но ний за тебе няма да заплачем,
защото твоят дух смъртта надви,
защото твоят подвиг светъл и юначен
с безсмъртните герои те сроди.

10. Емил Кръстев – „Марш“ (в. „Народна войска“, 1944, 
№ 21, с. 2)

Зови тръба. Гърмете барабани!
Развявайте се, бойни знамена!
Не може днеска никой настрана
от битката последна да остане.

Боец, поет – днес всеки е войник.
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Като снаряд ще бият бойни рими.
Ще стрелят тежки бойни карабини
Ще бие смело огненият щик.

И щом тръбата в бой те позове,
ти може би във боя ще загинеш...
Но ще живее вечно твойто име
и ще се пеят твойте стихове.

11. Иванка Лалова – „На героя летец кап. Списаревски“ 
(в. „Нашенец“, 1944, № 165, с. 7)

В родни небеса свещени
ти виеше се кат орел крилати.
С твоя устрем велик уплашени
враговете жестоки ти изпрати!

В слънчев ден прекрасен,
о, Списаревски, ти, герою мили,
отказа се от живота буен,
за да браниш родните предели.

Със смърт геройска ти обкичи
българската земя плодна.
В борба с нашите палачи
умря за славата народна.
Отлитна твоят дух велик,
че безстрашен войн бе ти,
готов всякога за славен подвиг,
да пазиш братята си от беди.

Ти падна в неравна люта бран.
Родината своите синове-герои помни.
Знае тя, творят � ориста честита,
коват � светли бъднини.

12. Иван Капнилов – „Първите“ (в. „Войнишки вести“, 
1943, № 356, с. 2)

На загиналите храбри
български летци

Гордей се днес, Родино свята,
със свойте храбри синове –
орлите ти до сетни сили
ще бранят родното небе.

Историята ще разкаже
нечуван подвиг досега
– подобно живите торпили –
човек, машината, смъртта.

Сред ад от съскащи куршуми
налитат с устремната стръв,
защото в жилите им блика,
кипи прабългарската кръв.

Геройски подвиг ще възпее,
геройски подвиг на орли –
народ, обречен да живее

във тез велики, бурни дни.

Прослава вам, герои смели,
достойни честни синове –
орли безстрашни – бяхте първи
във бран по родното небе!

13. Йордан Атанасов – „Въздушният герой“ (в. „Наше-
нец“, 1944, № 161, с. 7)

Денят е слънчев, небето необятно ясно,
столичани радват се на дарен Божи ден,
даден щедро от Всевишния Отец,
за да стопли сърца бедни
на честний български народ.

Но в тоз миг зловещо прозвуча,
разнесе се звукът „тревога“,
че идат под българско небе
народни вечни наши врагове.

В минута литнаха орлите наши
и кръг направиха сърдито
и с устрем полетяха те напред,
за да смажат подлий враг навред.

Люта борба започна там, в небесата,
борба за правда над неправдата,
борба за чест над безчестие,
борба на живот и смърт.

Ето Списаревски, български летец,
пронизва смъртно своя враг,
който в огън пламнал се разбива о земята.

Смелият летец, разярен, унесен,
макар ранен, във кръв облян,
Списаревски спусна се врагу със всичка сила,
за да стане той живата торпила.

Земята се затресе, пламна небето,
врагът се смая от подвига велик,
ужасен от смелостта страшна,
обратно литна, избяга сърдит.

Капитан Списаревски – живата торпила,
каза на врага как мре българина
за свой народ, Цар и Родина.

14. Константин Гиндев – „Живата торпила“ (в. „Ус-
трем“, 1944, № 41, с. 6)

на кап. Списаревски

Рояк от вражи самолети мина
като тайфун под ведрото небе
и връхлетя над нашата родина
във страшна гибел да ни погребе.

Излитна във желязната си птица
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като закрилник и могъщ орел –
задебна ти – и в първата редица
с кипяща кръв се впусна горд и смел.

Забрави ти за земните наслади –
гореше само за въздушен бой;
и с устрема на свойте сили млади
нахвърли се в свирепия двубой...

И първата летяща крепост литва
надолу... Втора... Третата гори...
Каква по-хубава за тебе битва?
Такваз мечтали бихме ний дори!

Но ето, завидя ти в миг съдбата;
куршум проби юначните гърди,
но не побягна подло от борбата
догде, ореле горд, не победи!

Ранен напрегна сетната си сила,
издигна се в небесния простор –
решен да станеш живата торпила,
ти връхлетя връз тежкия мотор.

Като врабци побягнаха в уплаха
въздушните пирати в тоя миг;
и в твоя светъл подвиг те разбраха,
че верен син си на народ велик!

О, зная, вдъхновяваше те Левски!
Ти беше смел и твърд като скала;
и ето, ний кълнем се, Списаревски:
делото ти ще умножим с дела!

15. Наню Аяров – „Кап. Списаревски“ (в. „Войнишки ве-
сти“, 1944, № 360, с. 2)

Особено е много свидна, мила
за трета рота живата торпила,
защото ротен командир ни беше
и ротата на първо място той държеше.

Една сутрин той ротата поздрави
и за раздяла пожела ни да сме здрави –
каза само няколко скромни думи,
сякаш бързаше време да не губи.
С ротния фелдфебел кога се делеше
и на нему каза, че туй му се не търпеше.

– Искам, – каза, – там, във небесата сини
поручик Списаревски при среща да загине!

Отиде и след една седмица измината
до нас пристигнаха му словата,
че там, в широкия простор
със своя самолет една летяща крепост е пробол.

Свали ги той, дори и двата,
но падна мъртъв на земята,
в небесата сини още в първи бой

умря като безсмъртен български герой.

Понеже бе решил да пази България мила,
беше станал жива торпила.

16. Никола Бърдаров – „Летецът“ (в. „Войнишки ве-
сти“, 1944, № 377, с. 3)

Навъсен ден. Над родните предели,
сред царството безкрайно на орела
бръмчи и пее мощен самолет.
Край него свирят злобно вихри диви
и с рев разгонват облаците сиви,
по небосвода пръснати без ред.

А в малката кабина
седи летецът смел,
към върховете сини
соколов поглед взрял.

– Лети напред, царю на висините,
с душа велика, честна и открита,
достоен син на българския род!
Лети без страх! Лети и не забравяй:
на твойта сила днеска се надяват
върховен вожд, Родина и народ.
И ний сме уверени,
че няма да се спреш,
за тях през всяко време
с усмивка ще умреш!

17. Николай Гешев – „Подвигът на кап. Списаревски“ (в. 
„Вечерна бургаска поща“, 1944, № 4604, с. 4)

Не беше само подвиг то на верен син,
роден и расъл с подвига на храбростта!
Не беше само ударът на исполин,
обезсмъртил се в синевата чрез смъртта!

То беше силата на целия народ,
ответа му и волята за бой с врага,
престъпил подло родния ни небосвод,
извил над китен край стоманена снага!

Летецо храбър, бързия ти самолет
остави ярка диря огнени слова,
а ти с кръвта си освети велик завет,
народа си за бран и подвиг призова.

Роден храбрец, ти стана приказен герой,
израснал хубав мъж и вдъхновен летец,
начело всеки боен ден, на вихрен строй –
ти стана идол, за народа ни светец.

Под удара на твоя мощен самолет,
летецо-войн от въздушната войска,
изтръпна плахо вражия жесток налет
и се пречупи кървавата му ръка...

В гърдите ни ще бие твоето сърце,
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в очите ни ще бликат зарите на дълга,
ръцете ни ще бъдат твоите ръце,
борбата ни ще бъде: победа над врага!

18. Николай Мизински – „На летците-изтребители“ 
(сп. „Летец“, 1944, № 5, с. 11)

По-силни от смъртта, по-горди от орлите
вий нямате огнище, вий имате небе
за вас живот е всичко, което в висините
и пее, и нашепва, и мами, и зове.

И тази дивна песен, и дух, и плът люлее
духът ви и плътта ви в безпримерна борба.
Природата ви гледа, стихиите немеят
пред силата на вашите стоманени крила.

А пътя, що избрахте, обсипан е със лаври,
пред него все сияят две думи: „дълг“ и „чест“,
о, рицари безстрашни, мъжествени и храбри,
пазители народни от демонския бяс!

Когато се извият те – подли над главите,
подирят да заграбят невинните души
на мънички дечица, на старици и жени,
излитате на бой, другари на орлите.

Не стряскат ви куршуми – стомана са гърдите,
смъртта коса размахва, но волите чилик са,
вий сеете желязо, всред дим, всред ад летитe
и подвигът ви няма по пример по-велик!

По-силни от смъртта, по-горди от орлите,
вий нямате огнище, вий имате небе,
за вас живот е всичко, което в висините
и пее, и нашепва, и мами, и зове!

19. Петър Горчев – „Чеда на подвига“ (сп. „Подофицер-
ски журнал“, 1944, № 130, с. 24)

Навеки името им ще живее,
ще се предава то от род на род
и устремът им вечно ще светлее
и всеки българин ще ги милее,
ще следва техния живот.

Какъв живот – с величие изпълнен,
родено от безсмъртните чеда –
безстрашни в своите победи пълни,
безстрашни в подвига, що ги погълна
в борбата им за свобода.

Те знаеха над своята родина
във съдбоносни часове да бдят
и да я пазят, за да не загине,
да заживей честити дни, години.
Та има ли стремеж по-свят?

Не, няма устрем по-велик от тоя
и няма обич по-велика днес

от обичта, що ги поведе в боя,
за да отблъснат врагове безбройни
в борбата, водена със чест.

И всеки българин ще ги милее,
готов да следва техния живот,
що като пътеводен лъч ще грее.
Навеки името им ще живее,
предавано от род на род.

20. Ст. Вратованов – „Четвърто нападение над Со-
фия“ (в. „Устрем“, 1944, № 53, с. 5)

Запищяха «сирените»
за тревога и борба.
Излетяха «соколите»
за отбрана в бой с врага.

– За България велика
ний готови сме да мрем!
И в борбата си за волност
ний пред нищо не ще се спрем!

Списаревски изтребител
на езика най-разбран
се превърна на торпила
жива в тази люта бран.

Другарят му Кюмюрджиев
даде свойта скъпа кръв
и загина в борбата
за Родина смело, пръв.

На «пирати» и «ганкстери»
отпор дадоха със чест
двамата соколи наши
във борба неравна днес.

Вечна слава на борците,
що загинаха във бой,
за България велика
дали си живота свой!

21. Цветан Чачановски – „Български орли“ (сп. „Летец“, 
1942, № 6–7, с. 17)

* * *

На бедно племе синове юначни
и рицари на ширните лазури,
летяха те над граници невзрачни,
люляни от градоносни бури...

Като орли над угарите родни
те бранеха с крилата си стоманни
на своя род полята хлебородни
и хижите на братята си бранни.

Те знаеха, че слънцето им свети
из пътищата волни в небесата
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че в тях са взрени родните завети
и пламъка на цял народ в сърцата!

Шумяха гордо жарките мотори
потръпваха напрегнати крилете...
Летяха те над земните простори,
Записващи нов подвиг в вековете...

* * *

Какво са бури в пътя им небесен?
Стихиите играчка са за тях!
Моторите им пеят звучна песен
и път смъртта им прави с поглед плах.

Над Тракия дух някога разпери
крила тревожни и записа там
на бъдещето огнената вера
и въплъти мечтата в жизнен плам.

Вий бяхте първи, български пилоти,
през огън начертали славен път
към подвига, на вихрените роти,
които в небесата днес летят!

Предтечи на велика епопея,
цъфтяха рози в пътя ви избран
и ето – от Камчатка до Егея,
от Африка до Тихи океан

днес подвигът ви в дивен химн разрастна
и границите земни разлюля,
за да настъпи ерата прекрасна
по вред окървавените поля...

Ще бъде ден и мир в света ще блесне,
любов ще пламне в горестно сърце,
но подвигът ви повече ще растне,
огрял с надежда земното лице.

И ще мълвят свободните народи
вред легендарните ви имена –
че българин пръв в бой небе преброди
с въздушен кон на златни стремена!

Поклон пред вас, герои-великани,
откърмени с духа на Симеон!
Пред вас се кланят родните балкани
и цял народ ви слави днес... Поклон!

22. Цветан Чачановски – „Победа на героите летци“ 
(сп. „Летец“, 1943, № 3–4, с. 25)

Всред слънчев ден на есента
над София отново те дойдоха –
да сеят ужас, смърт и суматоха,
понесли срамний кръст на подлостта.

Дойдоха те като крадци пладнешки,
а още зеят ямите, пръстта...

И още – незасъхнала кръвта
по стъпките на жертвите човешки...

Но в тоя миг невидими стрели
кръстосаха небесните простори
и подвигът хайдушки заговори
в сърцата на балканските орли.

И като вихрен пламък се преплете
стомана с дух, животът със смъртта;
над вражеските подли самолети
самата кръв в сърцата запламтя!

Борбата непосилна е за тях –
борба на млади български витязи...
Днес Бог самин борците смели пази –
и свърнаха назад вразите с страх.

Разгаря се борбата в небосклона –
неравна, но развихрена борба;
с венец от лаври гордата съдба
окичи днес децата на Симеона!

Един, два, три – запалени летят
в безреда самолети към земята,
а някакво „Ура!“ над планината
разнася на победата духа!

Привет, борци на въздуха! Привет,
вам – синове на родните балкани!

Земята ни сърцата ваши бранят,
а в тях е вложен Царският завет!

Победа над врага – победа горда
на малкия, но борчески народ!
Летци – деца на горд и славен род,
на поста си бъдете все тъй бодри!

Летете и бранете родни край
и любовта ни с плам ще ви окриля!
Привет от Пирин, Витоша и Рила!
Над вас победно слънцето сияй!

23. Цветан Чачановски – „Предпролетна песен“ (сп. 
„Летец“, 1943, № 6, с. 7)

На младите български летци
(посветено на младите подпоручици от Въздушните вой-

ски, произведени на Дена на освобождението на България)

 В предпролетната утрин, окъпани с лъчи,
блестят като девойки в сватбена премяна
машините красиви, от слънцето огряни,
и в свойта горда песен моторите звучат.

Край тях стоят напети летците ободрени
и чакат знак да литнат над родните села...
Сърцата им са горди, душите възвисени,
и тръпнат те от радост пред своите крила!
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В миг леко се отлепват стоманените птици
и над земята влажна понасят се в ята
от волни и прекрасни зареяни орлици,
предвестници на пролет, на подвиг, красота!

Високо, по-високо над родни планини,
над угарите сиви и над полета свежи
извиват се ятата и пътят им бележи
духа на Симеона в тез тъмни висини!

Летете по-високо, о мургави пилоти,
и там, от небесата, бранете роден край,
та утре щом политнат възторжените роти,
любов към родно племе еднакво да ви грей!

Летете вий над Струма, над Дунав и Балкана,
над тихата Марица, над слънчеви Егей,
над Добруджа – от обич нестихваща пияна –
над Охрид, дето в радост Цар Самуил живей!

Летете и носете надеждата ни крепка
над Струга – тоя дивен и лъчезарен град! –
над Воден и над Лерин крилата ви да трепкат
все с същата готовност и за победа жад!

Полетът ви безкраен един народ следи
и любовта му жарка на вас е посветена...
Сърце си вам е дала Родината свещена
и знае тя, че в буря със вас ще победи!

24. Цветан Чачановски – „Торпили от сърца“ (сп. „Ле-
тец“, 1944, № 5, с. 10)

І
Не бе притихнал подвигът на Дисов,
не бе се още месецът извил –
и българският дух нов дял написа
сред бурята, която се разви...

Небето беше слънчево и синьо
и планините бляскаха в лъчи;
чер облак сви над нашата Родина
и впериха се орльови очи...

На юг, на юг! – и плеснаха крилата
На гордите стоманени орли –
и пламнаха в луд набег небесата
от смъртоносни вихрени стрели...

И в миг израснаха с духа на Левски
над планините огнени слънца –
летците Кюмюрджиев, Списаревски,
превърнати в торпили от сърца!

И слисаха се в подвига нечуван
наемните, безогледни врази;
и тяхната армада пак заплува
през облаци от огнени сълзи...

ІІ

Гърди с гърди, машина със машина
преплетоха се мускули с крила;
в концерт от смъртна огнена лавина
оклюмваха простреляни чела...

Неравен беше боят в небесата,
неравен бе и вражеският тим;
налитаха въздушните пирати,
а срещу тях – духът неуязвим!

Духът на Караджата и на Левски,
на Ботева възторженият дух,
прелян в кръвта на Митьо Списаревски,
на Кюмюрджиев в будния му слух...

И тоя дух, превърнат в огнен блясък,
изгаряше крилата на врага;
и крепостите падаха със трясък,
обгърнати от бляскава дъга...

ІІІ
Във пантеона на борците,
паднали в неуморна бран,
безсмъртний подвиг на летците
ще грей над родния Балкан!

И щом се облак разпилее
и блесне синият простор, –
там слънцето над вас ще грее
през животворния си взор!

ІV
Венец от лаври ще окичва
безсмъртните ви имена
и подвигът ви героичен
ще слави родната страна.

И като лъх на рози свежи
ще се разнася с дивен чар
легендата за дух метежен,
летял с неугасима жар...

V
Ще минат дни, години тъмни,
а подвигът ви ще расте...
Над нас отново ще се съмне
с лъча – усмивка на дете...

Ще плъпнат весели девойки
към планинските върхове,
с цветя на шеметна упойка
ще кичат вашите гробове...

Тъй сред любов нетленна, жарка
ще греят горди имена!
Над вас ще бди една другарка
любима – родната страна!

И вековете ще огласят
на буйни млади песента,
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която с обич ще унася
из пътя свят на храбростта...

Из него младите воини
ще пеят своя марш велик –
за вечно гордата Родина,
за вечно храбрия войник!

25. Янко Урумов – „Песен за героя“ (в. „Нашенец“, 1943, 
№ 149, с. 7)

Майчице, Родино моя, тръпнат черни знамена
– чест и слава на героя, паднал в буря и война
пред олтара ти свещен за любимия народ,
дето двери позлатени му разгръщат нов живот...

Ласката на гордост вечна е разтрогнала смъртта
и столетия – безбрежност везат химн на храбростта!
В името на всичко твое, на прескъпия ни Цар –
скъса жертвено покоя с вихрите на бранна жар!

Мирис на тамян люлее българските небеса.
Над могилите се вее вечна, сребърна роса...
Там сега – моми, невести сплитат китки и венци,
а сърцата с бойка песен славят древни праотци!

Осени с покой, Ти Боже, всеки български храбрец,
който младост, сили сложи пред народното сърце!
Майчице, Родино моя, веят вечни знамена...
Чест и слава на героя, на прекрасната страна!

ОБРАЗЪТ НА БАЛКАНСКИЯ СЪСЕД В КАРИКАТУРИТЕ  
НА ВЕСТНИК „ПАПАГАЛ“ (1939–1942)

Деяна Кръстева

„Външният свят е осведомяван за Балканите само 
по време на терор и вълнения; през останалото 

време те са презрително пренебрегвани.“ Така Ръдиард 
Киплинг обобщава представата на Европа за тази част 
от континента, асоциирана главно с войни и насилие и 
обособила се като алтер его на европейската цивили-
зация. Балканските страни обаче са принудени да съ-
жителстват в тези условия още от конституирането 
си като държави. Местните балкански кавги и съперни-
чеството на Великите сили за доминация над региона 
възпрепятстват развитието на положителни взаимоот-
ношенията между страните. Традиционно, балканските 
държави са в постоянна борба помежду си и никога не са 
обединени. Причина за неудовлетвореността на народи-
те, а всички народи на Балканите са неудовлетворени, се 

търси в злата воля на съседите. Така, образът на съсе-
да на Балканите е почти винаги негативно натоварен. 
Във времена на конфликт на преден план излизат именно 
онези черти в образа на съседа, които могат да бъдат 
използвани като стимул за разделяне и генериране на 
враждебност. Политическите карикатури визуализират 
тези настроения и това ги превръща в средство за фор-
миране на обществено мнение, в масов и лесно достъпен 
начин на пропаганда, предназначен да спечели доверието 
на обикновения читател.

Спецификата на тези процеси представлява предмет 
на настоящия текст. За илюстративен материал са из-
ползвани карикатурите, отпечатани на страниците на 
в. „Папагал“. Най-много в количествено отношение, те 
също така най-добре проследяват динамиката на съби-
тията по време на Втората световна война, когато за 
пореден път отношенията между балканските държави 
се изострят до крайност и негативните стереотипи са 
основната категория, в която се мисли съседството на 
Балканите.

Избраният времеви диапазон – 1939–1942 г., съвпа-
да с избухването и първия етап на Втората световна 
война. Като времеви отсек той предлага достатъчно 
информация не само за конструирането на образа на 
балканския съсед, но и за изследване на динамиката в 
представянето му. 

Въвличането на балканските държави в световния ха-
ос, наречен Втора световна война и разглеждан от Бер-
нар Лори като “четвърта балканска война“1, за пореден 
път се осъществява под диктата на националните пре-
тенции. България влиза в Тристранния пакт със стремеж 
да изпълни ревизионистичните си искания, Югославия и 
Румъния – с желанието да запазят вече спечеленото. 
Гърция в крайна сметка приема протекциите на Вели-
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кобритания, за да се защити от италианската агресия, 
а Турция с пазения си неутралитет също се опитва да 
извлече максимума от войната. Тези стремежи, както 
и последвалото изпълнение на операция „Марита“ (6–20 
април 1941 г.), за пореден път поставят балканските 
държави в отделни, противостоящи си лагери и рефлек-
тират в засилване на негативните краски в образа на 
съседа на Балканите. 

Съседът като „друг“ на Балканите
Съседството като феномен в междудържавните 
отношения на Балканите
„Когато избираш къща, гледай кои са ти съседите“ 

– тази турска поговорка отдавна е навлязла и станала 
част от българския начин за възприемане на света. Тя 
демонстрира както възможността за съвместно съжи-
телство, така и проблемите, които то може да породи. 

В социологически аспект на феномена на „съсед-
ството“ се гледа преди всичко в положителен смисъл. 
Съседът е близкият непознат. Този, без който светът 
би застинал изцяло в полюсите свое – чуждо2. Факт е 
обаче, че винаги близкият съсед поражда много по-силни 
чувства от далечния „друг“. Трябва да се отчете и не-
гативната натовареност, която съседството може да 
придобие под влиянието на външни фактори.

Вероятно най-силно въздействащ върху представи-
те за съседа фактор се явява балканският национали-
зъм. В течение на годините той преминава през редица 
трансформации – от изходна база в изграждането на 
националните държави, през налагането на национални 
пропаганди, противопоставящи различните балкански 
правителства, до издигането на завършени национални 
програми по отношение на следвоенните малцинствени 
и териториални въпроси. Всичко това предпоставя пре-
връщането на националната пропаганда за вътрешна и 
външна консумация в главна задача за всички балкански 
държави. 

Пропагандата като инструмент за изграждане  
на образа на „другия“
Основна предпоставка за съществуването на пропа-

ганда е наличието на конфликт3. Ясно е, че Балканите 
постоянно живеят в „интересните времена“ на стара-
та китайска поговорка. В условията на световен военен 
хаос обаче ролята на пропагандата става още по-осно-
вополагаща за отстояването на националните интере-
си на всяка една балканска държава. Преувеличаването 
на негативните черти на съседа и изтъкването един-
ствено на своите положителни качества има сериозно 
вътрешнополитическо значение, тъй като изграждането 
на собствена идентичност и по-голяма сплотеност чес-
то става за сметка на мнението за „другия“.

В този смисъл първа и основна задача на пропаган-
дата е да промени начина, по който хората възприемат 
себе си и заобикалящия ги свят. Тя свежда разнообра-
зието от социални отношения до опростени черно-бели 
схеми на мислене, като логиката е или/или – или свят на 
доброто (нашият свят), или свят на злото (светът на 
другите). В тези рамки балканските държави развиват 
една към друга синдрома на врага с всичките му състав-
ки – недоверие (дори и да изглежда разумно, това, което 

прави врагът, е лошо); полагане на вината върху врага 
(той е виновен за всичко отрицателно в създалите се 
условия); отрицателно очакване (каквото и да стори 
врагът, ще е в наш ущърб); идентификация на врага със 
злото; нулево мислене (всичко, което облагодетелства 
врага, ни вреди, и обратно); деиндивидуализация (всеки, 
който принадлежи към групата на противника, автома-
тично се превръща във враг) и отказ от съчувствие4.

Като начин за налагането на тези настроения про-
пагандата използва редица прийоми – разпространяване 
на листовки и петиции, организиране на изложби, лекции 
и публични диспути, представяне на тезите си на стра-
ниците на периодиката или с изразните средства на 
изящните изкуства. В този смисъл иронията на полити-
ческите карикатури се явява мощно средство, способно 
да разяде и размие и най-солидните тези. Поради тази 
причина осмиването също служи чудесно на целите на 
пропагандата.

Пропагандата в хумористичния печат
В исторически важни моменти като война, смяна на 

политически режим или обществени сътресения хумо-
ристичната периодика се очертава като основно сред-
ство за манипулация и изграждане на негативен образ на 
„другия“. В този смисъл като графичен жанр карикатура-
та има специфично обществено значение. Тя съчетава 
изобразителното изкуство и журналистиката и с голяма 
яснота и достъпност въздейства върху читателя. 

Директната � връзка с обществото е най-вече в по-
литическата карикатура, която се превръща в „справоч-
ник“ за противника5 – негативен стереотип, целящ да 
драматизира нещата, но също така спомагащ за ориен-
тацията на народа, свеждайки проблемите в обществе-
но-политическото развитие до опростения модел-анти-
теза „ние“ и „другите“. 

В навечерието на Втората световна война тези про-
блеми отново излизат на преден план и намират широко 
отражение в българската хумористична периодика. 

Българската хумористична периодика в годините 
на Втората световна война
В това смутно време в България се печатат десетина 

хумористични вестници и списания, а карикатури се по-
местват и на страниците на други периодични издания6. В 
условията на една предвоенна обстановка съществуване-
то на всички тези вестници е често несигурно и в зависи-
мост от убежденията на редакторите им. Затова повече-
то от хумористичните издания от времето на Втората 
световна война се оказват краткотрайно явление.

От тях сред най-значимите се нареждат продължи-
телят на традициите на в. „Българан“ (1904–1921) – „Ве-
сел Българан“ (септември 1942 – април 1943 г.), заемащ 
прогермански позиции, както и неговият опонент – в. 
„Стършел“, започнал да се печата в края на 1940 г. и 
спрян месец след присъединяването на България към Ос-
та поради пролевите си позиции. На този фон впечат-
ление правят седмичникът в. „Щурец“, който вероятно 
благодарение на официалните позиции, които застъпва, 
просъществува до края на юни 1944 г., и в. „Папагал“, от-
печатван в периода 23 май 1939 – януари 1944 г.

Използваният за целите на настоящия текст в. „Па-



Електронен вестник за музеология и военна история БРОЙ 1, 2012

пагал“ също се радва на сравнително дълго съществува-
не благодарение на официалните позиции, които заема. 
Издаван от Петър Дометиев Петров, в. „Папагал“ се явя-
ва логическото продължение на вестниците „Балкански 
папагал“ и „Нов световен папагал“, излизали съответ-
но в годините на Първата световна война и през 30-те 
години7. Като техен наследник той запазва традицията 
да помества под формата на приложение т.нар. стенен 
лист – многоцветна и многофигурна карикатура, отпе-
чатана на двете вътрешни страници и съпътствана 
от съответния обяснителен текст. Голямата част от 
карикатурите, представен във в. „Папагал“, са дело на 
Александър Жендов (1901–1953), един от най-активните 
български карикатуристи, както преди, така и след 9 
септември 1944 г., а останалите се рисуват от главния 
редактор на вестника Никола Михайлов Бонев. 

Образът на „другия“ в карикатурите  
на вестник „Папагал“
Образът на „другия“ на страниците на повечето ху-

мористични издания най-често е олицетворяван от лиде-
ра на съответната държава, чиито лични недостатъци 
подсилват въздействието на карикатурата. Случаят на 
в. „Папагал“ обаче се явява изключение от правилото, 
тъй като по отношение на балканския съсед се наблюда-
ва обобщение на държава, династия и народ, т.е. липсва 
нюансираност в подхода, типична за други издания от 
периода.

За всяка страна е изграден съответният типаж – 
СССР е или дядо Иван, или Баба Меца, англичаните – Джон 
Бул, Франция се олицетворява от своя символ – Марияна, 
Германия от немския войник Дойчо. Факт е, че Великите 
сили понякога наистина са представяни и чрез техните 
лидери. На страниците на в. „Папагал“ се появяват Чърчил, 
Хитлер, Мусолини. Както бе отбелязано обаче, образът 
на балканския съсед е изцяло стереотипен – облечен в 
традиционната носия на държавата си, носещ обръщени-
ето „господин“ на съответния език (кир, газда, домну, ага) 
пред името си, той привидно е безличен и не чак толко-
ва смислово натоварен. Впечатление прави фактът, че в 
първите месеци на войната балканските съседи обикно-
вено са изобразявани като единна общност на страни-
ците на в. „Папагал“. Те са представени като чакащи ре-

да си в лазарета 
на доктор Марс 
– „някои преяли 
от версайската 
баница, страдат 
от стомашно раз-
стройство, дру-
ги без да хапнат 
от тази баница 
са се опарили от 
нея и раните им 
още не щат да 
зараснат.“, като 
съседи в прис-
тройката на съп-
ритежателен дом 
Европа, който ве-
че е обхванат от 
пламъци – „По чу-
до дъсчената постройка на балканците, в която повечето 
пожари започваха преди, сега остава още незасегната от 
огъня“ и т.н. Скоро обаче динамиката на събитията от-
ново противопоставя съсед на съседа и образите на Газда 
Джуро, Кир Яни, Домну Румънеску и Хасан Ага стават по-
детайлизирани и по-алегорични. Все по-виден е и контра-
стът с обобщения образ на българина – Ганьо (или Пижо) – 
възрастен, белокос мъж, с благ вид, облечен почти винаги 
в бяло и доволно наблюдаващ случващото се отстрани.

Газда Джуро и Кир Яни – образът на „съседа-враг“
Отношенията между българи, сърби и гърци имат 

своя дълга предистория, изпълнена с противопоставяния 
и редки периоди на мирно съжителство. В навечерието 
на Втората световна война в България все още е твър-
де силен споменът за крушението и националната ката-
строфа, сполетели я двадесет години по-рано. Логично, 
виновник за загубата в очите на обикновения българин 
до голяма степен са и съседите-предатели, които от съ-
юзници се превръщат във врагове и заграбват обширни 
територии, считани за изконно български.

Това отношение е много добре уловено от карикату-
рите на в. „Папагал“ и образите на Кир Яни и Газда Джу-
ро са безспорно сред най-колоритните, появяващи се на 
страниците на вестника.

Българите традиционно определят южните си съседи 
като „суетно високомерни“, „лукави и ехидно жестоки“ и 
„служещи си винаги с изкуството на хитрината“8. Според 
наложилите се виждания гръцкият народ не е придирчив 
към домашната обстановка и храната, но проявява взис-
кателност по отношение на дрехите си. Изключително 
много се държи на традицията в облеклото, като нацио-
налната носия е дори униформа в армията9.

Тази склонност на гърка към изрядно облекло е уло-
вена много ясно от карикатуристите на в. „Папагал“ 
и навсякъде Кир Яни е изобразяван като едно истинско 
конте – с бяла фуста, синьо елече, червен пояс и шапка 
и обувки с пискюлчета. Интересно е да се отбележи, че 
лоялността на гърка към традиционната му носия е явно 
толкова пословично известна, че той е единственият 
съсед, който навсякъде е изобразяван само и единствено 
с тези дрехи, оцветени в едни и същи цветове.
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Кир Яни е висок, клющав човечец, голобрад, но с мус-
таци и с отличително голям нос. В действителност във 
фолклорните схващания с шеговита подигравателност 
така изглеждащите хора са оприличавани на физиономи-
ята на дявола – „с дълъг нос, остри брадички, все едно 
дявол присвил е очички“10. 

Образът на Кир Яни е изпипан и по отношение на жес-
товете и позите, които той заема на страниците на в. 
„Папагал“. В началото на войната от фигурата на гърка 

изобразявани свити и уплашени в някой от ъглите на ка-
рикатурата. Логично акцентът върху образа на Кир Яни 
в този момент е много по-силен поради близките връзки 
на Гърция с Великобритания. Той е представян в редица 
трагикомични ситуации, акцентиращи върху невъзмож-
ността му да овладее събитията, като в крайна сметка 
„грешната му душа“ е отвлечена от Джон Бул, изобразен 
този път като дявол14.

Домну Румънеску – „съюзникът по неволя“
Отношенията между България и Румъния се оказ-

ват особено изострени след края на Първата световна 
война. „Ябълката на раздора“ се явява Южна Добруджа, 
отнета от България по Ньойския мирен договор (27 но-
ември 1919 г.) и възстановена � с Крайовската спогод-
ба (7 септември 1940 г.). Възвръщането на Добруджа се 
оценява от българския народ като голяма победа и логич-
но намира място на страниците на в. „Папагал“. Добру-
джа е изобразявана като кокошка и като риба, заедно с 
Трансилвания и Буковина, с които споделя сходна участ, 
а също и като млада жена, която приветства тържест-
вуващия български войник под одобрителния поглед на 
румънеца – „Домнуто елегантно се сбогува, желаейки 
след отстъпването на Добруджа да си запази старото 
приятелство“.

След окончателното обособяване на враждуващите 
лагери на Балканите става ясно, че от съседните на 
България страни единствено Румъния не е сред враго-
вете на Тристранния пакт. Този статут на съюзници, 
макар и по неволя, кара българските карикатуристи да 
смекчат краските в представянето на Домну Румънеску. 

В действителност той е може би най-безличният от 
балканските съседи. Облечен в дълга бяла риза, с висок 
калпак и понякога със син пояс, румънецът е тъмнокос и 
мургав човечец, на чието лице винаги е застинала нес-
крита тревога. В първите години на Втората светов-
на война по-лесно могат да се откроят негативните 
черти в неговия образ. Представян като вярното куче 
на Хитлер, румънецът сам си прерязва ръката, за да 
подпомогне изграждането на новия ред на Балканите15. 
Начинът на изобразяването му обаче се развива рязко в 
положителна посока след присъединяването и на Бълга-
рия към Оста. Изражението на лицето на Домну Румъ-
неску видимо се променя – неговите черти се отпускат, 

Кир Яни Газда Джуро

лъха увереност и желание за сътрудничество, съчетани 
с прояви на доминация над останалите балкански съседи. 
Той е изобразяван с ръце, докосващи гръдния кош в знак 
на искреност, изнесено напред тяло и гледащ уверено 
към съседите си11. Скоро обаче увереността му ще се 
изпари и образът на Кир Яни ще придобие нова, почти 
гротескна експресия. 

В съзнанието на българина образът на сърбина е 
неразривно свързан със свинята било поради факта, че 
свиневъдството е основният държавен поминък, или по-
ради широкия отзвук, който получава митническият спор 
между Сърбия и Австро-Унгария през далечната 1906 г. 
Макар и междувоенният период да води до постепенно-
то налагане на единния образ на „Югославянина“12, той 
изчезва напълно през 1941 г. и на страниците на в. „Па-
пагал“ Газда Джуро отново придобива някои съмнителни 
сходства с посочения животински вид, символ на нечис-
тотия, лакомия и невежество. Сърбинът в представите 
на българина е общителен и подвижен. Любител на заба-
вленията, той рядко се отдава на разсъждения, сметки 
и тревоги за идния ден. В карикатурите Газда Джуро е 
висок, широкоплещест мъж, с глуповато излъчване, кой-
то сякаш през цялото време не разбира какво се случва. 
Облечен е в едноцветна военна униформа, най-често оц-
ветявана в синьо, но в редица случаи и в зелено и кафяво. 
Тези цветове подсилват въздействието на образа като 
неуверен, посредствен и лесно изпадащ в заблуда13.

И Кир Яни, и Газда Джуро търпят видимо развитие на 
страниците на в. „Папагал“ след окупацията на Югосла-
вия и Гърция. Постепенно техните образи са изтласкани 
встрани от центъра на композицията и най-често са 
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ват от факта, че е с 
фес на главата, въпре-
ки че Кемал Ататюрк 
(1923–1938) е ограни-
чил носенето му още 
през 20-те години, а в 
ръцете си най-често 
държи броеница. 

Интересна е и сим-
воликата на цветове-
те, с които го „обли-
чат“ карикатуристи-
те на в. „Папагал“. 
Оби кновено Агата е 
изо бразяван със сини 
шал вари, зелен пояс и червена блуза. На няколко от ка-
рикатурите обаче цветът на горната му дреха е жълт 
– цветът на коварната агресивност и лукавост, цветът 
на дрехата на Юда16. Дори да приемем, че авторите не са 
били запознати с дълбоката символика на този цвят, на 
едно фолклорно ниво жълтото отново се възприема като 
цвят на завистта и омразата. Вероятно не е случаен и 
фактът, че Хасан Ага е единственият от балканските 
съседи, в чиито дрехи присъства това оцветяване.

Негативният образ на Агата се допълва и от езика 
на тялото му – той обикновено е изобразяван с ръце, 
кръстосани на гърдите или седнал по турски с кръсто-
сани крака. Той рядко гледа право към някой от балкан-
ските си съседи, а ги наблюдава отстрани или се взира 
в очакване на реакцията на Великите сили. Това позици-
ониране на Хасан Ага в композициите го обрисува като 
потаен и подозрителен, човек, служещ си с нечестности, 
за да постигне желаното17.

* * *

Всичко казано до тук води до заключението, че обра-
зът на съседа на Балканите е динамична категория, фор-
мираща се в процеса на взаимодействие между народите 
и в зависимост от конкретния случай „товарена“ било 
с положителни, било с негативни характеристики. Про-
цесът на конструиране образа на „другия“ се отежнява 
допълнително и от целите на националната пропаганда, 
защитаваща тезите си включително и на страниците 
на хумористичната периодика. В конкретния случай кари-
катурите на в. „Папагал“ карат обикновения българин да 
се замисли за политиката и времената, в които живее, 
като по този начин дискретно влияят върху формиране-
то на обществените нагласи.

В годините на войната карикатурните шаржове на в. 
„Папагал“ се радват на такъв успех, че скоро след спира-
нето на вестника и подмяната на редакционната му ко-
легия той започва да излиза отново, вече в условията на 
новата власт (след 9 септември 1944 г.) като регулярно 
издание на в. „Стършел“. 

С края на Втората световна война епохата на рели-
гията е вече отминала. Предстои епохата на идеологи-
ята17. Оттук насетне карикатурите ще продължат да 
конфигурират идентичността на балканските съседи, 
но не толкова според нагласите на обществото и цели-

излъчването му вече е спокойно и доволно като на човек, 
направил правилния избор. Близостта между образа на 
румънеца и този на българина се подсилва от цветова-
та символика. Те са единствените балканци, облечени 
изцяло в бяло, както и от мястото, което авторите им 
отреждат в композициите – на странични наблюдатели 
на това, което се случва със съседите им Кир Яни и 
Газда Джуро. 

Въпреки това „другостта“ на румънеца ще бъде на-
помнена отново в края на разглеждания период, когато 
„обръчът около болшевишката мечка се затяга“ и Домну 
Румънеску наравно с всички съюзници на Оста ще бъде 
принуден да тръгне срещу СССР, докато Ганьо остава да 
наблюдава отстрани със задоволство.

Хасан Ага – страничен наблюдател  
и отдавнашен враг 
До края на Първата световна война събирателният 

образ на турчина се олицетворява от фигурата на сул-
тана – носителя на силната и централизирана власт 
в Османската империя. Този обобщен образ върви с не-

гативната натовареност на историческото минало. В 
представите на обикновения българин „турчин“ остава 
синоним на тиранин и поробител. 

В разглеждания период обаче Османската империя ве-
че второ десетилетие не съществува. Контролът над 
Проливите, осигурен на Турция от конвенцията от Мон-
трьо (1936 г.), превръща държавата в обект на интерес 
както от страна на СССР, така и на Запада. Това дава 
възможност на Турция да лавира и за разлика от другите 
балкански държави да запази неутралитета си. Поради 
тази причина и в карикатурите на в. „Папагал“ всички се 
опитват да спечелят на своя страна Хасан Ага – пъл-
ничък, нисък мъж, с голям месест нос и набраздено чело, 
придаващо му умислен вид – който най-често стои от-
страни и наблюдава случващото се.

Дали обаче се отбелязва развитие в традиционна-
та представа на българина за турците? Като основен 
символ на разделение между двата народа винаги са 
стояли религията и историческото минало. Турчинът е 
мюсюлманин, следователно фанатичен и набожен. Във 
всички карикатури принадлежността на Хасан Ага към 
исляма, както и османският му произход се подчерта-
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те на националната пропаганда, колкото според изисква-
нията на блоковата политика.
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ЗА ИМПЕРАТОР НИКИФОР И КАК ОСТАВИЛ КОСТИТЕ  
СИ В БЪЛГАРИЯ*

(изВори и историография за Битката от 26 юли 811 г. МеЖДу  
Византия и България. арМиите на ВраЖДуВащите страни)

Даниел Иванов

През юли 2011 г. се навършиха 1200 години от ед-
но паметно за българската история сражение. 

По своята емблематичност то се равнява на битката 
между армията на Източната римска империя и обедине-
ните вестготски и остготски племена, състояла се на 8 
август 378 г. В това сражение загива самият император 
Валент1. 433 години по-късно, в една битка с българите, 
на бойното поле загива още един източноримски импера-
тор – Никифор І Геник.

Битката, която се разиграва рано сутринта на 26 
юли 811 г. в района на Източна Стара планина между Ви-
зантийската империя (Източна римска империя) и бъл-
гарската държава, определя отношенията между двете 
страни в близките няколко години, а също и войнствена-
та политика, водена от българския владетел кан Крум, 
спрямо империята. Позитивният за българския владетел 
резултат от сражението предопределя следващите не-
гови действия в посока разширяване на България и обе-
динение на южните славяни под скиптъра на българския 
кан. Загубата на Византия, от друга страна, довежда до 
поредица вътрешнополитически сътресения в империя-
та. 

Най-големият проблем при изясняване на пълната кар-
тина на събитията около сражението между Византия и 
България през 811 г. е определянето на точното място 

на самата битка. Нито един от хронистите и изворите 
за този период не споменава къде е протекло едно от 
най-съдбоносните сражения в историята на двете дър-
жави. Тезите на изследователите са няколко, но на тях 
ще се спрем по-подробно после. 

Извори за битката от 26 юли 811 г.
Има много писмени извори, които споменават за съ-

битията от лятото на 811 г. Най-важни и най-подробни 
са: „Хронографията“ на Теофан, която е продължение на 
съчинението на неговия приятел Георги Синкел, където 
събитията достигат до 284 г. Хрониката на Теофан об-
хваща периода от 284 до 813 г.2; „Анонимният ватикан-
ски разказ“, писан въз основа на достоверни данни от 
съвременник на събитията или дори от участник в тях3.

Теофан е роден през втората половина на VІІІ в. и млад 
се оттегля в манастир в Мала Азия. Той взима участие в 
религиозните борби като противник на императора ико-
ноборец Лъв V. Заради тези негови действия е заточен 
на остров Самотраки, където умира през 818 г.4 

„Хронографията“ на гръцкия автор е разпределена 
по години в строга хронологическа последователност. 
Тя е написана на народен език и е предназначена основ-
но за монаси. В последната част от своята хроника 
(VІІ–VІІІ в.) Теофан най-вероятно използва т.нар. Μέγας 
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χρονόγραφος, съчинение, което е изгубено и не достига 
до нас. За последните години от VІІІ и началото на ІХ в. 
той използва и устното предание, и градската хроника 
на Константинопол. По всяка вероятност гръцкият хро-
нист е единственият по-подробен автор за най-ранния 
период от българската история и най-вече за събития-
та след 769 г., когато приключва хрониката на патриарх 
Никифор5. Между 873 и 875 г. римският хронист Анаста-
сий Библиотекар6 превежда на латински език „Хроногра-
фията“ на Теофан7.

„Анонимният ватикански разказ“ е открит за българ-
ската историческа наука в средата на 30-те години на 
ХХ в. от професор Иван Дуйчев. През 1937 г. професо-
рът го публикува в списание на БАН8. Разказът съдържа 
най-пълното и подробно описание за похода на импера-
тор Никифор І Геник и неговото поражение в България. 
В съчинението са дадени подробни сведения за хода на 
военните действия, за самата Плиска, за близките сла-
вянски племена, за военната организация на българската 
държава и т.н. „Анонимният ватикански разказ“ е един 
от най-ценните византийски извори за ранносреднове-
ковната българска история9.

Освен тези две хроники, описващи събитията от ля-
тото на 811 г., съществуват и други източници, които 
не трябва да бъдат пренебрегвани. Такива са житията 
на Николай Студит и Петър Патриций, които са написа-
ни от неизвестни автори. И двамата взимат участие в 
похода на Никифор І. Николай Студит е войник в армията 
на византийския император. В житието са дадени някои 
интересни сведения за развоя на военните действия и 
за поражението на византийската войска. Житието е 
преведено на старобългарски език и се среща в множе-
ство славянски месецослови10. По времето на император 
Никифор І Петър Патриций е доместик на схолите. Той 
е роден в края на VІІІ в. и умира около 880 г. След като 
приключва своята служба при византийския император, 
той става монах и основава Евандровия манастир в Кон-
стантинопол. Житието дава сведения за похода на Ники-
фор в България през 811 г.11 

Битката между двете държави е спомената в хрони-
ките на не малък брой средновековни автори. На някои 
от тях си заслужава да се обърне внимание, тъй като 
ни дават интересни сведения и възможност да създадем 
по-пълна картина на сражението. Такива са изворите на 
Монах Сава12, Симеон Метафраст13, Житие на Теодор 
Студит от неизвестен автор14, Лъв Граматик15, Скилица-
Кедрин16, Йоан Зонара17 и др., както и някои латински из-
вори – „Делата на Неаполските епископи“18, „Животопис 
на Карл Велики“ от Айнхард19, преводът на „Хронография“ 
на Теофан Изповедник от Анастасий Библиотекар20 и др.

Историографията по въпроса 
за битката от 811 г. 
За сражението между българската и византийската 

армия от края на юли 811 г. е писано много. Голям брой 
български историци, а и някои чуждестранни автори пос-
вещават част от своето време и усилия в изследвания 
на тази битка и политическите отношения между двете 
държави в началото на ІХ в. 

Един от най-ранните български автори, който спо-

менава войната от 811 г. между Византия и България, 
е атонският монах Паисий Хилендарски. През 1762 г. се 
появява неговата „История славянобългарска“, в която 
монахът пише за историята на средновековната бъл-
гарска държава. В няколко реда той дава сведения и за 
управлението на Крум (Крун, както го изписва Паисий) и 
войната му с Никифор през 811 г.21 Друг, но чужденец съ-
що ни дава кратки сведения за сражението през юли 811 
г. Това е френският философ, историк и филолог Шарл 
Дюканж. Той е роден през 1610 г. и 70 години по-късно 
публикува своята „Historia Byzantina“. Труд, който е ос-
новен както за византологията, така и за българската 
средновековна историческа наука. В него с „вещина и 
внимание Дюканж отразява Крумовото време“ и описва 
войната между българския владетел и византийския им-
ператор Никифор22. През 1875 г. от печат излиза моно-
графията на чешкия учен Константин Иречек „История 
на българите“. В следващите години книгата е преведе-
на на немски, руски и български език. В няколко реда той 
дава описание на самото сражение между византийци и 
българи, като пише, че „цялата византийска войска била 
изтребена; императорът и много знатни гърци паднали. 
Пленници не вземали“23. 

От началото на ХХ в. започва по-сериозно и задъл-
бочено изследване на сражението между двете държа-
ви през 811 г. Едно от първите обширни проучвания за 
битката е на генерал-майор Христо Чаракчиев. То е 
публикувано през 1912 г. във „Военен журнал“ под загла-
вието „Мястото на великата Крумова засада“24. В него 
авторът обстойно разглежда проблема за мястото на 
сражението, а също състоянието на въоръжените сили 
на двете държави и развитието на самата битка от 
края на юли 811 г. В следващите десетилетия до пери-
ода на Втората световна война проблемът е разглеж-
дан от редица автори. Сред тях са изследванията на 
Иван Дуйчев25, генерал-майор Йордан Венедиков26, Васил 
Аврамов27 и подполковник Стефан Недев28. Те обстойно 
и критично описват събитията от 811 г., като Недев 
дава и обширни сведения за политическото, социалното 
и военното положение в двете страни, военната мощ 
и структура на двете войски, място на сражението, 
плановете за действие на двамата владетели и самото 
сражение между двете противникови армии в проходи-
те на Източна Стара планина. Докато Васил Аврамов 
обстойно описва причините за войната, разглежда хипо-
тезите на различни автори за мястото на битката, и 
търси отговори на важните въпроси, свързани със само-
то сражение. 

Войната между България и Византия от началото на 
ІХ в., и в частност въпросът за битката от 26 юли 811 г. 
е поместен и в труда на професор Васил Златарски, „Ис-
тория на българската държава през средните векове“, 
том 1 от 1918 г.29, и Н. П. Благоев, „Княз Крум“, в Годиш-
ник на Софийския университет – Юридически факултет, 
от 1924 г.30 Въпросът е разгледан обширно и от военния 
историк генерал-майор Владимир Кецкаров в неговата 
монография „Войни на българите в Тракия 689–972 г.“31 

След края на Втората световна война въпросът за 
военните действия между Византия и България от 811 
г., и по-специално за мястото на самата битка, продъл-
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жава да вълнува българската историческа общност. Ав-
тори като Д. Христов32, П. Хаджииванов33 и отново Ст. 
Недев34 посвещават част от своето време за проучване 
на проблема за мястото на сражението между двете 
противникови армии. Интерес за историческата наука 
представлява и един протокол от 1956 г. Той е от заклю-
чително заседание на научна експедиция в състав: ръко-
водител – генерал-лейтенант Щерю Атанасов, и члено-
ве – д-р Иван Иванов, проф. Иван Дуйчев, капитан ІІ ранг 
Васил Попов, полковник Димитър Христов и подполковник 
Борис Чолпанов. Експедицията е натоварена със задача-
та да проучи и уточни местата на някои от сраженията, 
водени между българската и византийската армия от 
VІІІ до ХІV в. Сред тях е упоменато и това на битката 
от лятото на 811 г.35 

Освен в отделни публикации войната между двете 
противникови държави е разгледана и в някои издания 
на Българската академия на науките (БАН) и Държавно 
военно издателство към Министерство на народната 
отбрана (МНО). През 1958 г. излиза от печат колектив-
ното издание на Военно издателство към МНО „Българ-
ското военно изкуство през феодализма“, където наред с 
разглежданите въпроси за военното дело на славяните и 
българите и войните, водени между България и Византия 
през Средновековието, авторският екип е поместил и 
материал за войната между двете държави от началото 
на ІХ в.36 През 80-те години на ХХ в. излизат от печат две 
издания на БАН, в които е разгледан въпросът за войната 
между Византийската империя и Българското канство 
от 811 г. Едното е Том 2 – „Първа българска държава“ 
от многотомната поредица на академията „История на 
България“37, а другото е „Българската военна история. 
От Античността до втората четвърт на Х в.“ с автор-
ски колектив – Димитър Ангелов, Стефан Кашев и Борис 
Чолпанов38. По случай 1300 г. от създаването на Българ-
ската държава на Дунав МНО решава да се издаде книга 
с битките, водени от българската войска в периода от 
Средновековието до Заключителния етап на Втората 
световна война. В това издание е включена и битката 
на Крум с Никифор І Геник39. 

След промените през 1989 г. историческата общност 
в България продължава с нови сили да проучва събитията 
от лятото на 811 г. През 1999 г. излиза от печат книга-
та на Васил Гюзелев и Иван Божилов – „История на сред-
новековна България VІІ–ХІV век“, том 1, в която авто-
рите проследяват историята на Българското канство 
през Средните векове и в частност сражението между 
двете държави от началото на ІХ в.40 В своята моногра-
фия „Бойни изкуства и военно дело на древните българи“ 
д-р Дориян Александров проследява различни битки от 
средновековната българска история. Една от тях е и 
тази между Византия и България от 811 г.41

През 2003 г. в Studia Protobulgarica et mediaevalia 
europensia Евгени Дерменджиев публикува свой доклад 
под заглавие „Една хипотеза за похода на император Ни-
кифор І Геник в България през 811 г.“, изнесен на Научна 
конференция в чест на 100-годишнината на чл.-кор. проф. 
д-р Веселин Бешевлиев във Велико Търново през 2000 г.42 
В него той изтъква различна гледна точка за мястото 
на сражението – Централна Северна България. През съ-

щата 2003 г. Книгоиздателска къща „Труд“ започва из-
даването на многотомната „История на българите“. В 
том V авторският колектив проследява военната исто-
рия по българските земи от Античността до наши дни. 
Тук е включено и управлението на кан Крум и неговите 
военни кампании срещу Византия от 807 до 814 г.43 

В българската историография се появяват и някои 
проучвания, които се отнасят за конкретни проблеми по 
въпроса за сражението от лятото на 811 г. Едно тако-
ва изследване е на шуменския учител Иван Калчев, пуб-
ликувано във в. „Шуменски вести“ през 1922 г.44 В него 
шуменският изследовател търси мястото на битката 
между войските на Крум и Никифор. Друго изследване по 
въпроса за мястото на сражението е поместено в моно-
графията на Св. Аджемлерски „Из миналото на Провадия 
и района“, публикувана през 2005 г. във Варна45.

Интерес представлява и публикацията на д-р Мили-
яна Каймакамова „Българо-византийските войни (кр. на 
VІІ – нач. на ХІ в.) в светлината на българското лето-
писание“. В нея авторът разглежда водените от бъл-
гарската армия войни, изписани в българските писме-
ни паметници46. Друга интересна статия със заглавие 
„Дървената преграда в Старопланинския проход през 
811 г.“ е поместена в научното списание „История“ от 
2007 г. Неин автор е Камен Станев47. В тази публикация 
той разглежда проблема за дървените прегради, които 
изгражда Крум непосредствено в дните преди самата 
битка с Никифор. Но дали е така?

На последно място, но не по значение са проучвания-
та и публикациите на някои чужди историци по проблема. 
Едни от първите, които изследват историческите съби-
тия от лятото на 811 г., са: живелият през ХІХ в. френ-
ски византолог Лебьо, работилият през същото сто-
летие английски византолог Едуард Гибон, известният 
руски учен Хилфердинг, популярният немски византолог 
Херцберг и други48. Описание на сражението дават и ра-
ботилите в България чешки археолози и историци Карел 
и Владимир Шкорпил49. 

През 1915 г. британският професор Джон Бъри пуб-
ликува в „Известията на историческото дружество“ в 
София своята статия „България през ІХ в. и покръща-
нето на славяните и българите“, в която описва под-
робно събитията около сражението между византийци 
и българи в началото на ІХ столетие50. Ученикът на Дж. 
Бъри, известният британски историк Стивън Рънсиман, 
успява да издаде свой труд през 1930 г. под заглавие 
„История на Първото българско царство“51. В него ан-
глийският специалист дава кратки сведения за войната 
между Крум и Никифор от края на юли 811 г. Битката е 
описана и от прочутия руски византолог Георгий Остро-
горски. Своята монография „История на Византийската 
държава“ за първи път той публикува през 1940 г.52 В 
нея е проследен конфликтът между византийския импе-
ратор и българския владетел от 807 г. до смъртта на 
василевса. 

Въпросът за войната между България и Византия от 
811 г. намира място и в голям брой учебници и помагала 
по история, статии от популярния и ежедневния печат 
и в други печатни, мултимедийни издания и в интернет. 

Тук обаче трябва да подчертаем, че в археологически 
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план не са направени никакви конкретни действия за раз-
решаване на проблема около мястото на битката между 
двете противникови армии. А без помощта на археологи-
ческата наука няма как да бъде с точност установено 
полесражението от 25 срещу 26 юли 811 г. 

Пълководците
Никифор І Геник, известен още като Логотет, веро-

ятно е роден около 760 г. в Селеукия, днешна Турция53. 
Преди да се издигне до императорския престол, Никифор 
е патриций в Западен Анадол и успява да стигне до пос-
та на финансов министър (логотет) при императрица 
Ирина54 (от тук идва неговото прозвище – Логотет). 
На 31 октомври 802 г.55 висши военни и аристократи 
извършват династичен преврат в двореца. Императри-
цата е свалена от власт, а на нейно място се възкач-
ва Никифор, който заема властта заедно със своя син 
Ставракий56. 

Новият император веднага се заема да укрепи арми-
ята и границите на Византийската империя. За да ус-
пее в своите начинания, той увеличава данъците, като 
отменя влезлите в сила по времето на Ирина данъчни 
облекчения и води стриктна финансова политика. Опре-
делени църковни имоти Никифор дава на подчинение на 
императорското доменно управление, чието действие 
отдалечава василевса от клира57. 

Основа на отбранителната система на държавата 
от VІІ в. нататък образуват уседналите стратиоти. Те 
притежават войнишки имот, който има стойност от 
най-малко 4 фунта злато, тъй като, ако стратиотът 
бъде повикан да се яви в армията, той трябва да прис-
тигне с един кон и пълно бойно снаряжение. Но по всяка 
вероятност няма достатъчен брой селяни войници, кои-
то да могат да се похвалят с такъв имот, поради тази 
причина Никифор допуска и по-бедни селяни до военната 
служба. За тяхното въоръжение трябва да се погрижи 
селската община. Финансовата тежест преминава при 
нея и това гарантира на държавата, че няма да загуби 
жива военна сила58. 

Друга стъпка, която предприема византийският ва-
силевс за укрепване на границите на империята, е ко-
лонизиране на областите на Балканите, заселени със 
славяни и граничещи с Българското канство – Тракия и 
Източна Македония59. 

В „Анонимния ватикански разказ“ е дадено описание 
на император Никифор като „...възвисок мъж, широко-
плещест, с голям корем, с гъста коса,... с широко лице 
и много побеляла брада, пълен, много разсъдлив, лукав, 
схватлив – особено за държавните дела – малоречив и 
премного сребролюбив...“60, докато Теофан го описва още 
по-силно: „...През никое време християните не са имали 
нещастието да попаднат на по-тежка власт от негова-
та. Защото той надминал всички царуващи преди него 
по алчност и разюзданост, и варварска жестокост“61.

Никифор І не се задържа много време на престола на 
Византийската империя. Именно в битката от края на 
юли 811 г. императорът губи живота си. Неговото упра-
вление продължава около 9 години, почти половината от 
които преминават във война с дългогодишния противник 
– Българското канство. 

Кан Крум 
В литературата кан Крум е известен с прозвищата 

„страшни“ и „законодателя“. Прозвището „законодате-
ля“ той получава заради неговата успешна вътрешна по-
литика и въвеждането на някои закони, които стабилизи-
рат Българската държава, а „страшни“ е наречен поради 
успешните си военни кампании, които води срещу про-
тивниците на България, както и суровото отношение, 
което проявява към тях.

Според едно свидетелство от ХІ в. Крум произхожда 
от българите, които след разпадането на Велика Бълга-
рия се разселват на запад и се установяват в Панония 
(дн. Унгария). Тук те „робували на хана на аварите“. Впо-
следствие една част от тях се прехвърля на юг от р. 
Дунав и някои автори предполагат, че Крум принадлежи 
към Куберовите българи, които в края на VІІ в. се пресел-
ват от унгарските земи в Македония. Те изказват пред-
положения, че той е потомък на известния прабългарски 
род Дуло. Ако се опрем на тях, то с Крум се възстановя-
ват законните права на династията Дуло на български 
престол62. Но според друга теза, поддържана от Васил 
Златарски, той е считан за родоначалник на една нова 
династия в историята на Българското канство63, от коя-
то произлизат едни от най-забележителните владетели 
на Първата българска държава на Дунав. 

В историческите извори не се споменава през коя го-
дина кан Крум сяда на българския престол. Според по-
голямата част от българската медиевистика той идва 
на власт непосредствено след Кардам през 802 или 803 
г.64, докато Иван Божилов и Васил Гюзелев изтъкват една 
по различна гледна точка. Според тях Крум е наследник 
на Кардам, но се възкачва на престола не в началото на 
ІХ в., а още преди 800 г. Двамата български историци 
изтъкват факта, че избягалият от Византия в Бълга-
рия велможа Константин Пацик е женен за сестрата на 
Крум, от която има син, който през 813 г. е пълнолетен65. 

С идването на българския престол Крум започва по-
литика на укрепване на Българската държава. Първо-
начално насочва вниманието си на северозапад, къде-
то могъщата Аварска държава загива под ударите на 
Франкската империя на Карл Велики. Като се възползва 
от обстоятелствата, той разбива аварите и завладява 
източните части на Аварския хаганат, като ги включва 
в пределите на Българското канство66. 

От 807 г. Крум обръща поглед към Източната римска 
империя. От тук до края на неговия живот през 814 г. за-
почва дългия и труден път на войната с Византия. Война 
за политическо и икономическо надмощие в югоизточни-
те части на Европа. 

Не по-малко значителни са заслугите на българ-
ския владетел във вътрешнополитическото укрепване 
на страната. Въведените закони от Крум предвиждат 
тежки наказания спрямо крадците и разбойниците. Въ-
преки данните, които ни дава Свидас лексикон, тези за-
кони имат известен легендарен характер67. С цената на 
жестоки мерки се охранява частната собственост и се 
регламентират имуществените отношения. Под страх 
от сурови наказания тези, които имат имоти (общината 
и едрите земевладелци), са заставени да оземлят бези-
мотните поданици на кана. Следствие на тези действия 
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на владетеля започва да се оформя една прослойка от 
дребноимотни собственици, от които се нуждае както 
държавната хазна, така и армията. Освен до тези ре-
зултати Крумовите закони водят и до още едно положи-
телно въздействие. С въвеждането им за всички подани-
ци на държавата на практика се заличава славянското 
и прабългарското обичайно право. С унифицирането на 
законодателството в голяма степен се улеснява и кон-
солидирането на двата етноса – славяни и прабългари, 
основни за Българската държава68. 

Що се отнася до личността на Крум и неговия ли-
чен живот, то изворите почти не ни дават сведения. В 
своята „История славянобългарска“ Паисий пише за не-
го: „Когато умрял Кардам, след него дошъл Крун (Крум), 
отбран, великодушен и благополучен във война. Тоя Крун 
бил езичник, но смирил много гърците и разширил влас-
тта на българската земя, защото няколко царе преди 
него били злополучни и надвити от гърците“69. Малкото 
неща, които знаем за него, са, че той с готовност и 
доверие приема във владетелския си двор различни бежа-
нци, най-вече от Византия. Такъв е Константин Пацик, 
който дълги години е сред Крумовото обкръжение. След 
падането на Сердика през 809 г. в България бягат и на-
казаните от Никифор І византийски офицери, сред които 
е и прочутият механик Евматий. И не на последно място 
избягалият в навечерието на битката от 811 г. при Крум 
императорски слуга Византий, който донася и сведения 
за движението на византийската армия70. 

Може да се твърди, че Крум е културен и изискан 
човек. При военните походи по негова заповед войска-
та прибира различни паметници и скъпоценни вещи от 
Тракия и ги пренася в Плиска71. След опожаряването на 
Плиска по негово нареждане столицата е разкрасена с 
построяването на една внушителна колонада. Върху ко-
лоните българският владетел заповядва да се изпишат 
надписи (на гръцки език), които известяват забележи-
телни събития. Част от тях имат следното съдържание: 
„Сражение при Версиникия“, „Сражение при Тича“ и други 
паметни битки; и „Крепост Димотика“, „Крепост Ме-
семврия“ и други имена на крепости, превзети от Крум. 
Вероятно тези колони са били изложени в централната 
част на Плиска и са представлявали символична алея на 
българската военна слава72.

Завоевателните действия на Крум в Тракия му спе-
челват сравнението с асирийския цар Сенахерим (705–
681 г. пр.н.е.). В историята на Асирийската държава Се-
нахерим остава като един от най-войнолюбивите вла-
детели, който организира редица успешни походи срещу 
своите съседи. Сравнението подсказва, че Крум е пред-
ставен като непримирим враг, непоколебим и решителен, 
безкомпромисен в своите действия – такъв, какъвто е 
асирийският владетел. Освен това, Крум е обвинен от 
византийските хронисти в надменност, необуздана дър-
зост, алчност, сребролюбие и т.н.73 

Що се отнася за външния вид на българския владетел, 
то до нас не стигат конкретни описания. Крум е изобра-
зен в миниатюри в хрониката на Йоан Скилица, но според 
Виолета Нешева трудно може да се каже, че образът на 
кана е индивидуализиран74. Голям интерес представляват 
изображенията на българския владетел в Манасиевата 

хроника, където той е изобразен с владетелските инсиг-
нии. Въпреки че в определена степен и те не са индиви-
дуализирани както тези от хрониката на Скилица75.

Въпреки бляскавите победи и силния дух, който во-
ди българския пълководец към победите и величието, в 
разгара на най-голямата си кампания – превземането на 
византийската столица – Крум внезапно умира. Датата 
на неговата смърт е 13 април 814 г., като обстоятел-
ствата около нея са покрити в мистериозност, която 
води до появата на различни хипотези76.

Историята ще запомни този мъж като велик пълко-
водец и държавник, който успява да стабилизира своята 
държава в един доста тежък за нея период. С неговото 
име се свързва и утвърждаването на монархическото на-
чало във владетелската идеология. В един от надписите 
той говори за „моя саракт“ (държава), което е свидетел-
ство за разрастването на идеята за самодържавието77. 

Армиите на воюващите страни
Византийската войска 
Византийската империя има темно устройство, 

което по своята същност е военноадминистративно 
разделение на държавата. Целта е всяка военноадмини-
стративна област да изпълнява една постоянна задача 
по охрана на границата и да може да предостави контин-
генти, произхождащи от нейната територия и поддър-
жани със средства от темата. Тези контингенти са под 
командването на началника на областта. Началникът на 
темата се нарича стратег и той обединява гражданска-
та и политическата власт в областта и има задълже-
нието да събира от темата до 10 000 човека пехотинци 
и конници78. 

Въоръжените сили на империята се отличават със 
сложна структура през Ранното средновековие. Тя 
включва различни войски с различен статут и организа-
ция. Частите с реална боеспособност влизат в съста-
ва на comitatenses. Граничните войски са съставени от 
военни части с ниска боеспособност. Войниците, които 
са в тях, се обозначават с термина limitamei. Същест-
вуват и други военни части, разположени във вътреш-
ността, които изпълняват основно полицейски функции. 
Практиката, която постепенно се превръща в традиция, 
е постоянните подразделения да не вземат участие в 
дадена военна кампания с всичките войници, които слу-
жат в тях, по местата на постоянната им дислокация. 
Ако във военните списъци на една кохорта са записани 
по закон около 500 войници, то от 100 до 300 от тях не 
взимат участие във военните кампании, а остават по 
местата си на постоянната дислокация. Затова във вой-
ските, участващи непосредствено в бойните действия, 
се формират нови подразделения. В текста на „Страте-
гикон“ на Маврикий изрично е указано, че военните под-
разделения се формират наново в процеса на събиране 
на войските за предстоящата военна кампания. В тази 
връзка авторът на този военен трактат дава изрични 
инструкции числеността на военните части от еднакъв 
ранг да варира, за да не може врагът да прецени правил-
но числеността на цялата армия79. 

Според „Стратегикон“ основното средно войсково 
съединение в състава на действаща в бойни условия 
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войска е бандата (тагма, аритмос). Пехотната банда 
наброява между 200 и 400 стратиоти80, а конната – меж-
ду 50 и 400 конници. Бандите се обединяват в хилиархия, 
като тя се нарича също и мира или друнга. Около десет 
банди образуват една друнга, чиято численост е меж-
ду 2 и 3 хиляди войници. Три друнги образуват мера или 
турма, която от своя страна е съставена от около 6000 
войници. Хилиархията (мирата) се командва от хилиарх 
или мирарх, а мерата от мерарх, наричан още и страти-
лат или турмарх. Цялата войска се дели на три турми, 
които формират съответно център, ляво и дясно крило. 
Турмархът на турмата в центъра изпълнява ролята на 
заместник на стратега, като командва цялата войска, 
когато последният отсъства81.

Друга важна част от византийската войска през VІ 
в. са отрядите на букелариите, които стратезите наби-
рат със собствени средства. Те също са разделени на 
банди, но тяхното съществуване е много нетрайно и е 
тясно свързано със съдбата на техните стратези. Ако 
те изпаднат в немилост, то бандите на букелариите се 
разформироват82. 

В Стратегикон се наблюдава известна промяна в 
статуса на букелариите. Те се превръщат в отделен 
елитен корпус, съставна част от редовните войски. То-
зи корпус явно влиза в състава на презенталните армии, 
защото през VІІІ в. той се появява като част от вой-
ските на тема Опсикион, която фактически наследява 
бившите презентални армии. При император Маврикий е 
създаден корпус, съставен основно от наскоро вербувани 
чужденци – корпус на федератите. Освен тези два кор-
пуса е създаден и трети от най-добрите бойци в импери-
ята, поради което се нарича корпусът на оптиматите83.

Тези корпуси, които на практика формират ударните 
части на имперската армия от края на VІ и началото на 
VІІ в., доказват своята боеспособност и организирана 
устойчивост с факта, че оцеляват след катастрофални-
те поражения на византийските войски през VІІ в., за да 
се появят отново през VІІІ–ІХ в.84 

Друга основна бойна единица на византийската вой-
ска са стратиотите от конните отряди на темите. В 
тях служат много потомци на варвари, а тези, които 
продължават да бягат в империята, се зачисляват в съ-
щите, което в значителна степен спомага за подобрява-
нето на боеспособността на темната конница85. 

В тактически план ранносредновековната византий-
ска армия е доста дисциплинирана. Бойният строй започ-
ва с конницата, и то с тежковъоръжената, защото тя е 
основната ударна сила. Дълбочината на бойния строй, в 
който се строява тя, зависи от обстоятелствата и не 
е строго фиксирана. Все пак стандарта за дълбочината 
на имперската конница е от 5 до 10 редици. Елитните 
части от рода на букелариите и оптиматите се строя-
ват в дълбочина 5 редици, а по-малко боеспособните час-
ти се строяват в зависимост от условията в дълбочина 
от 8 до 10 редици. Дълбочината на бойния строй зависи и 
от числеността на конницата в конкретното сражение. 
В случаите, в които имперската конница е многобройна, 
тя се строява в по-голяма дълбочина от 8–10 редици, 
но ако броят им е недостатъчен, то тя се строява в 
дълбочина 4–5 редици. Интервалите между конниците по 

време на атака се равнява на една конска дължина, така 
че конникът да може да се завърти свободно около сво-
ята ос. В „Стратегикона“ са дадени препоръки първата, 
втората и последните две редици от конницата да са 
въоръжени с копия, а средните – с лъкове. 

Пехотата се строява в дълбочина от 5 до 10 редици в 
зависимост от обстоятелствата. Най-често тежката 
пехота се строява в дълбочина 8 реда. В първите два и 
последните два реда се препоръчва да се строят теж-
ковъоръжените бойци, които имат брони и железни или 
дървени наколенници. Военните теоритици на Византий-
ската империя препоръчват – при дълбочина на фалан-
гата от 4 редици тежковъоръжени зад тях да има една 
редица от лековъоръжени с лъкове, а при 8 редици теж-
ковъоръжени, зад тях да има две редици лековъоръжени с 
лъкове. Задачата на лековъоръжените е да обстрелват 
противника през главата на тежковъоръжените и да не 
бъдат изложени на риск. 

Византийските войски през VІ–ІХ в. се строяват 
на бойното поле в три отделни части – център, ляво и 
дясно крило. В центъра се построява тежката пехота, 
лековъоръжените – зад нея или по фланговете на тежко-
въоръжените. Конницата се построява на двете крила. 
Когато леката пехота е между тежката и конницата, 
нейната задача е да осъществи връзка между тях в хода 
на самото сражение. Разположена в центъра, тежката 
пехота има за задача да задържа атаките на противника 
по фронта, а конницата да го атакува в това време по 
фланговете и да се стреми да го обходи по крилата. При 
неуспешна атака кавалерията се изтегля зад пехотата, 
прегрупира се и отново контраатакува врага. Понякога 
зад първата линия се строява втора, която играе ролята 
на резерв. 

Византийските военни трактати споменават за бо-
ен строй, който се състои от три линии, разположени 
една след друга в дълбочина. Първата линия играе ролята 
на авангард, който първи установява контакт с против-
ника. Според „Стратегикона“ на Маврикий втората бой-
на линия е основната, а третата изпълнява функциите 
на резерв и на тилова охрана. При възможност разполо-
жените в нея части обхождат фланговете на противни-
ка и излизат в неговия тил. В своята „Тактика“ Лъв VІ 
Философ препоръчва построяване на две линии. Той ак-
центира върху преимуществата на този боен ред, който 
дава възможност за ешелониране на отбраната в дълбо-
чина. Прилагането на този боен ред позволява на войски-
те при евентуален пробив на първата линия от страна 
на противника втората да го спре и контраатакува. Та-
ка частите от първата линия получават възможност и 
време да се прегрупират и възстановят бойния си ред86. 

Що се отнася до въоръжението на имперската армия, 
то основните нападателни оръжия на византийците са 
копията, мечовете и лъковете. Макар и по-рядко, се упо-
требяват и секирите и боздуганите. 

Основното ударно оръжие, използвано през Ранното 
средновековие, е копието. То се употребява като мета-
телно и пробождащо оръжие. Според изворите метател-
ното копие е с дължина около 1,15–1,20 м, а пробожда-
щото достига до 3,75–4,70 м. Във византийския военен 
трактат „Sylloge Tacticorum“ от кр. на ІХ – нач. на Х в. 
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се казва, че дължината на копията варира между 8–10 
лакътя, а самото острие е дълго една педя87. Пехотата и 
конницата използват и двата типа копия, предназначени 
за хвърляне и ръкопашен бой. Кавалеристът носи дълго-
то копие преметнато зад гърба с помощта на ремък, 
разположен в средата на копието, който минава през ра-
мото, докато войниците от пехотата носят копието в 
дясната ръка88.

Друго оръжие, използвано от имперските войски, е 
мечът. Той се явява продължител на римската традиция 
в изготвянето на този тип оръжие. Сблъсъците с гер-
манските племена, както и приемането им в римската 
войска довеждат до замяна на т.нар. римски гладиус. Не-
говото място постепенно е заето от дългия варварски 
меч, известен като келтската спата.

Нарастващото значение на кавалерията довежда до 
пълното налагане на спатата, а също и до увеличаване-
то на нейната дължина. Този меч окончателно измества 
традиционния гладиус като едно от основните оръжия 
на византийската армия. Дългият кавалерийски меч се 
носи от катафрактите (тежковъоръжените конници). 
Той виси на ремък на рамото. Освен него те имат и един 
едноостър боен нож. От изображенията в манускрипти-
те се вижда, че византийците използват основно дълъг 
меч. При едно сравнение с ръста на войника става ясно, 
че мечът има дължина между 85 и 115 см. Според „Sylloge 
Tacticorum“ общата дължина на това хладно оръжие (за-
едно с дръжката), трябва да бъде не по-малка от четири 
педи, а остриетата на най-дългите мечове не бива да 
достигат дължина по-голяма от четири педи. В пехота-
та се използват мечове, които са малко по-къси от тези 
на конниците. Те имат обща дължина четири педи89 (око-
ло 85–95 см). 

Третото основно оръжие, използвано от византийци-
те наред с копието и меча, е лъкът. В историографията 
е прието, че византийските конници използват в периода 
VІ–ІХ в. основно рефлексни (скитски или многосъставни) 
лъкове, които заимстват от хуните. Единствените кон-
кретни сведения относно големината на византийския 
лък се съдържат в „Sylloge Tacticorum“, според която ка-
тафрактите носят големи лъкове, които имат приблизи-
телна дължина между 117–125 см. Освен този тип лъкове 
в имперската пехота се изпозват и други типове, като 
най-вероятно рефлексният е основен90.

Един от най-важните елементи в защитното въ-
оръжение е ризницата. Основният тип ризница, която 
използват византийците, е т.нар. лорика или лорикион 
– халчеста ризница. Тя се употребява през цялата визан-
тийска епоха. В сравнение с останалите типове ризници 
тази има няколко предимства – голяма свобода на движе-
ние на войника; осигуряване приток на повече въздух към 
тялото, това преимущество е от особено значение в 
една географска област, в която през лятото (във воен-
но време) има големи горещини; лесно се сгъва и е удобна 
за пренасяне. Един от малкото и недостатъци е, че не 
е така плъзгава, както пластинчата ризница и бронята. 
Стрелата не се отклонява от повърхността, а остава 
забодена в малките халкички. Също така нейната изра-
ботка е по трудоемка и скъпа от останалите предпазни 
средства91.Според някои автори през втората половина 

на VІ в. византийците под влиянието на аварите започ-
ват да използват пластинчати ризници – клибанион, кои-
то са съставени от големи пластини, а не, както дото-
гава, от малки. Ризниците, съставени от малки пласти-
ни, наричани и люспести, се състоят от извити в долния 
си край пластини, закрепени върху кожена или плъстена 
повърхност, които са наредени по редове, така че долна-
та част на пластините от горния ред прикриват горна-
та част на пластините от долния ред. Този тип ризница 
се използва още от римските легионери и продължава да 
се ползва от имперските войски до ІХ в. Шлемът е друг 
вид защитно въоръжение, използвано от византийците. 
Той е най-масовият защитен елемент, който се употре-
бява от войниците. Носи се от всички тежковъоръжени 
и част от лековъоръжените войски. Сред армията са 
разпространени различни типове шлемове, изработени 
от различни материали според предназначението им – 
за тежко- или лековъоръжените. Първите носят основно 
метални, докато вторите може да носят кожени, плъ-
стени или изработени от други материи. Към шлема се 
носи допълнителен кръгъл елемент, защитаващ врата 
на войника. Този елемент е възприет от византийците 
под аварско влияние. Що се отнася до елитните части, 
те носят и железни ръкавици, налакътници и наколенки92.

През VІ в. конните стрелци имат малък щит, който от 
VІІ в. изчезва от тяхното въоръжение поради невъзмож-
ността да носят и щит и да стрелят с лък. Фактът, че 
много малко от изобразените в средновековните миниа-
тюри конници носят кръгли щитове, показва, че през VІІІ–
ІХ в. те почти не използват този тип защитно въоръже-
ние. Пехотните византийски войски носят няколко типа 
щитове. В изворите липсва строго терминологично раз-
граничение на различните типове щитове, употребявани 
от пехотата. Самите щитове са с различна големина, 
форма и конструкция. Повечето тежковъоръжени войници 
използват големи кръгли и тежки щитове. Според някои 
изчисления те достигат до 1,5 м в диаметър. В центъра 
си имат кръгли метални умбони с диаметър около 7–8 см. 
Част от лековъоръжените византийски войници също са 
екипирани с различни модели щитове. В повечето случаи 
те са кръгли, много по-малки и леки от тези на тежко-
въоръжените войски. Тези щитове са изработени главно 
от кожа и други по-евтини материали. Освен тежковъ-
оръжените и лековъоръжените войски и стрелците във 
византийската армия са снабдени с щитове93.

Голяма е подготовката, която византийският импе-
ратор Никифор І Геник извършва за събиране на много-
числената си армия. По негово време се осъществява 
важна военна реформа във византийската армия с цел 
увеличаване числеността на войската. Императорът 
нарежда службата на стратиотите да се изпълнява и 
от бедните поданици на империята, т.е. от лица, които 
не притежават необходимия имотен ценз съгласно пра-
вилата на стратиотския институт. Военната издръжка 
на новите войници е поета от техните съобщинници, 
които са натоварени с допълнителен данък. С тази ре-
форма императорът постига значително увеличение на 
числеността на войската94. 

Подготовката на похода включва и събиране на вой-
ските от всичките теми на империята – малоазийски-
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те и европейските95. Императорът взима със себе си и 
гвардията, в която включва и 15-годишни младежи, „от 
които съставил дружина на сина си и ги назовал икана-
ти“96. Целта му е максимално увеличаване на численост-
та на войската, както твърди Теофан: „А като събрал 
войски не само от Тракия, но и от отвъдните теми, а и 
мнозина бедняци, въоръжени на свои средства с прашки 
и криваци, които злословели заедно с войските, потегли 
срещу българите“97. Заедно с Никифор тръгват и негови-
те патриции, сановници, и „много други протоспатарии 
и спатарии..., както и доместикът на екскувитите98 и 
друнгарият99 на императорската стража“100. С импера-
тора е и неговият син Ставракий и зет му, бъдещият 
император Михаил Рангаве101. 

Според някои автори, като Димитър Ангелов и Борис 
Чолпанов, византийската армия достига до 60 хил.102, а 
според други историци, като Иван Божилов и Васил Гю-
зелев, императорът тръгва към България с около 70 хил. 
души103. Уповавайки се на тези цифри, може да заключим, 
че византийският император тръгва на война срещу 
българския си противник с една внушителна за времето 
си войска с цел неговото унищожаване. Това е армия, ко-
ято единствено държава с голям човешки ресурс и висок 
икономически потенциал може да си позволи. 

Българската войска
От образуването на Дунавска България до възкачва-

нето на Омуртаг на престола през 814 г. организацията 
на българската войска е изградена на родово-племенен 
принцип. По време на тържествата след победата на 
Крум над Никифор І Геник, българският владетел някол-
ко дни показва главата на своя противник на идващите 
при него племена. Но едва ли биха могли тези племена 
да пристигнат толкова бързо от различните краища на 
България. Обяснението е, че това всъщност са военни 
контингенти, изпратени от различните племена в стра-
ната, влизащи в състава на българската войска през 
този ранен период от историята на средновековна Бъл-
гария. В началото на ІХ в. българската армия все още е 
организирана на племенен принцип. Всяко племе, когато 
е призовано от владетеля, изпраща свой военен контин-
гент във войската под командването на племенния вожд 
или на назначен от него военачалник104. 

В мирно време съществуват три вида постоянни въ-
оръжени сили. Едните са личната дружина на владете-
ля105, другите – гарнизонните войски на крепостите, и 
третите – граничната стража. В личната дружина на 
кана влизат най-доверените му хора. Тя се намира в сто-
лицата на държавата. Продължителят на Теофан разказ-
ва за „неговата дружина от копиеносци“106, която владе-
телят държи в своята резиденция. Тя е избрана войска, 
на която са поверявани най-отговорни задачи107.

Основна част от войската е т.нар. народно опълче-
ние. То се свиква единствено по време на война и форми-
ра отделни отряди на основата на етническия принцип, 
или както вече писахме, на родово-племенния принцип. 
Изворите отбелязват, че славянските племена са съю-
зници на кана и той ги включва в своята войска. В ча-
стите на народното опълчение взимат участие всички 
поданици на българския владетел. В голямата си част 
това са свободни селяни, които трябва сами да се гри-

жат за въоръжението си. Обедняването на селячество-
то през ІХ в. довежда и до увеличаване на процента на 
тези, които нямат възможността да се грижат за сво-
ето въоръжение. 

През ІХ в. войската продължава да се набира от цяло-
то население на канството – както от свободните, та-
ка и от вече зависимите селяни, а също и от жителите 
на градовете. Наборът на войниците по време на война 
се извършва по отделни селища. Възприет е територи-
алният принцип на набиране на войската. 

Гарнизонните войски в крепостите се командват от 
началника на гарнизона, който е местният управител – 
жупан. Гарнизонът се набира от местни жители и има за 
задача да защитава града или крепостта и да предпри-
ема нападения срещу противника, нападащ селището108.

Освен народното опълчение и дружината на владете-
ля по време на война се формира и конницата. Тя от своя 
страна е тежковъоръжена и лековъоръжена. Тежковъоръ-
жените кавалеристи са боилите и багаините, т.е. те-
зи български поданици, които разполагат с достатъчно 
средства, за да си осигурят това въоръжение. По вре-
мето на Крум се създават отряди от тежковъоръжени 
конници, които са на постоянна служба и под прякото 
командване и контрол на владетеля. Самата пехота съ-
що се разделя на лека и тежка, а основната единица до 
началото на ІХ в. е отрядът, сформиран от войските на 
един род109.

В българската войска от периода VІІ–ІХ в. дейно учас-
тие взимат славянските племена. Първото сведение за 
участие на славяните във войската на българския кан е 
още от 705 г., когато Тервел предприема поход към Кон-
стантинопол, за да помогне на Юстиниан ІІ Риномет да 
върне властта си. Във войската си той свиква всички 
подчинени му българи и славяни. Според Жеков фактът, 
че изворите изрично указват кога в българската армия 
участват голям брой славяни, подсказва, че всъщност 
това не е редовна практика110. 

Върховното управление на армията в периода VІІ–VІІІ 
в., а и до ІХ в. принадлежи на кана. Владетелят е команд-
ващ армията и в мирно, и във военно време. Византийски-
те хронисти наричат българските владетели άρχηγός 
άρχων, т.е. предводители на войски111. До третата чет-
върт на VІІІ в. той лично командва армията във всички 
случаи, упоменати в изворите. Първият случай, отразен 
в тях, в който българската войска се командва от боили, 
а не от кана е през 774 г.112

Въпреки големите правомощия, които притежава ка-
нът, той не е абсолютен господар. Властта му е огра-
ничена от силната славянска и българска аристокрация. 
Нейните най-видни представители влизат в състава 
на дворцовия съвет, за който има сведения от VІІ–VІІІ 
в. През следващото столетие той се запазва като по-
стоянен орган и взима отношение по главните въпроси, 
свързани с отбраната на държавата и изграждането на 
нейната войска113. 

Първите помощници на владетеля в управлението и 
ръководенето на войската идват от средата на бои-
лите. Непосредствен пръв заместник в управлението 
на държавата и ръководенето на армията е кавханът. 
Той има ролята на помощник-главнокомандващ. Други 
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помощници на владетеля в управлението и ръководене-
то на войската са т.нар. ичиргу боил и боил коловър, 
които имат по-нисък административен и военен сан 
от кавхана. Като началници на войски се споменават 
и т.нар. таркани, които се делят на няколко категории 
– зера таркан, жупан таркан, олгу таркан, бори таркан. 
По-низшите длъжности в армията се заемат от т.нар. 
багаини, които са с по-ниско обществено положение от 
боиладите114.

Данните за въоръжението на българските войски в 
периода VІІ–ІХ в. са много оскъдни. Резултатите от ар-
хеологическите проучвания ни дават известна информа-
ция, но тя не е достатъчна за оформяне на цялостната 
картина. Особено значение за българското въоръжение 
от този период имат и рисунките-графити от Плиска и 
Преслав, които се явяват едни от най-достоверните из-
вори за него. Те са дело на българи, което ги прави изклю-
чително ценни за българското военно дело. Графитите 
показват, че конницата се състои от тежковъоръжени 
войници с брони и шлемове, сражаващи се главно с дълги 
копия, както и от лековъоръжени конни стрелци115.

От изворите и археологическите находки личи, че 
българската войска използва два типа брони – меки (хал-
чести116) и пластинчати ризници. Т.нар. меки ризници са 
изработени от съединени отвесно и хоризонтално же-
лезни халки, които образуват гъвкава защитна дреха с 
отвор за главата, яка и ръкави (къси и дълги). Тези риз-
ници са сравнително леки и лесно се събират и пренасят 
при поход. Мрежестата им конструкция пропуска повече 
въздух, което ги прави удобни за по-топлите географски 
ширини. Пластинчатите ризници са тези, чиито състав-
ни елементи са метални или костни (рогови) пластини117. 
Този тип ризници се разделя на два подтипа. Единият е 
изработен от големи квадратни или правоъгълни пласти-
ни, свързани чрез ремъци една с друга или прикрепени към 
кожа, плъст или друга материя. Вторият се състои от 
малки пластини, закръглени в долния си край. Те също се 
прикрепят към кожа, плъст или друга подобна материя. 
Подреждат се в хоризонтално положение и както по горе 
казахме, заоблената част на горната пластина закрива 
горната част на долната пластина. Тези дават по-добра 
възможност за защита от противникови удари118. 

При археологически проучвания в България са откри-
ти няколко халчести ризници. Местата, където са от-
крити, са Плиска, Велики Преслав, Царевец, Червен и др.119 
Освен халчестите ризници при археологически разкопки 
в страната са разкрити и пластинчати. Повечето от 
находките са частични, но има и сборни находки, които 
дават по-голяма информация за този тип защитно сна-
ряжение120. 

Освен за войниците защитно въоръжение има за 
конете. Те носят железни, кожени или плъстени нагръ-
дници. Изработени са от малки железни пластини, за-
кръглени в долната си част. Защитното въоръжение за 
българската войска се допълва от щит и шлем. Липсват 
конкретни археологически данни за използваните от бъл-
гарските войски щитове, но те са отразени в графи-
тите от Плиска и Преслав, както и в писмените изво-
ри121. Обикновено формата е кръгла, но съществуват и 
с бадемовидна, овална, правоъгълна и триъгълна форма. 

Кръглият щит може би е най-разпространеният през 
Ранното средновековие и доминира в изкуството до ХІ в. 
В следващите векове той се среща по-рядко. Щитовете 
са изработвани от дърво и кожа и обковани с метал-
ни пластини или изцяло са метални. В профил са слабо 
извити, а в центъра има поставено умбо. Формата и 
предназначението определят размерите. Различните 
„тактики“ препоръчват почти еднакви по форма щито-
ве, но в зависимост от рода войски посочват различни 
размери: за тежковъоръжените пехотинци от предните 
редици – 140 см и по-големи; за тежката конница – 117 
см; за леката кавалерия – 94 см, и т.н.122 Шлемът е дру-
гият защитен елемент от въоръжението на българския 
войн. В славянските езици наименованието шлем идва 
от старогерманското helm или готското hilms. Основни-
те типове шлемове, с които са въоръжени българските 
войски по миниатюрите на Йоан Скилица, са система-
тизирани от A. Hoffmeyer123. По форма повечето от тях 
са сфероконични, но съществуват и други типове. При 
археологически проучвания са разкрити сравнително 
малко шлемове от Ранното средновековие. Един такъв е 
открит в Габровския Балкан, местността Узана, който 
е датиран ІХ–Х в.124 

От нападателното оръжие българската армия из-
ползва меч, сабя, два типа копия – дълги и къси, лъко-
ве и бойни брадви. В българските некрополи от VІІ–ІХ 
в. саби, използвани от българската войска, се откриват 
рядко. Една от малкото открити саби при археологиче-
ски разкопки спада към ранните варианти на този тип 
оръжие125. Тя е намерена в гроб 27 в некропол при Нови 
пазар. Дълга е 96 см и има ширина на клина 3,5 см. Сабя-
та е датирана между VІІІ–ІХ в. Други саби от ІХ–Х в. са 
открити при: Абритус, Разград; с. Батово и Дебрене, До-
бричко; елемент от сабя от некропол в Нови пазар и др.126 

В Ранното средновековие мечът е оръжие, което се 
използва както от пешия, така и от конния войник. При 
археологически проучвания са разкрити сравнително 
малко екземпляри. От ранносредновековния период са 
открити мечове от района на Ришкия проход (възможно 
да е от сражението между Крум и Никифор от 811 г.); с. 
Галово, Врачанско; крепостта до Опака, Поповско, и др. 
Мечовете от този период обикновено са с дължина меж-
ду 90 и 110 см, в това число и ръкохватката127 (гръцки-
ят учен Таксиархис Колиас дава малко по-широк диапазон 
от 85 до 115 см128). В „Praecepta militaria“ се препоръчва 
тежковъоръжените конници да имат един двуостър и 
един едноостър меч (нож). Това хладно оръжие е носено 
по най-различни начини. На миниатюри от Мадридския 
ръкопис на Йоан Скилица те са изобразени закачени към 
поясния ремък, но висят както отляво, така и отдясно. 
На други са изобразени прикачени към тялото, а понякога 
и на гърба129. Класификацията на голяма част от изра-
ботваните през ІХ–ХІ в. се основава на фундаменталния 
труд на Ян Петерсен за скандинавските находки, като 
норвежкият учен проучва повече от 2000 меча130. 

Конниците използват основно дълго кавалерийско ко-
пие, както се вижда от графитите. Особено ясно е де-
монстриран начинът на употреба на подобен тип копие 
от българските конници на един от графитите от Ве-
лики Преслав. Конникът държи копието с две ръце хори-
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зонтално, насочено напред. Едната държи едновременно 
и юздите на коня, а другата е изнесена назад и лакътят 
е свит под прав ъгъл. Начинът, по който конникът държи 
копието – с две ръце, показва по безспорен начин, че това 
е дълго кавалерийско копие, което не може да бъде удържа-
но с една ръка. Този тип копия имат ремък по средата, с 
помощта на който се носят зад гърба на воина, когато не 
се използва131. Този тип оръжие се използва за близък бой, 
но понякога и за поразяване на целта от разстояние. При 
пехотата се използва основно късо копие или славянски 
тип копие за хвърляне132. При археологически разкопки са 
открити немалък брой върхове на копия от този период133.

Друга съществена част от българското въоръжение 
от това време е лъкът. През VІІ–Х в. в българската вой-
ска масово се използва рефлексният лък. Негови изобра-
жения се откриват по графитите в Плиска и Преслав, ко-
ето доказва, че той е използван от българските войни-
ци. Поради специфичните материали, от които се прави 
– дърво, кост, сухожилия, останки от този тип оръжие 
са слабо засвидетелствани при археологически проуч-
вания134. Едни от малкото елементи, които са разкрити 
при разкопки от рефлексен лък, са костните пластини135, 
които се прикрепят в двата края на дървото и в центъ-
ра при ръкохватката136. Открити са също и пръстени за 
опъване на тетивата137. Освен елементите от самото 
устройство на лъка се откриват и голям брой върхове 
на стрели, които са използвани в българската войска138. 
Стрелите се поставят по 30–40 в колчан, а когато не се 
използва, лъкът се прибира в специален калъф139.
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РЕДАКЦИОННО ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ  
НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Димитричка Спасова

Верен на поставената цел да обогатява и разно-
образява дейността си, за да стига тя до все 

повече потребители на музейния продукт, през 2011 г. 
музеят стартира редакционно-издателски проект. Теми-
те, застъпени в книжния му продукт, са преди всичко с 
военна и историко-културна тематика, тъй като в музея 
работят специалисти главно в тази област на истори-
ческото знание. От значение е фактът, че информацион-
ният му отдел вече разполага  с компютърни и езикови 
специалисти, от които се сформира екип за редакцион-
но-издателска дейност.

Първата книга, издадена от НВИМ, е книгата на д-р 
Соня Пенкова – „Военните музеи на България. Общата 
история на първите години“. Огромен материал, резул-
тат на проучвателска и издирвателска дейност, осмис-
лен, анализиран и обобщен на 330 страници, трудът на 
д-р Пенкова има безспорен принос в проучването на об-
щата ни история в нейната най-романтична и героична 
част – военната история, представена чрез съхранена-
та памет във военноисторическите музеи.

„Мъдростта на един вековен дъб“ е втората книга, 
издадена от екипа на НВИМ. Съставителката д-р Сте-
фанка Кръстева между всички останали тези доказва и 
тази, че войните, водени от България, имат съществено 

влияние за изграждането на личността, че патриоти-
змът и отдадеността, показани от участниците в тях, 
ги съпътстват през целия им жизнен път.

НВИМ се гордее и с третата книга „Военен алма-
нах“. Тя е две части – І част – Генерали от пехотата, и 
ІІ част – Първите пехотни полкове. Авторки са д-р Соня 
Пенкова, д-р Даниела Цанкова-Ганчева и Диана Иванова – 
всички от музея. Биографиите на генералите и истории-
те на героичните ни полкове са апотеоз на българското 
величие и НВИМ приема за свой дълг запазването на па-
метта за тях, за делата им и постигнатите цели. Като 
пазител на документи и вещи, святи за народността ни, 
точно музеят в лицето на своите музейни работници е 
призван да осъществява тази високо патриотична дей-
ност.

Издателският портфейл за 2012 година съдържа за-
главия, които според нас ще обогатят знанията за забе-
лежителната ни военна и културна история и ще стиму-
лират у младите хора стремеж към народополезна дей-
ност, пример за каквато са артефактите, съхранявани 
с любов и уважение в НВИМ. Предстои издаването на 
книги, резултат от научноизследователската дейност 
на научния състав на музея и на каталози на неговите 
сбирки. 


