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РЕДОВЕ НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР
Военната ни история, армията като носител и пазител на държавността и на независимостта, артефакти-

те, пропити с опиянението на постигнатите народни идеали, миговете на величие и себеотрицание, втакани в 
националната ни памет – тези значими теми ще присъстват във всеки брой на нашия електронен вестник. Ще се 
срещаме с войните, офицерите, известните и безименните герои на народа ни, оставили диря в националната ни 
история.

Заедно с това чрез изданието ни ще има възможност да се „пътува“ в чудния свят на музеите в един много ши-
рок географски ареал, да се надникне в пъстрата мозайка от подходи към теоретичния модел на науката музеология. 
И в този брой продължаваме представянето на модели музейни мрежи, търсейки чрез тях стандарти и практики за 
решаване на проблеми в българското музейно пространство.

Започваме и нова рубрика „Информационен бюлетин за музеите у нас и по света“, където ще намерят място 
новини, любопитни факти и нестандартни решения, отнасящи се до музеите и музейното дело.
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Уважаеми автори,
Материалите си за публику-
ване предоставяйте на хар-
тиен и електронен носител 
в обем до 20 стандартни 
страници.

Използваната литература и 
библиографското цитиране по-
мествайте в края на текста.

Снимковият и илюстратив-
ният материал, заимстван 
от Интернет или от други 
източници, обозначавайте с 
адреса и исковите му данни.

Всеки автор носи отговор-
ност по въпросите, отнася-
щи се до авторското право.

Предложените за публикуване 
материали се обсъждат и 
одо бряват от редколегията, 
пре ди да бъдат поместени.

Музеология

Модели на музейни мрежи в Европа 
д-р Соня Пенкова
В Европа разнообразието на музейни мрежи е толкова голямо, че е трудно да бъдат  
дори само изброени както на национално, така и... прочети 

Военният музей „Витаутас Велики“ в Каунас, Литва
Йорданка Тотева
Военният музей „Витаутас Велики“ е създаден през 1921 г. от генерал Владас Нагевичус 
(1881–1954), който става негов директор... прочети

Националният военноисторически музей на Кралство Люксембург 
Калина Хинкова
Военният музей на Люксембург няма да ви впечатли с помпозна архитектурна сграда ни-
то с най-съвременните методи... прочети

От кого се учи Чудомир?
Мариета Станева
На фона на многобройните публикации и изследвания върху художественото и литера-
турното творчество на Чудомир... прочети

Ятаганите в зала „Хладно и огнестрелно оръжие“ 
на Национален военноисторически музей 
Описание и типология
Даниел Иванов
Оръжието е основното средство на войника при сражение. През различните епохи  
човекът използва... прочети

В оенна история

Две непубликувани писма от участник в Балканските войни
д-р Даниела Цанкова-Ганчева
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Две писма, съхранявани в Националния военноисторически музей отпреди близо 100 г., 
показват морала, стойностите в живота и издръжливостта... прочети

Героичната епоха на „белия орел“ Янош Хуняди
Емилия Петкова
Османските нашествия в края на XIV и началото на XV век са една драматична и мрач-
на страница от живота на народите в Балканския регион и... прочети

Полковник Борис Дрангов – живот в служба на отечеството
Лилия Криворова
„...Обичайте Отечеството, обичайте го от всичкото си сърце, от всичката си душа, 
служете му с всичките си сили, не жалете нищо, когато трябва...“ прочети

с пектър

Левски в паметта на моя род
Христина Богданова
Светлите очи, фиксирани в мен, сякаш излъчват сила и непреклонност. Меките устни 
крият в ъгълчетата игрива усмивка... прочети

За професията на реставратора и обективно обусловените предпоставки  
за нейното утвърждаване в обществото 
Любомира Стефанова
Реставрацията на културни ценности е мултидисциплинарен процес, обхващащ в себе  
си система от последователни дейности... прочети

и нфорМационен бюлетин за Музеите у  нас и по сВета
Силвия Ламбова

Книгите
„Военните музеи. Общата 
история на първите години“

на д-р Соня Пенкова

„Военни паметници  
в България“

на Петко Йотов, 
Соня Димитрова, 
Даниела Цанкова-Ганчева

„Мъдростта на един  
вековен дъб“ 

от д-р Стефанка Кръстева

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

НВИМ
Предостави безвъзмездно 
изданието  
„Алманах на сухопътните 
войски на България. Българ-
ска пехота“  
на исторически музеи, народ-
ните и регионалните библио-
теки в страната;

Съдейства за издаването на
книгата
„Възпети от Вазов“
от д-р Стефанка Кръстева

МОДЕЛИ НА МУЗЕЙНИ МРЕЖИ В ЕВРОПА

д-р Соня Пенкова

В Европа разнообразието на музейни мрежи е тол-
кова голямо, че е трудно да бъдат дори само из-

броени както на национално, така и на наднационално 
ниво. Изборът на представените по-долу е на основа-
та на търсене на стандарти за решаване на задачи и 
проблеми от българската действителност. Разбира се, 
не става дума за пренос на практики, а за изучаване на 
натрупан опит и реализирани добри практики. Умишлено 
не са избрани страни със сериозна децентрализация на 
музейната сфера, като скандинавските например.

NEMO (Network of European Museum Organisations)1 е 
мрежа на европейските музейни организации на държа-
вите – членки на Съвета на Европа. Членове на NEMO 
са национални музейни организации, неправителствени 
организации, работещи за музеите в национален мащаб, 
национални правителствени органи. Мрежата не приема 
индивидуални членове. Днес в нея са представени орга-
низации от 32 европейски държави. 

През май 1992 г. в Копенхаген е организирана конфе-
ренция с цел да се създаде Европейска мрежа на музеи-
те и музейните специалисти. Безспорно тези действия 
са резултат от Договора от Маастрихт от февруари 
1992 г. между 12-те страни, членуващи в Европейската 

икономическа общност, за образуване на икономически, 
валутен и политически съюз – Европейския съюз (ЕС), 
влязъл в сила през ноември 1993 г. Европейското обеди-
нение насърчава идеята за важното място на културата 
в Европа. Формиращата се организация очертава свои-
те ангажименти в сферата на съдействие на музеите 
и като консултативен орган към Европейската комисия 
(ЕК). Във връзка с отварянето на вътрешните граници 
организацията обсъжда инициативи, свързани със защи-
та на културните ценности. NEMO призова ЕК да пред-
приеме всички мерки, за да се предотвратят действия, 
които могат да доведат до загубване на европейско на-
следство – археологическо, историческо, етноложко, на-
учно и художествено. 

Уставът на NEMO е приет на среща в Италия през 
1993 г. и е променян няколко пъти – в Дъблин, 1995 г., в 
Амстердам, 2004 г., в Копенхаген през 2010 г. и в Атина 
през 2011 г. Според него NEMO работи за насърчаване 
на музейната работа, предоставяйки на музеите инфор-
мация, създавайки условия за работа в мрежа и възмож-
ности за сътрудничество, за да гарантира мястото 
им в културното развитие на Европа. NEMO насърчава 
европейските политики, подпомага музеите в изпълне-
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нието на тяхната роля като пазители на културното 
наследство чрез насърчаване на тяхната важност пред 
европейските политически институции, в името на вза-
имното разбиране. Организацията подкрепя европейски-
те музеи в желанието им да се учат един от друг чрез 
съвместна работа и сътрудничество и показва начини-
те за участие в съществуващите европейски културни 
политики. Служи като информационен канал между евро-
пейските институции и музеи.

NEMO има неформална структура и комуникира чрез 
бюлетин NEMO-News (публикува се два пъти годишно и 
осигурява новини за европейските и националните ини-
циативи на музейната общност), сайт www.nemo.org и 
годишна среща с представители от страните-членки. 
Изпълнителният съвет заседава най-малко два пъти 
годишно. Председателството се сменя на ротационен 
принцип между страните-членки и е двегодишно. Секре-
тариатът и офисът на NEMO следват председателя.

NEMO предоставя информация на своите членове 
относно инициативите на ЕС, свързани с музеите или 
културното наследство, насърчава обмена на информа-
ция между музеи и музейни организации в цяла Европа, 
осъществява връзката с други организации и мрежи със 
сходни интереси в областта на културата и културното 
наследство. Организацията лобира чрез срещи със съ-
ответните длъжностни лица от Европейската комисия 
и представители на Европейския парламент, както и с 
други ключови представители в ЕС, за отговори на въ-
проси, свързани с културната политика, като авторски 
права, програми за финансиране, статистика, както и 
за ролята на музеите. Осъществява връзка с други ор-
ганизации и мрежи, които имат интереси в областта 
на културата. NEMO обсъжда важни теми като твор-
чеството и иновациите в музеите, достъпа на хората 
с увреждания до тях, цифровизацията, междукултурния 
диалог и ученето през целия живот в музеите, норматив-
ните промени в областта на музеите и наследството, 
статистики. 

В средата на миналото десетилетие една от осо-
бено важните теми е мобилността на колекциите. Из-
хождайки от факта, че музеите имат дълга традиция на 
споделяне на културното наследство, NEMO застъпва 
идеята, че чрез мобилността на колекциите европей-
ците се запознават, ползват и разбират собствените 
си и други култури и това помага да предадат общото 
наследство на бъдещите поколения. Организацията ак-
тивно работи по темата и двегодишните � усилия са 
част от „Плана за действие за насърчаване на музеите в 
ЕС към мобилност на колекциите, както и стандартите 
на заемане“, одобрен от Комитета по културни въпроси 
през октомври 2006 г. в Хелзинки. 

В последните години особена важност придобиват 
въпросите с финансирането на музеите в криза. През 
май 2012 г. NEMO публикува изявление по предложението 
на Европейската комисия за Creative Еuropa 2014–2020 г.2, 
в което европейската музейна мрежа критикува силния 
акцент върху икономическите фактори в програмата. 
Измерването на културното наследство само от глед-
на точка на неговото пряко икономическо въздействие 
е определено като недостатък. NEMO изразява съжале-

ние от отрязването на оперативното финансиране за 
европейските мрежи, което ограничава възможностите 
за европейски професионален обмен. Организацията из-
даде наръчник „Как да се използват стратегическите 
програми на ЕС за подпомагане, включително структур-
ните фондове за насърчаване на потенциала на култу-
рата за местно, регионално и национално развитие и 
разпростирането на ефектите върху икономиката като 
цяло?“ NEMO определя като своя задача дейностите за 
подобряване на достъпа на музейните организации до 
средства от структурните фондове на ЕС, предста-
вляващи 35,7% от текущия � бюджет (2007–2013). Се-
га се предоставят 1,7% от тези средства за културно 
базирани инициативи. Въпреки че това е малък процент 
от общия бюджет, то той е най-големият източник на 
финансиране за изкуствата и културата от ЕС. Затова 
и подобряването на достъпа до тези средства е от ре-
шаващо значение. 

В NEMO (според сайта на организацията) членува 
Българска музейна асоциация, регистрирана във Варна с 
директор Петър Иванов, която преди десетина години 
издаваше за кратко вестник „Музей“ и която към момен-
та няма публично известна дейност в културното прос-
транство на България.

Ще се спрем накратко на двете най-големи асоциа-
ции във Великобритания – родината на традиционната 
музейна мрежа. В Обединеното кралство има около 2500 
музея, различаващи се в зависимост от своя собственик, 
управление и финансиране. Над 1800 от тях са акреди-
тирани от MLA3 (регистрацията по схемата за акре-
дитация на MLA удостоверява, че музеят е постигнал 
национално одобрен стандарт в управлението, грижите 
за колекции и предоставяне на информация и услуги на 
посетителите). Управляващият орган на MLA ежегодно 
публикува списък на музеите, акредитирани по този ред4. 
Националните музеи в Обединеното кралство се създа-
ват и финансират от централното правителство чрез 
Министерството на културата, медиите и спорта. Те 
обикновено са големи институции, притежаващи колек-
ции, за които се счита, че са от национално значение. В 
момента такива са 54 музея във Великобритания. Мест-
ните музеи са собственост и се управляват от общи-
ни, енории, квартали, областни съвети и други органи 
на местната власт и обикновено отразяват местната 
история и наследство. Другата голяма група са универ-
ситетските музеи – собственост на университетите 
и управлявани от тях, техните колекции често се от-
насят до специфични области на академичен интерес. 
Така наречените имоти Английско наследство са сгради 
и паметници на историята, много от които притежават 
колекции, експонирани в тях. Те се управляват от публи-
чен орган на правителството на Обединеното кралство. 
Сходни са имотите, управлявани от Националния довери-
телен тръст – независима благотворителна организа-
ция, осъществяваща управление над исторически къщи 
и градини, замъци, промишлени паметници и сайтове за 
социална история, както и на природни забележително-
сти. Друга група музеи са независимите музеи – соб-
ственост на регистрираните благотворителни органи-
зации и други независими органи или тръстове. Те не са 
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финансирани пряко от държавата, но могат да получат 
помощ чрез правителствени програми за подкрепа на ре-
гионите. Военните музеи и тези, свързани със запазване 
на военното наследство на Великобритания, най-често 
се управляват от армията.

Във Великобритания има две големи музейни мрежи, 
институционализирани като асоциации. Музейната асо-
циация (The Museums Association) е професионална ор-
ганизация, обединяваща музеи и музейни работници от 
Обединеното кралство и такива, работещи в галерии и 
учреждения, пазещи националното наследството. Това 
е най-старата музейна организация в света, създадена 
през 1889 г. от малка група музеи с цел да пази интереси-
те на всички музеи и галерии в страната. Основната � 
цел е защита и помощ на гореспоменатите институции 
и техните служители, създаване и поставяне на етиче-
ски стандарти и модели, както и поглед към бъдещото 
развитие. Музейната асоциация провежда семинари и 
курсове за повишаване на професионалните умения, за 
професионално развитие и обогатяване на своите чле-
нове, които търсят кариерно развитие и повишаване на 
знанията си. Основните дейности на Музейната асоци-
ация, част от нейните уставни документи и конститу-
ция, са – да консултира музеите и галерии в стремежа им 
към задоволителни стандарти в тяхната работа, както 
и да осигури средства за постигането на последните; 
да наблюдава законодателството, касаещо музейната и 
галерийна среда, както и да дава мнение и да подпомага 
за създаване по-добро такова; да представлява и под-
крепя музеите и галериите в изпълнение на основните 
им отговорности към техните колекции и публика; да 
подготвя, установява и подържа такива стандарти на 
обучение, че те да водят до несъмнено високи професи-
онални стандарти на умения и приложение. Асоциацията 
издава грамоти, награди, сертификати, като, разбира се, 
се въздържа от присъждането на награди, които са във 
властта на държавна институция или орган на властта. 
Асоциацията организира годишна конференция, която е 
най-голямото събитие от подобен род в Европа, на ко-
ето се поставят на обсъждане основни въпроси за му-
зеите и наследството, издава годишник, а членовете � 
получават Museums Journal и Museum Practice.

Организацията е управлявана от борд от 12 души, 
членове на Музейната асоциация, директори по отдел-
ни компетенции. Бордът заседава поне 6 пъти годишно, 
начело е президент, избиран за две години, без преизби-
ране. Отговорностите на борда включват грижи за пра-
вилното администриране на организацията в съзвучие с 
всички легални и финансови регулации, както и законова-
та � уредба, отговорност за политиките на асоциация-
та, за поставяне и следване на нейните основни цели и 
приоритети.

Днес в най-старата музейна мрежа в света – Му-
зейната асоциация на Обединеното кралство, членуват 
повече от 5200 индивидуални членове, 600 институции и 
250 корпорации. Бюджетът е независим от държавата 
и се формира изключително от членски вноски, от раз-
лични дейности (без търговски, освен ако специално не 
е посочена конкретна дейност в уставните правила или 
закон), всякакви дарения, проекти и др.

Втората британска национална мрежа е Асоциация-
та на независимите музеи (Association of independent 
museums), основана през 1977 г. с цел запазване на кул-
турното наследство на локално и национално равнище. 
Днес тя е уважаван партньор на държавата и Европей-
ския съюз. Независимите музеи във Великобритания ва-
рират от малки местни организации, управлявани главно 
от доброволци, до големи музейни институции. Дейност-
та на тази мрежа има няколко направления, като сред 
тях основно място заема финансовото подпомагане с 
цел устойчиво развитие, съхраняване на наследството 
и образование, чрез схема за безвъзмездна помощ с цел 
устойчивост, съхранение, схема „Национално наслед-
ство“ и др. По първите две схеми в периода 2006–2012 
г. са финансирани 237 музейни проекта чрез средства 
от донорски организации (Фондацията Esmée Fairbairn и 
Тръста Пелигрим). Асоциацията предоставя и стипендии 
за обучение с подкрепата на фондацията в памет на Боб 
Хардинг – малки грантове за физически лица за професи-
онална квалификация. Ръководният � орган – Съветът, 
провежда консултации с правителството и национални-
те органи за управление на културата по всички въпро-
си, касаещи музеите, туризма и наследството, излагайки 
мнението на своите членове и гарантирайки техния глас 
по национално важните въпроси.

Наред с тези „учебникови“ образци на традиционни 
музейни мрежи променящата се среда на 90-те години 
на миналия век роди един особен тип музейни мрежи. 
Музеите имат законово определени функции независимо 
от националната принадлежност и в основните музейни 
задачи не влиза използването на музейните фондове за 
търговска дейност и получаване на преки приходи. Биз-
несът, който дълго време заобикаля музеите, в началото 
на 90-те години на ХХ в. започва сериозно да навлиза 
в музейната сфера, най-вече заради динамичното разви-
тие на туризма. Разбира се, не всички музеи, които за-
почват да правят опити в тези пазарни ниши, постигат 
успехи. Най-важната причина е, че не ползват специали-
сти, които ги познават, а свои служители, имащи опит 
в опазването и изучаването на наследството, но за ко-
ито основното е предметът, а не пазарната конюнкту-
ра, икономическите показатели, инфраструктурата или 
дори модата. В много от случаите се установява още 
един проблем – музеите трудно съчетават дейностите, 
свързани с опазване, представяне и т.н на културните 
ценности, по правило финансирани от държавата, и дей-
ностите, влизащи в полето на търговията и предпри-
емачеството. В някои страни, където има по-широка за-
конова рамка, ако музеят получава приход от търговски 
сделки, то той се разглежда като обект на бизнеса и се 
облага със съответните данъци.

Това се превръща в една от причините, довели до съз-
даването на музейни мрежи, които да улеснят музеите в 
дейности, непривични и чужди за тях, но превръщащи се 
в определящи за присъствието им на пазара на култур-
ни продукти. Този тип мрежи излизат от общоприетото 
схващане за неизвършване от музеите на търговски дей-
ност, а напротив – това се превръща в тяхна същест-
вена дейност (Музейната асоциация на Великобритания 
също има подобни практики, но не са основни). 
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Емблематичен пример е създаването на Обединени-
ето на националните музеи на Франция (RMN, Reunion 
des museesnationaux)5 – най-известната и важна за раз-
витието на сектора музейна мрежа на Франция. То започ-
ва своята дейност в началото на 90-те години на ХХ в., 
след като всеки един музей-учредител подписва договор 
с новосъздадената организация, на основата на който � 
предава авторските права за използване на изображени-
ята на музейните предмети и тяхната интерпретация. 
Обединението организира производството и реализаци-
ята на стоките, в които се използват изображенията, и 
получава приходите от тази дейност. От тях в края на 
годината 14% остават в Обединението, а с останали-
те то закупува за музеите произведения на изкуството, 
други предмети, колекции и т.н. Директорите на музеите 
са членове на Съвета на директорите на Обединението, 
избират изпълнителния директор и разпределят прихо-
дите. Всички финансови и данъчни взаимоотношения с 
държавата се осъществяват от него, а музеите само 
получават непряк паричен приход – обогатяване на сво-
ите фондове. Обединението назначава за изпълнение на 
задълженията си специалисти с различен профил – ико-
номисти, юристи, PR, маркетинг, реклама и пр. Първите 
реализирани проекти са през 1994 г. – печатни произве-
дения, а по-късно прави единен пакет за няколко музея, с 
което снижава себестойността и увеличава приходите. 
Същият принцип прилага и при сувенирите. В следващи-
те години залага на сериозни маркетингови проучвания 
на профила на туристите и техните предпочитания. Във 
Франция, както в повечето европейски държави, за разли-
ка от България основният поток, преминаващ през музе-
ите, са туристите (за Франция – японските). Сериозно 
проучване още в първите години Обединението прави на 
друг голям поток потребители – децата.

През януари 2011 г. с решение на френското правител-
ството Обединението на националните музеи се слива 
с институцията на Grand Palais – едно от най-знакови-
те културни пространства на стария континент и един 
от най-големите изложбени центрове на Париж, открит 
през 1900 г., за целите на публичността на културното 
наследство, за по-ефективно представяне на френската 
култура на международния пазар при ползване на общия 
опит и взаимното допълване на отделните институции. 
С този акт се признава важността на Grand Palais като 
паметник на културата и се дава ясна индикация, че след 
огромния ремонт на сградата, в нея триумфално се за-
връща изкуството, което ще доминира.

В мисията на новото Обединение – RMN-Grand Palais, 
се повтарят основни начала, залегнали още в първата 
мрежа – подпомагане на развитието и достъпността 
на музейните колекции на френските национални музеи, 
чрез представянето им в изложби и събития, образова-
телни активности; публикуване на каталози на различни 
носители, научни трудове, изследвания, свързани с колек-
циите на тези музеи, с което да се постигне още по-го-
ляма публичност и достъпност; придобиване на различни 
предмети, произведения, колекции и включването им във 
фондовете на националните музеи. Новите моменти са 
свързани със създаване на универсална фотобиблиотека, 
която да събере на едно място фотоизображения и ре-

продукции от колекциите на националните музеи и оси-
гуряване на тяхното опазване, чрез всички необходими за 
това дейности, включително цифровизация и електронен 
достъп до тях. Новият формат на Обединението получа-
ва права да събира входна такса и да оперира с магазини-
те на музеите от мрежата, като ги развива и работи за 
обогатяване на услугите с търговски характер. Новата 
мрежа ще използва всички налични културни дадености, 
които представляват същността на уникалния инсти-
тут Grand Palais, както и неговите съоръжения и други-
те публични субекти, които упражняват продължителна 
дейност в сградата му, като ги запазва и развива за уве-
личаване на престижа и благосъстоянието на Франция и 
Париж. Обединението упражнява по подходящ начин биз-
нес дейности, полезни за изпълнението на задачите му, 
така че да пази своята финансова независимост и да 
спомага за осъществяването на културните политики 
на френската държава.

Така от музейна мрежа днес RMN-Grand Palais е пуб-
личен национален субект, който развива индустриална 
и търговска дейност под надзора на Министерството 
на културата и комуникациите и се управлява от пре-
зидент, назначаван от правителството. Последният се 
подпомага от съвет, чиито членове се избират на осно-
вата на техните познания в различни области от полза 
за развитието, като шест от тях се назначават от ми-
нистъра на културата, а останалите – от президента 
на RMN-Grand Palais.

Към момента в мрежата RMN-Grand Palais членуват 
16 национални музейни институции, намиращи се в Па-
риж, 7 – в региона, и 13 – от цялата страна.

Типът музейна мрежа, създадена „отгоре“, е разпрос-
транен и на юг от Франция – в Испания, и това е Мре-
жата на музеите на провинция Барселона6 (която съ-
щевременно е типичен пример за разработена локална 
мрежа), създадена като организация за сътрудничество 
и подкрепа между музеите от провинцията. През 2011 
г. тя обединява 64 институции и съоръжения, разполо-
жени в над 52 различни общини. Мрежата се управлява 
от службата за Културно наследство на регионалното 
Министерство за образование и нови технологии. Пър-
воначално съществува като комитет (1988), а през 2001 
г. прераства в мрежа. Основната цел на мрежата е да 
направи от музеите близки и достъпни за хората мест-
ни центрове – за образование, обществен дебат и раз-
влечение, така че гражданите да станат партньори в 
запазването на идентичността и колективната памет. 
Мрежата работи по различни проекти, насочени към по-
добряване на работата на музеите, опазване, управле-
ние и популяризиране на наследството, териториалното 
развитие.

Накрая, няколко реда за още една мрежа, която мо-
же да бъде определена като регионална – Балканската 
музейна мрежа7, която обединява музеи от Западните 
Балкани, с цел съхраняване и споделяне на общото на-
следство, на основата на взаимно уважение, професиона-
лизъм и етика. Тази мрежа може да бъде окачествена 
като изключително голяма крачка напред, що се касае 
до балканския регион в името на помирение чрез наслед-
ството. Мрежата е създадена през април 2006 г. в Упса-
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ла, Швеция. Работи в партньорство с шведската мре-
жа „Културно наследство без граници“ (Cultural Heritage 
without Borders)8 и разгръща своята дейност едва през 
2010 г. Участници в Балканската музейна мрежа са 11 
музея в региона – от Албания, Босна и Херцеговина, Ко-
сово, Македония, Черна гора и Сърбия. Мрежата има за 
цел чрез работни срещи и семинари да работи за по-
добряване на културното разбирателство, компетент-
ността на персонала, улесняване на обмена на идеи и 
изложби, обсъждане на важни теми като музейното упра-
вление, стратегическо планиране, изложби, комуникация, 
образованието в музея, достъп за хора с увреждания до 
наследството, подкрепа на жените в управлението на 
музеите и др. През март 2011 г. Балканската музейна 
мрежа стартира един интересен проект – „мрежова“ из-
ложба, която се откри едновременно, в един и същи ден 
и час, в 11-те музея с едно и също заглавие „1 + 1. Живот 
и любов“. Изложбите са различни, така както различно 
е разбирането на заглавието, което може да означава 
много неща, но в основата са връзките между хората, 
между институциите, между държавите на фона на раз-
нообразието и обединяването, в името на надежда за 
бъдещето.Мрежите служат за стратегически съвмест-
ни действия, за мултиплициране на добрите практики, 
за иновации, за подкрепа и приятелство, за експеримен-
тиране на различни типове на мислене и действия, за 
изследване на алтернативни източници на финансиране 
(вкл. самостоятелно генерирани приходи, бизнес модели 
в мрежа, групови обезщетения за членовете), за нови ди-

намични форми на съвместна работа онлайн, за съвмест-
ни решения по глобалните въпроси. Мрежите са силният 
общ глас на музеите, поле за реализиране на трансгра-
ничен опит и изграждане на капацитет и професионали-
зъм. Те позволяват да се погледне отвъд ежедневните 
проблеми към отговорностите на общото бъдеще. Какво 
е бъдещето на сега съществуващите мрежи, едва ли мо-
жем да кажем – някои ще изчезнат, но ще се родят нови, 
други ще се трансформират или ще станат изцяло он-
лайн, но мрежи винаги ще има, защото управлението на 
промените е в сърцето на работата в мрежа. 
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ВОЕННИЯТ МУЗЕЙ „ВИТАУТАС ВЕЛИКИ“ В КАУНАС, ЛИТВА 

Йорданка Тотева

Военният музей „Витаутас Велики“ е създаден през 
1921 г. от генерал Владас Нагевичус (1881–1954), 

който става негов директор и заема тази длъжност в 
продължение на няколко години. Музеят, който е един от 

най-старите в Литва, пър-
воначално се намира в дър-
вено помещение на донски 
казаци. Крайъгълният камък 
на новата сграда на музея 
е поставен и осветен през 
1930 г. През същата година 
музеят е наречен „Витаутас 
Велики“ по името на Великия 
херцог Витаутас, един от 
най-известните владете-
ли на средновековна Литва 
(1392–1430), при който дър-
жавата окончателно приема 
християнството. На 16 фев-
руари 1936 г. отваря врати 
новата сграда на музея, а на 
25 юли 1940 г., когато Литва 

вече е съветска република, музеят е лишен от името си 
„Витаутас Велики“. Истинското име на музея е възста-
новено отново на 29 януари 1990 г., а от 1 януари 2006 г. 
той е структура на Министерството на националната 
отбрана на Литва.

В красивата и просторна сграда на музея са предста-
вени следните експозиции:

Предистория на Великото херцогство Литва 
Тази част от експозицията е разположена в две зали. 

Първата е посветена на военната история на Велико-
то херцогство Литва (ВХЛ) от XIII в. до 1648 г. Бор-
бите му с Ордена на Тевтонските рицари-кръстоносци 
са показани чрез археологически материали, допълнени 
от картината на художника Й. Стика „Клетвата на 
Витаутас“ и серия от картини, свързани с битката 
при Грюнвалд, която заема централно място в експо-
зицията. Те отразяват езическия период на Великото 
херцогство Литва. Чрез схеми на битката при Орша и 
Саласпилс, оръжия и картини на рицари, специална ко-
лекция от брони от XVІІ в. и копие на шведско оръдие са 
отразени събитията от 1430 до 1648 г. В центъра на Витаутас Велики
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залата са представени с цялото им великолепие копия 
на оръдия „Радвилос“ и оръдия от периода XVІ–XVІІ в. 
Експозицията във втората зала представя историята 
на литовската армия в периода 1748–1795 г. Показани 
са репродукции на униформи, образци на оръжия, арти-
лерия и музикални инструменти. Отделено е внимание 
и на войните на територията на Литва през XVІІІ в. В 
края на експозицията са отразени реформите през т. 
нар. четиригодишен период (1788–1792) и въстанието, 
ръководено от Тадеуш Косцюшко.

Експозиция „История на военното изкуство  
в Литва през периода 1795–1940 г.“
Централно място тук е отделено на следните съби-

тия от литовската история:
– Войната от 1812 г. и участието на литовските на-

ционални части в състава на френската и руската армия;
– Въстанията в Литва през 1831 и 1863 г.;
– Литовските войници в руската армия в края на XIX 

и началото на XX в.;
– Литва през Първата световна война;
– Защита на крепостта на Каунас през 1915 г.;
– Организация на литовските части в руската армия 

през 1917 г.;
– Възстановяване на литовските въоръжени сили 

през 1918–1920 г. и борбата за независимост на Литва;
– Развитие на литовската армия през периода 1920–

1940 г.; военна техника.

Експозиция „История на оръжието“
В музея е събрана забележителна колекция от оръжия 

и брони. Част от нея представя историята на оръжието, 
запазването на традициите и изработката на оръжие в 
периода между войните (1918–1939). Изложени са най-ин-
тересните екземпляри хладно оръжие; арбалети, лъкове; 
колекция от прободно оръжие – копия и стрели; колекция 
брони от XVI в. и представителна колекция щитове от 
XVІІІ–XІX в., получена от графиня Капскиене през 40-те 
години на XX в. Показани са също така реплики на ли-
товски оръдия от XVІ–XVІІ в. Отразено е и развитието 
на леките огнестрелни оръжия от XV–XVІ в. до Втората 
световна война.

Експозиция „Lituanica“
Посветена е на полета на летците С. Дариус и С. 

Гиренас, които прекосяват Атлантическия океан със са-
молета „Lituanica“. Те излитат от летището в Ню Йорк 
на 15 юли 1933 г., прекосяват Атлантическия океан и 
на 17 юли загиват, тъй като самолетът им се разбива 
на път към дома в околностите на гр. Солдин, Германия 
(днес – Полската република). Мемориалната експозиция 
показва части от самолета, лични вещи на пилотите, фо-
тографии и документи. Този полет има голямо значение 
за историята на световната авиация поради факта, че 
пилотите изминават 6411 км без кацане и прекарват във 
въздуха 37 ч. и 11 мин. Това е вторият резултат в света 
по отношение на изминатото разстояние и четвърти-
ят по отношение на прекараните във въздуха летател-
ни часове. По време на полета за първи път се превозва 
официално въздушна поща от Северна Америка за Европа.

Крипта на загиналите за независимостта  
на Литва
Криптата е открита на 23 ноември 1938 г. Израбо-

тена е по проект на художника М. Добужински. Стените 
и таванът ú са покрити с черен мрамор, а между тях са 
поставени плочи от бял мрамор, на които са изписани 
със златни букви имената на загиналите за свободата 
на Литва и датите на смъртта им. По време на съвет-
ския режим криптата е била разрушена. Възстановена е 
и е отворена отново на 23 ноември 1998 г.

Експозиция в параклиса „Витаутас“
Експозицията в параклиса „Витаутас“ пресъздава ду-

ха на трийсетте години на XX в. Повечето от експона-
тите са оригинални и са били на това място и преди 70 
г. В центъра е поставена скулптура на Витаутас, изра-
ботена по поръчка на музея от един от най-известните 
литовски скулптори – Владас Грибас. В най-важната за-
ла на музея са изложени портрети на литовските владе-
тели, рисувани от известни художници в периода между 
войните (Й. Макевичус, П. Капокас, В. Дижокас, Й. Яну-
лис и др.). Галерията на владетелите започва с краля на 
Литва Миндаугас и завършва с последния крал на Полша 
и велик херцог на Литва Станислав Аугуст Понятовски. 
Освен портретите на владетелите могат да се видят 
картини на най-важните битки по времето на Витаутас 
и преди него („Битката при Сауле“ на А. Крука, „Битката 
при Дурбе“ на В. Норкус, „Битката при Сините води“ на 
П. Грушис и „Битката при Грюнвалд“ на И. Рудолфас – ко-
пие от картина на Ян Матейко).

Едни от най-ценните артефакти, които се съхраня-
ват във Военния музей „Витаутас Велики“, са: платното 
на Й. Стика „Клетвата на Витолд“; украсените с цве-
тя оръдия на армията на Великото херцогство Литва, 
използвани в края на XVІ – началото на XVІІ в. – всичко 
това може да се види в параклиса „Витаутас“. 

Сред основните дейности на Военния музей „Вита-
утас Велики“ е организирането на изложби. В музея се 
показват археологически изложби, изложби, свързани с 
различни теми от военната история на Литва, изложби 
за историята на литовската дипломация, историята на 
литовската култура и др. 

Музеят притежава колекции от археологически на-
ходки, хладно и огнестрелно оръжие, военни униформи 
от различни държави, предмети и документи, свързани с 
трансатлантическия полет на самолета „Lituanica“ през 
1933 г., колекция от етнографски фотографии на Балис 
Бурачас (1897–1972).

Военният музей „Витаутас Велики“ извършва следни-
те културни и образователни дейности:

– Образователни програми;
– Организиране на лекции, семинари и уроци;
– Организиране на тържества и чествания;
– Представяне на книги;
– Организиране на събития за деца от детската гра-

дина;
– Организиране на мероприятия за донаборници;
– Изготвяне на доклади по различни теми;
– Подготовка на статии за пресата.
В административната структура на музея „Витау-



Електронен вестник за музеология и военна история БРОЙ 2, 2012

8

тас Велики“ са включени следните отдели:
– Отдел „Археология“;
– Отдел „Военна история на Великото херцогство 

Литва“;
– Отдел „История на военното изкуство“;
– Отдел „Съвременна военна история“;
– Отдел „Образование и информация“;
– Отдел „Регистриране и опазване на колекциите“.
Военният музей на Литва предлага следните услуги:
– Беседи;
– Тематични беседи;
– Организиране на пътуващи изложби;
– Предоставяне на консултации;
– Организиране на лекции;
– Разрешения за използване на експозицията за науч-

ни изследвания.
Военният музей в Каунас има следните филиали: 

Нелегална подземна печатница „АВ“
През 1980 г. Витаутас Андзиулис основава нелегална 

печатница близо до дома си, на 7 м под земята. През пе-
риода на съветската окупация в печатницата тайно са 

отпечатани и разпространени двадесет и пет отделни 
заглавия. Тези публикации са с патриотично и религиозно 
съдържание и оказват влияние на борбата на литовския 
народ за свобода. Въпреки че печатницата работи ре-
довно през съветския период, тя не е разкрита. Публику-
ваните текстове, а също и цялото оборудване на печат-
ницата сега са експонирани в изложбата. 

Отдел „Военна техника и транспорт“  
във Вилнюс 
Музеят е открит през 2008 г. Неговата експозиция 

представя 100 експоната от военната техника, които 
отразяват периода от 1990 г. насам. Показани са оръ-
дие, лодка, мотоциклети, различна колесна и верижна 
техника: бронирани машини, автомобили „Додж“, по-мал-
ки всeдеходи, петролоносачи, танк Т-55 и Т-72, подарени 
от Министерство на отбраната на Полша през 2006 г. 
Редом с внушителната военна техника се намират бро-
ниран „Мерцедес-Бенц“ и „Запорожец“, купен от първия 
главнокомандващ на възстановените Национални въоръ-
жени сили на Литва от държавния резерв. Експозицията 
постоянно се обновява и обогатява.

НАЦИОНАЛНИЯТ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ  
НА КРАЛСТВО ЛЮКСЕМБУРГ 

Калина Хинкова

Военният музей на Люксембург няма да ви впечат-
ли с помпозна архитектурна сграда нито с най-

съвременните методи на експониране, но ако сте люби-
тел на военната история непременно го посетете. Със 
самото си влизане не само ще се пренесете назад във 
времето, но и ще попаднете на бойното поле благода-
рение на диорамите – всичките с мащаб 1:1, които са 
основният подход на експониране в музея. Само на 3 хил. 
кв.м площ са разположени над 100 хил. артефакта, свър-
зани с военната история на Люксембург. 

Музеят се намира в комлекса на старата пивоварна 
в гр. Дикирх – вторият по големина град в кралството. 
Историята на неговото създаване започва през 1982 г., 
когато група ентусиасти, водени от любовта си към во-
енната история, обединяват усилията си да създадат 
музей. Подкрепени от местните власти и от Министер-
ство на отбраната на Люксембург те успяват да откри-
ят първата експозиция на музея през 1984 г. През 1989 г. 
са открити допълнителни изложбени зали и впечатлява-
щата диорама „Преминаването на река Зауер“. 

Интересът към музея е изключително голям и него-
вите създатели разгръщат нова тема, която представя 
историята на люксембургската армия. Разделът е от-
крит през 1994 г. и това дава възможност музеят да 
бъде преименуван с министерско постановление от Ис-
торически музей на Дикирх в Национален военноистори-
чески музей на Люксембург. Днес музеят се контролира 

и администрира от съвет, състоящ се от делегати на 
Historical Society Diekirch и правителството на Люксем-
бург. Сърцето на музея обаче са група доброволци, които 
от неговото създаване се грижат за поддържането и 
обогатяването на колекциите му. 

Музейната експозиция е разположена на три нива. Ос-
новната атракция в нея несъмнено са диорамите. Те са 
прецизно реконструирани сцени, показващи германските 
и американските войници в условията на бойното поле и 
на цивилното население в условията на война. Най-голя-
мата и забележителна диорама – 150 кв. м, показва вой-
ските на Трета армия – 5-а пехотна дивизия, ръководена 
от ген. Патън, която пресича скованата от лед река За-
уер на 18 януари 1945 г., за да освободи Дикирх. Всички 
диорами са базирани на оригинални снимки, записи и спо-
мени на ветерани от двете страни на конфликта, как-
то и на разказите на цивилни граждани. Експонирани са 
само оригинални артефакти. 

Трите нива на музея обхващат темите: Битката при 
офанзивата 1944–1945 г., История на армията на Люк-
сембург и колекционни зали.

Основният лайтмотив в първата тема е Арденската 
операция. Десет изложбени зали представят драматич-
ните и трагични събития през декември 1944 – януари 
1945 г., когато се води Арденската операция по време на 
Втората световна война. Тя е представена неутрално и 
обективно от трите гледни точки в конфликта – амери-
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канската, немската и на обикновеното население. Опе-
рацията е проведена в Ардените с цел промяна в обста-
новката на Западния фронт – разгром на съюзните сили 
в Белгия и Холандия и освобождаване на сили, които да 
бъдат предислоцирани на Източния фронт. В специални 
зали са разположени богати колекции от оръжие, униформи 
и военно оборудване от всякакъв вид. Допълнение към тях 
са многобройни лични вещи, снимки, документи и карти. 
Цялата тема е разгърната в 14 зали на принципа на съ-
поставянето на трите страни, участвали в конфликта. 

Във входното антре на музея са разположени останки 
от немски и американски самолети – разбили се в окол-
ностите на Дикирх. Допълнение към тях са парашути, 
костюм, бомби и резервоари за кислород. Впечатление 
прави американският флаг, направен от местни жени ка-
то жест към армията на САЩ. 

Диорама на германска противотанкова атака е ак-
центът в първата зала. Особен интерес представляват 
различните видове зимни дрехи, носени от екипажа. В за-
лата може да се види германски велосипед, използван по 
време на „офанзивата“ от подофицер, изпълняващ роля-
та на пощальон. На електрически стълб е „застинал във 
времето“ немски снайперист в маскировъчен камуфлаж. 

Втората зала впечатлява със сценичното представяне 
на Деня на благодарността 1944 г. Дори на хиляди мили от 
дома американските войници не пропускат да отбележат 
празника и да приготвят традиционната пуйка. Тя пресъз-
дава една типична картина на неговата подготовка. Всъщ-
ност американците пренасят в Люксембург многобройни 
хранителни продукти като фъстъчено масло, говеждо месо, 
хашиш, лимонов сок на прах, царевичен хляб и др. 

добавени други. Сред постоянно изложените музейни 
ценности са: гаубица модел „M 2“, кал. 105 мм, произве-
дена в САЩ; 18-тонен влекач модел „M 4“; танк Шърман 
модел „M4A1E8“ със зенитна картечница Баунинг М2НВ 
кал. 12,7 мм; джип „Willys“, Фолксваген модел „VW 82“ или 
„Kübelwage“; изтребител на танкове „Hetzer“; Амфибия 
„Schwimmwagen“, верижен мотоциклет Sd.Kfz. 2 Kleines 
Kettenkraftrad, NSU-HK 101, „Kettenkrad“.

Специална зала е отделена на инженерното оборудва-
не – мини, гранати, детектори и др. Две противоположни 
витрини показват в близък план германски и американски 
танкер, което дава възможност да се сравни оборудва-
нето, с което са разполагали двата лагера. Отново на 
принципа на съпоставянето диорами с мащаб 1:1 пред-
ставят немски и американски лазарет. Показани са хра-
ните и дневните дажби на воюващите страни. 

Особен интерес предизвиква изложбеният център 
с превозни средства и артилерийски оръдия. Той е по-
стоянно в процес на трансформации и промени, така че 
някои превозни средства и артилерийски оръдия времен-
но могат да бъде отстранен от изложбата, а да бъдат 

Няма как да се пропусне темата Рамо до рамо. Тя из-
образява една честа гледка по време на Офанзивата – 
два гроба един до друг, гробовете на войници от двата 
враждуващи лагера. Според статистиката, събирана от 
различни източници, битката за Люксембург и белгий-
ските Ардени от 16 декември 1944 г. до 31 януари 1945 г. 
взима следните жертви. 

– Американските загуби (общо): 75 552, от които 
8477 убити, 46 170 ранени и 20 905 пленени и изчезнали 

Белгийски загуби (общо): 1408, от които 200 убити, 
239 ранени, 969 пленени и изчезнали 

– Германски загуби (общо): 86 675, от които: 19 749 
убити, 34 439 ранени, 32 487 пленени и изчезнали 

– Цивилните загуби на Белгия и Люксембург: 3800 уби-
ти и ранени

Специално място в музея е отделено на радиотехни-
ческите средства и на американските и германските 
военни униформи. 

Цивилното население по време на военните действия 
е представено чрез диорама, която показва как гражда-
ните на Дикирх напускат града през нощта на 20 декем-
ври 1944 г. Сцената пресъздава картина, в която аме-
рикански инженери се готвят да взривят дърво, за да 
направят блокада и да пресекат пътя на противника, а 
войник упътва гражданите за правилната посока. 

Методът на съпоставянето е използван и в залата 
за оръжия и боеприпаси. В нея е изложена почти пълната 
колекция от американски и германски оръжия, на пехотни 
и артилерийски боеприпаси, взривни вещества, както и 
противотанкови снаряди, използвани по време на офанзи-
вата. Повечето артефакти са открити в района, а други 
откупени от военни музеи. Специална витрина на входа 
на оръжейната зала показва пропагандни немски и аме-
рикански материали. 

Изключително силно въздействие оказва картината, 
представяща военнопленническия лагер Тамбов – град в 
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бившия Съветски съюз, разположен в близост до малка 
жп гара, насред гората, заобиколен от четири реда бод-
лива тел. Диорамата е акцентът в залата, посветена 
на съпротивата на Люксембург против нападението на 
германските войски на 10 май 1940 г. Резултат от съ-
противата е екзекуцията на хиляди граждани и интер-
нирането на други в концентрационни лагери. Показани 
са мизерните условия, в които са живеели пленниците 
– бараки, частично вкопани в земята заради големите 
студове през зимата. В една барака са се „приютявали“ 
от 150 до 400 военнопленници, които често са делили 
пространство с плъхове, въшки и бълхи. В залата се на-
мира и урна с пръст от гробните места на хиляди люк-
сембургци, поставена там от оцелели концлагеристи.

Не по-малко впечатляващи са залавянето и обезоръ-
жаването на немски войник, обезвреждането на експло-
зиви и мини, и приготвянето на храна в немски лагер. 

Последната диорама от първия тематичен кръг в музея 
е Картечно гнездо, пресъздаваща автентична картина на 
нощта срещу 22 декември 1944 г., когато паднал първият 
сняг. Четирима германски войници от 5-а парашутна ди-
визия стрелят с лека картечница MG 42; щурмова пушка 
MP 44, пистолет Маузер C-96, пушка Маузер К-98. 

Втората част на музея е посветена на военната ис-
тория на Люксембург. Редица мащабни диорами обхващат 
основните аспекти и периоди в развитието на армията 
на Люксембург. Специални зали представят армията по 
време на Първата и Втората световна война, Корейска-
та война и мисиите, в които участва като член на НАТО. 

В третото ниво на музейната експозиция са разполо-
жени колекционни зали за униформи, оръжия, национални и 
военни отличия и армейски чинове, типична за времето 
полева кухня и войнишки помещения. 

Музеят предлага еднодневни екскурзии до местата, 
свързани с историческите събития, пресъздадени в екс-
позицията. Често неговата аудиовизуална зала е пре-
пълнена от желаещи да гледат документални филми с 
архивни кадри и автентични интервюта. 

„Прекрасен музей, незабравим не само със своите екс-
понати, но и с начина им на експониране“ – написва в 
Книгата за впечатления внучката на Дуайт Айзенхауер 
при посещението си в музея. А дали това е така..., посе-
тете го и проверете сами?!

По автентична снимка е създадена сцената Меди-
цинска сестра, на която лейтенант Лоис Гейтс, меди-
цинска сестра от САЩ, се подготвя за баня. Интерес 
представлява отличителната за американската армия 
женска униформа. 

Показан е и немски команден пункт, изключително 
достоверен, тъй като мазето на музея (бившата пиво-
варна) през декември 1944 и януари 1945 се е използвало 
от германците като команден пункт. 

Най-голямата и впечатляваща диорама, разположена на 
150 кв. м, е Преминаването на река Зауер. Нейното изграж-
дане отнема 14 месеца, а финансирането � е от дарения, 
събрани по инициатива на Хари Грей – участник в събити-
ето. Драматичната сцена е пресъздадена с 24 манекена.

ОТ КОГО СЕ УЧИ ЧУДОМИР

Мариета Станева

На фона на многобройните публикации и изслед-
вания върху художественото и литературното 

творчество на Чудомир работата му като уредник и 
директор в казанлъшкия музей „Искра“ остава някак в 
сянка, макар за тази му дейност оценките да са винаги 
положителни. В изследванията за развитието на музей-
ното дело у нас и в Казанлък редица автори (С. Недков, 

З. Радонов, С. Гюрова, Г. Табакова-Цанова, К. Зарев) под-
чертават неговите заслуги. Двадесет и осем години от 
своя живот той посвещава на музея – от 1930 до 1958 г. 

По природа скептичен и винаги внимателен в самоо-
ценката си, което проличава на страниците на неговия 
дневник, Димитър Чорбаджийски поема музейната рабо-
та с огромна отговорност. Той е наясно, че музейният 
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работник трябва да притежава комплексни и специфични 
качества и познания. 

„Бях ли подготвен за такава голяма и отговорна за-
дача? Единственото ми преимущество беше, че бях 
стажувал при бай Петър, че имах доверието му и бях 
разглеждал с интерес парижките, виенските и венеци-
анските музеи.“1

В развитието на музей „Искра“ има едно щастливо об-
стоятелство – процеса на приемственост, който пред-
поставя добрите резултати в това развитие. Чудомир 
е назначен с личната препоръка на основателя на музея 
Петър Топузов. Познанството им е още от времето, ко-
гато бъдещият писател и художник учи в казанлъшката 
прогимназия. В дневника си през 1902 г. Топузов е запи-
сал, че Чудомир му е донесъл стари монети2. Несъмнено 
основателят на музея е забелязал вниманието и интере-
са на младия юноша към старините, неговата любозна-
телност, интелект и надареност. Може би заради това, 
когато в навечерието на Балканската война (1912–1913) 
Чудомир се явява пред мобилизационната комисия, Петър 
Топузов като нейн член отсича: „Знаете ли го кой е? Това 
е Чудомир! Вижте там какво ще го правите. Той ще ни 
трябва…“3 Така Чудомир е определен за телеграфист. 

От 1926 г., когато за първи път е избран за член на 
настоятелство при читалище „Искра“, към което се 
числи музеят, започва да помага на бай Петър. Между 
тях се създава особена привързаност. Само на своя по-
мощник се доверява Топузов, когато трябва да остави 
ключовете на музея. По време на престоя си във Фран-
ция (1929–1930 ) Чудомир му пише 4 писма, за да сподели 
впечатленията си от Париж и неговите музеи, като из-
ползва обръщението: „Славний, бай Петре!“

Действително в първите години му помага научено-
то от Петър Топузов и следва неговия принцип: „каквито 
старини и изкуства има, или се намерят в Казанлък и 
околията, да се събират и да се запазват за вечни вре-
мена. Които лица притежават старини, остава на тях-
ната воля – ако желаят да ги дадат или на музея „Искра“, 
или на Софийския народен музей, безразлично, само да се 
не унищожават и да не се изнасят в странство“4. 

Един от пионерите на музейното дело у нас, пред-
шественикът на Чудомир има заслугата за създаване-

то на два музея – казанлъш-
кия музей „Искра“ (1901 г.) и 
първия полкови музей у нас, 
на 23-ти пехотен шипченски 
полк (1904 г.). Той е от онези 
продължители на възрожден-
ските идеали, които неот-
клонно следват стремежите 
за културно издигане и прос-
перитет на своя град. Днес 
е трудно да повярваме как в 
един само човешки живот мо-
гат да се извършат толкова 
много родолюбиви дела. Но 
бай Петър, както са го нари-
чали неговите съвременници, 

е надарен с неизчерпаема енергия и рядката способност 
всички свои начинания да доведе до щастлив завършек. 

Негови са инициативите да се открие вечерно чираш-
ко училище, а с фонда, учреден от богатия казанлъчанин 
Иван Хаджиенов, да се построи механотехникум. Като 
помощник-кмет (1902 г.) работи всеотдайно за електри-
фицирането и залесяването на града. Широката разнос-
транна дейност продължава с издаването на вестник 
„Казанлъшка искра“ (1924 г.). През 1923 г. по повод 50-го-
дишния юбилей на Ученолюбива дружина „Искра“ на бай 
Петър му хрумва да се организира селскостопанска из-
ложба. Пак се разтичва, пак агитация, пак преодоляване 
на трудности и пак успех. Но най-голямо благодеяние на 
своите съграждани той прави със създаването на музея 
„Искра“, защото призванието на един музей е да бъде 
пазител на духа на нацията и да поддържа традициите.

Още като ученик в Пловдивската гимназия (1884 г.) 
Петър Топузов е редовен посетител на Областната биб-
лиотека и се запознава обстойно с нейния музей. У него 
назрява идеята да основе такъв в родния си град. След 
10 години безрезултатно настояване да се учреди музей 
към читалището бай Петър решава да свърши работата 
сам. Началото е повече от любопитно. В малка стаич-
ка, определена за кухня при бюфета на новия театър, 
той подрежда в един шкаф посъбраните няколко предме-
та – средновековна стрела, една сребърна монета на 
Светослав Тертер, един ятаган от театралния гарде-
роб, черното знаме, с което за първи път се чества на 
Бузлуджа подвигът на Хаджи-Димитровата чета, част 
от мраморен шадраван, намерен в двора на „Искра“. А 
на най-видно място поставя една 28-килограмова тик-
ва-кестенка. Над вратата на стаята грейва надпис 
„Музей“, изрисуван от художника Иван Енчев – Видю. На 
29 юни 1901 г. музеят посреща първите си посетители. 
На всеки се дава да прочете ръкописна програма, какви 
„старини и изкуства с благодарност ще се приемат в 
музея срещу разписка и им се обясняваше, че от тях за-
виси бъдещето на музея“5. Това че тиквата няма нищо 
общо нито със старини, нито с изкуства, не смущава 
бай Петър. С този „експонат“ той разчита да привлече 
селяните от околията, които идват на пазара вторничен 
ден. И въпреки че посетителите си тръгват с усмив-
ка, до края на годината са дарени 804 предмета и 25 
502 лв.6 Какво съдържа програмата, може да се разбере 
от печатния � вариант, издаден през 1904 г. В раздела 
за старини в 18 точки се изреждат предметите, които 
ще се приемат в музея – документи, каменни предмети 
и „плочи с изпъкнали изображения“, бронзови предмети, 
накити, глинени съдове, сечива, монети, старовремски 
оръжия. За всяка точка е дадено указание, например: „15. 
Първобитни чукове и секири от камък, стрели и ножове 
от кремък (наречени между народа „громови стрели“, за 
които се вярва, че падат на земята в време на гръмоте-
вици); старовремски ръчни воденични камъни (хромели) 
и др. такива“7. В отдела за изкуства са изредени 5 точ-
ки – освен произведения на изобразителното изкуство 
са включени музикални инструменти, носии, шевици, ин-
струменти и изделия на старите занаяти.

Като че ли няма по-неподходящ момент за създава-
нето на музея. Предприемайки строежа на нова сграда 
на читалището, през лятото на 1901 г. Ученолюбива 
дружина „Искра“ се вижда в невъзможност да посреща 
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плащанията по ипотеката и е на път да загуби целия 
дружествен имот. Сред настъпилото общо униние нова-
та културна придобивка окуражава и сплотява граждан-
ството и с общи усилия и подкрепата на земляческата 
дружба в София финансовият проблем е решен благопо-
лучно. Действително първият успех на създателите на 
музея (активни помощници на Петър Топузов са брат му 
Стефан, който се увлича по нумизматика, Иван Енчев–
Видю, библиотекарите П. Казанджиев и Хр. Ахчиев) е да 
популяризират идеята за музей в родния град. Втората 
опора е строгата отчетност в делата на музея, което 
запазва доверието и благосклонността на гражданския 
колектив. За всяко дарение се издава разписка. То се за-
вежда в инвентарната книга задължително още в деня 
на постъпването с неуморима педантичност, при това с 
думите: „на вечни времена да се пазят само в Казанлък, 
в музея на „Искра“8. 

Поверен в безкористните ръце на бай Петър, музе-
ят бързо се развива. След две години основателят му е 
избран в настоятелството на читалището като завеж-
дащ музея, а фондът му наброява 4510 експоната9. Чест-
ването на 25-годишнината от Шипченските боеве и от-
криването на храм-паметника „Рождество Христово“ в 
Шипка ( септември 1902 г.) е удачно използван момент 
за попълване на фонда. Постъпват реликви, издирени на 
връх Св. Никола, Орлово гнездо и Чадър могила край Ста-
ра Загора, където се разгаря боят за Самарското знаме. 
Постъпват саби, щикове, пушки, патрони, оръдия, шрап-
нели. Измежду приетите експонати е „сарък от мораво-
то знаме на каваклийския отряд“ при гимнастическите 
дружества в Тракия, основани от ген. М. Д. Скобелев. 
Посещението на руските генерали от Руско-турската 
война (1877–1878) М. И. Драгомиров, М. П. Толстой, Н. Г. 
Столетов в музея на Казанлък, станало след маневрите 
на юбилейните тържества10, издига неговия авторитет.

През 1904 г. музеят вече се разполага на целия горен 
етаж над библиотеката, избран е музеен комитет и се 
поставя въпросът за застраховането на събраните ма-
териали от вещи лица11. Възниква идеята за основаване 
на туристическо дружество с цел излетите (експедици-
ите) да се използват за обогатяване на фонда. Очевидно 
още в първите години делата на музея се поставят на 
високо ниво по отношение на събирателската работа 
и охраната на експонатите. По повод 5-годишнината 
се прави подробен отчет пред гражданството, който 
се публикува като притурка към казанлъшкия общински 
вестник. От него става ясно, че всички събрани старини 
и изкуства са 6544 броя, оценени на повече от 10 000 лв., 
паричният фонд възлиза на 3479 лв., а в присъствената 
книга са записани 5231 посетители12. Предвижда се изда-
ването на каталог.

Още при създаването на музея се обособяват няколко 
колекции: архивна, етнографска, археологическа, нумиз-
матична, естественоисторическа, филателна13. Иван 
Енчев-Видю, поставя началото на картинната сбирка.

Огромна е заслугата на Петър Топузов за популяри-
зиране сред жителите на околията идеята за опазване 
на историческите ценности като патриотичен дълг. 
Навсякъде разпространява указание за събиране на ста-
рини и многобройни позиви, в които се подписва „Пази-

тел на старини в Казанлъшка околия“. Благодарение на 
популяризаторската дейност и създадената мрежа от 
сътрудници повечето предмети постъпват от дарения..

 Петър Топузов е наистина оригинална личност, ед-
но „културно диване“, както самият той нарича всеки 
прогресивен работник, който безкористно работи на 
обществения сектор и вместо похвали получава само 
укори. Той не си прави илюзии, че съществуването на 
музея ще се основава на ентусиазъм и добро желание 
и в стремежа да осигури финансови средства измисля 
фантастичен план: „да търся руди, за запазя периметри, 
да взема концесии и като кажа „Сбогом сиромашио“, сам 
да издържам разноските на музея. Година и осем месеца 
търсих руди в Балкана, в Средна гора и в Родопите. По-
харчих спестените си на тогавашна валута две хиляди 
лева, но по независещи от мен причини, не успях да изпъл-
ня замисления план“. 

Благодарение на неговите всеотдайни усилия Чудо-
мир поема ръководството на един добре уреден музей, 
със структурирани колекции и правилно решение за про-
фила на музея. Този факт и изградената мрежа от съ-
трудници дават възможност събирателската дейност 
да се разгърне в много направления. Ценен капитал е 
създаденото отношение на уважение и интерес към му-
зейното дело в града. Налице е сравнително добра за 
тогавашната ситуация в страната сградна база. Екс-
позицията е подредена от водещи специалисти. Като 
своя предшественик в годините Чудомир продължава да 
изгражда доверие, имената на дарителите редовно се 
публикуват в местния вестник, не спира да пропагандира 
музейното дело, създава си сътрудници. 

Другият, по чийто стъпки върви Чудомир, е Иван Ен-
чев-Видю, създателят на картинната галерия в Казанлък. 
От него Чудомир наследява 
сетивността си за музей-
ната работа. Двамата си 
приличат по своите много-
странни дарби, творчески 
нагласи и образование, обла-
сти на изследователска ра-
бота и в привързаността си 
към казанлъшкия музей.

Иван Енчев-Видю, е роден 
1882 г. (осем години по-рано 
от Чудомир). Той е художник, 
писател, етнограф, събирач 
на българското народно из-
куство, художествен критик 
в представителния вестник 
„Мир“. Увлечението му към театъра е за цял живот. В 
тази област се проявява като режисьор, сценограф, ав-
тор на драматургични текстове. Прякора си получава за-
ради блестящото изпълнение на образа на слугата Видю 
от комедията на Александър Едрев „На бърза ръка“. Дар-
бата си да рисува обаче счита за свое призвание и есен-
та на 1901 г. се записва в Рисувалното училище в София. 
Пет години по-късно там постъпва да учи и Чудомир. 
Като един от създателите на казанлъшкия музей Видю 
остава свързан с него до смъртта си (1936 г.). В зора-
та на неговото начало с целия ентусиазъм на своите 
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19 години Видю развива активна събирателска дейност. 
Буквално за дни обира от дома си всичко, което му се 
струва старина. Научил случайно, че в един двор в Стара 
Загора се търкаля мраморна глава, три дни я търси, сти-
гайки до околийския началник и кмета, но успява да я при-
бере в казанлъшкия музей. Негова е оригиналната идея за 
туристическото дружество, което да подпомага събира-
телската работа. Постъпвайки в Рисувалното училище, 
той агитира своите преподаватели да подарят творби 
за картинната сбирка. Дарение правят: Иван Мърквичка, 
Борис Шатц, Стефан Иванов, Антон Митов, Марин Ва-
силев, Жеко Спиридонов, Атанас Михов, Христо Петров, 
Георги Атанасов, Димитър Георгиев. И Чудомир като не-
го посещава ателиетата на познати художници, за да 
обогатява казанлъшката галерия. За периода 1906–1908 
г. Видю е в Мюнхен, където се запознава основно със 
Старата и Новата Пинакотека и прави копия на картини 
(14) на старите майстори, които впоследствие подарява 
на казанлъшкия музей15.

От съществена важност е да очертаем паралели-
те в разбиранията и схващанията на двамата. Пишей-
ки пиесата „Бъдни вечер“, Иван Енчев-Видю, изтъква, че 
стремежът му е да съхрани и предаде народните обичаи, 
„защото изчезват и не се зачитат от новите поколения, 
тъй както изчезват и се рушат старинните художест-
вени паметници“16. Същото безпокойство тревожи и Чу-
домир и го води в събирателската работа.

Проучванията и на двамата са в областта на етно-
графията и фолклора. Известните краеведски книги на 
Видю са „Стари и нови паметници в Добруджа“ (1918 г.) и 
„Розовата долина и Казанлък“ (1927 г.), и двете оформени и 
илюстрирани от самия него. Най-значимият му труд „Бъл-
гарски народен кръст“, върху който работи в продължение 
на 20 години, се състои от 13 тома, в които е събрал и 
систематизирал кръстове от цялата историческа етни-
ческа територия на България. За да се запознае по-до-
бре с развитието на византийския кръст, е командирован 
от Министерство на народното просвещение в Германия 
(1921–1922). Работи в дрезденските и мюнхенските музеи 
и библиотеки и тук окончателно се оформят възгледите 
му за музея (първите му впечатления са от италианските 
музеи и галерии, когато през 1903 г. Антон Митов орга-
низира екскурзия за учениците от Рисувалното училище). 
Веднага след завръщането си от Германия той дава след-
ните препоръки: „При едно удобно помещение, построено 
специално за музей, при една наредба и класификация на 
предметите, тъй както науката изисква, ние ще имаме 
един богат музей, отговарящ на ония локални градски и 
държавни музеи из Европа, които често срещаме там из 
много провинциални градове – нашият музей ще бъде по 
техния тип, а не по типа на музеите в София; той ще 
обема всичко, ще притежава отдели из всички области 
на науката и изкуствата; праистория, история, българска 
история, Българско възраждане, етнография, християнско, 
старо, ново и приложно изкуства и др.“17

Следвайки тези препоръки, в отчета още първата 
година от назначението си Чудомир дава ясна насока – 
„музеят трябва да придобие характер на местен, облас-
тен и да събере всичко, имащо историческо, археологиче-
ско и етнографско значение за нашия край“18.

Видю има ясна представа и за това, как би трябвало 
да изглежда музеят на „Искра“19. В усиленото търсене на 

подходяща сграда за музея в началото на 20-те години се 
обсъжда вариантът да се настани в джамията до Око-
лийското управление. Видю скицира (август 1921 г.) за 
Петър Топузов как би могло да се усвои пространството 
в джамията, като на практика дава експозиционно реше-
ние за разположението на групите експонати по теми и 
отдели. 

През 30-те години Видю прави няколко дарения за му-
зея, на които Чудомир е свидетел: „Видю е подарил, по 
всичко изглежда, всичките си книги, на брой 762…, 11 
много редки икони; 159 накити като пафти, огърлици, 
нагръдници, гривни, пръстени, подбрадници, пепелешки, 
висулки, кръстчета и пр.; 25 най-разнообразни шевици 
върху ръкави, пешкири, поли, престилки и др.“20

Освен свои творби за галерията в Казанлък в края на 
своя живот Чудомир дарява 20 000 лв. от последната му 
изложба, изкупена наведнъж, на фонда за строителство 
на музей и галерия21.
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ЯТАГАНИТЕ В ЗАЛА „ХЛАДНО И ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ“  
НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ  

ОПИСАНИЕ И ТИПОЛОГИЯ

Даниел Иванов

Оръжието е основното средство на войника при 
сражение. През различните епохи човекът из-

ползва различни видове оръжия за близък и далечен бой 
– от първобитните сечива до ядрените ракети и свръх-
звуковите самолети. 

В историята на оръжието се разграничават условно 
три основни типа:

І. Хладно оръжие
ІІ. Метателно оръжие
ІІІ. Огнестрелно оръжие1

Предметът на изследване в това проучване са ята-
ганите, експонирани в колекционната зала „Хладно и ог-
нестрелно оръжие“ на Националния военноисторически 
музей. Предвид това интересът ни е насочен към първия 
основен тип оръжие. Той се разделя на два подтипа спо-
ред функцията, която изпълнява – пробождащо-сечащо (и 
с режeща функция) и ударно. Ще разгледаме първия под-
тип, който се разделя според дължината на дръжката и 
според функцията си2.

Типология на пробождащо-сечащото хладно  
оръжие
1. Според дължината на дръжката
1.1 Късодръжково или клиново
1.1.1 Къса дръжка – къс клин: нож, кинжал и др.
1.1.2 Къса дръжка – дълъг клин: меч, сабя, ятаган и 

др.
1.2 Дългодръжково
1.2.1 Дълга дръжка – къс връх: копия, пики и др.
1.2.2 Дълга дръжка – дълъг връх: вариантно при але-

барда, практически нефункционално
2. Според основната функция
2.1 Пробождащо – нож, кама, копие и др.
2.2 Сечащо – меч, сабя, брадва, ятаган и др.
2.3 Пробождащо-сечащо – меч, сабя, алебарда3

Производството на хладно оръжие заема голям дял от 
общото оръжейно производство4 до средата на ХХ век. 
През цялото си съществуване, човечеството изработва 
от метал повече оръжия, отколкото стоки за бита и 
стопанския живот. Тази тенденция се запазва дълго вре-
ме, а хладното оръжие е основното въоръжение на вой-
ската до Късното средновековие, когато се появява ба-
рутът и огнестрелните оръжия. Обработката на метал 
от човека датира още от Античността. Първоначално 
са изработвани и обработвани оръжия от благородни 
метали като бронз, мед, месинг, сребро, злато, а след 
появата на черните метали – и от желязо и стомана.

Голямо разнообразие от различни типове оръжия има 
и в армията на Османската империя – саби, мечове, ята-
гани, лъкове, пики, кинжали, брадви, боздугани, фитилно 
и кремъчно огнестрелно оръжие, пищови и др. От тях 
интерес представлява едно сравнително ново оръжие, 
което има само пет века история – ятаганът. 

В колекционна зала „Хладно и огнестрелно оръжие“ на 
Националния военноисторически музей са експонирани 9 
ятагана6. Ще направим опит за тяхното типологизира-
не, като извършим съпоставка на тези 9 хладни оръжия 
с една от най-подробните типологии, направена от д-р 
Емма Астватацурян7, която подробно проучва наличната 
специализирана литература по проблема и прави своята 
типологизация и на базата на проучваните ятагани от 
фонда на Държавния исторически музей (ДИМ) на Русия8.

Според не малък брой автори9 ятаганът си има своя 
предшественик. Първообразът му, подкрепено, разби-
ра се, с данни от историческите извори, някои автори 
свързват с египетския „копеш“10, но не само в него може 
да търсим прародителя на ятагана. Такъв тип оръжие 
с обратно заостряне на клина намираме и при гърците 
и при траките. При археологически разкопки са откри-
ти оръжия, датирани около края на ІІ хил. пр. Хр., които 
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са характерни за целия малоазиатско-балкански регион. 
Древните гърци ги наричат „харпе“ или „ксифодрепанон“ 
с острие от 50 до 70 см. Подобно оръжие художниците 
им рисуват в ръката на Персей, който отсича с него 
главата на Горгоната Медуза11. Траките също ползват 
подобни оръжия. Техните „махайри“ (VІ–І в. пр. Хр.) и 
част от „ромфеите“ също са закривени и заточени от 
вътрешната страна на клина. На Пиринейския полуос-
тров ковачите изработват оръжия, наричани „d`espada 
falcata“ – „меч във формата на коса“. Най-ранните обра-
зци на „фалката“ са датирани от VІ–V в. пр. Хр. Римляни-
те ги наричат „испанска сабя“ и ги използват като ка-
валерийско оръжие. В Националния археологически музей 
в Мадрид се пазят няколко екземпляра12. Дължината им 
е от порядъка на 60 см, колкото е приблизително дължи-
ната на един ятаган. Това оръжие се използва в Испания 
до наши дни13.

на султан Сюлейман и подпис (клеймо) на майстора на 
това великолепно оръжие Ахмед Текелю, който е от на-
родността казълбаши, които се установяват в началото 
на ХV в. в Мешхеде (Иран). Възможно е този майстор да 
е от тези 1000, които са взети от султана от Тебриз 
през 1514 г.23

Фалката

Ятаган на Сюлейман І Великолепни

Този тип оръжие, с обратно заостряне на лезвието, 
е известно на Балканите, в Италия, в Испания, в Еги-
пет, може да се види и в Непал14, и в Южна и Северна 
Индия15. По време на похода на Александър Македонски 
на изток това оръжие достига Централна Азия, където 
от него произлизат няколко централноазиатски и индий-
ски кинжали и саби, включително и кхукрито, ножът на 
непалските гурки16. В Музея за история на оръжието в 
Москва се съхранява нож, ятаганен тип от VІІ–ІХ в., с 
дължина на клина 33,3 см и ширина 2,8 см. Намерен е в 
Предкавказието и е възможно да има аварски произход. 
Това е още едно доказателство за дълбоките корени на 
предшествениците на ятагана17. Най-ранното оръжие с 
подобна форма е от бронзовата епоха, ІІІ–І хил. пр. Хр.18, и 
се намира в Луристан, на територията на днешен Иран.

Тракийска махайра19

Освен дотук споменатите хладни оръжия, предхож-
дащи ятагана, има още едно доста близко до неговия 
вид и форма. Това е каракулакът20. Той представлява ед-
ноостър дълъг нож, по-къс от ятагана и с по-дебел клин 
от този на обикновения нож. Клинът е леко извит към 
острието, а дръжката има характерни уширения – т. 
нар. уши. Това е един от образците, въз основа на който 
вероятно се развива ятаганът21.

Един от първите ни известени ятагани е този на 
султан Сюлейман І Великолепни, който управлява Осман-
ската империя от 1520 до 1566 г. Това хладно оръжие в 
момента се намира в съкровищницата на Топкапъ Сарай 
в Истанбул22. На клина има надпис с вензела (титула) 

Клинът му е дълъг 66 см, леко извит навътре, а краят 
на върха се извива навън. Лезвието е заточено от въ-
трешната страна. Клинът е великолепно украсен с раз-
лични техники – релефна резба, изображение на дракон и 
феникс, златни растителни орнаменти, в които са впле-
тени глави на животни, а на края на клина е вече споме-
натият надпис на самия султан Сюлейман І Великолепни. 
Дръжката няма типичното за ятаганите уширение тип 
„уши“, като е леко извита в края. Тя е направена от сло-
нова кост и е украсена с различни техники в три слоя: 
плитко гравирани растителни орнаменти, след това 
златни резки и апликации, а също и растителни орнамен-
ти и китайски мотиви. В златни гнезда са поставени 
малки рубини24.

Все пак ятаганът не е предпочитаното оръжие на ос-
манските владетели, които са изобразени винаги с тур-
ска сабя килидж на манускриптите. Най-вероятно това 
хладно оръжие е предназначено за по-бедните мюсюлма-
ни, които не могат да си позволят сабя килидж. За разли-
ка от повечето саби ножната на ятагана няма никакви 
приспособления за окачване на колан, тъй като ятаганът 
е предназначен за носене в силях или направо в пояса25.

Съществуват две хипотези за времето на появата 
на това хладно оръжие. Едната хипотеза, която сравни-
телно скоро се появява в научното пространство, е под-
крепена от И. Нурков и Г. Лемигова, които изтъкват, че 
ятаганът се появява най-рано през ХVІІІ в.26 Това твърде-
ние е малко невярно, тъй като видяхме, че един от най-
ранните екземпляри на този тип оръжие се появява през 
ХVІ в., което е и другата теория за времето на поява 
на ятагана. От ХVІ в. е и един от ятаганите в залата 
„Хладно и огнестрелно оръжие“ на НВИМ27. В подкрепяна-
та от Нурков и Лемигова теза се посочва отсъствието 
на ятагана в съчиненията на Марсили (1732). Другата 
хипотеза предполага, че масовото производство на то-
зи тип хладно оръжие започва през ХVІІІ в., когато се 
усилват размириците сред еничарите в Цариград, изра-
зяващи се в постоянни улични боеве, които дават много 
жертви (едно от първите големи въстания, това на Па-
трона Хал Ил през 1730 г. в Константинопол – Истанб-
ул28), а самата му поява е през ХVІ в. 

При тези размирици еничарите използват като оръ-
жие своите саби. Именно това довежда до вземане на 
мерки от властта, като със султанска заповед е заб-
ранено носенето на саби в мирно време. Позволява се 
единствено носенето на ножове до определена дължина, 
а именно в ятаганите може да се види този тип оръ-
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жие29. Предполага се, че ятаганът е личното оръжие на 
еничарите, а не строевото. Потвърждение за това е, 
че с клеймото на майстора стои и името на собстве-
ника на съответното хладно оръжие30. Между годините 
1786 до 1825 производството на ятагани е изключител-
но продуктивно31. Едни от най-късните дати на произ-
ведени ятагани са около 1850 г.32, въпреки че има, както 
ще видим, и ятагани с по-късни инкрустирани дати на 
изработката. След 1826 г., когато в турската армия е 
направена реорганизация по европейски тип и започва да 
се внася западноевропейско оръжие, турското производ-
ство на формено оръжие рязко спада. Това се отнася и 
за ятаганите33. По време на Руско-турската война от 
1877–1878 г. ятаганите са предназначени основно за не-
редовните турски части – башибозук, опълчение и до-
броволци от населението, но някои от офицерския със-
тав също използват това хладно оръжие34. Голяма част 
от българското население също употребява ятагана въ-
преки забраната да използва изобщо някакво оръжие. Из-
ползвано е от хайдутите през ХVІІІ в. до четниците от 
Илинденско-Преображенското въстание, избухнало през 
1903 година. Доказателство за това е и огромният брой 
ятагани в Националния военноисторически музея, в други 
българските музеи, а също и в частни колекции.

Думата ятаган идва от турски – yatağan. Това е хлад-
но оръжие, предназначено за сечене или мушкане. То е по-
късо от сабята, но по-дълго от ножа и камата. Дължина-
та му обикновено варира от 50 до 80 см. Има характерен 
леко извит към острието едноостър клин. Самият връх 
при някои образци е двуостър. На клина има улеи (един 
или няколко, с различна дължина и ширина), като при някои 
той липсва. Украсата върху острието заема централна-
та му част и е изработена от злато, сребро, мед, бронз 
и т.н. От едната страна в картуш или в самия орнамент 
се инкрустират надписи – текстове от корана, от кого 
и за кого е изработено оръжието, посвещение и година 
на изработка, а от другата обикновено има декоративна 
фигура или друг тип инкрустация от стилизирани расти-
телни или геометрични орнаменти. Понякога тази укра-
са заема 1/3 от острието35.

кулак (черноух), когато чирените са изработени от рог. 
Захари Стоянов използва определенията „аккапзалия“ и 
„каракапзалия“, визирайки цвета на чирените. Понякога 
чирените са правени от слонова и камилска кост. Об-
коват на дръжката се поставя между чирените, минава 
между „ушите“, спуска се от двете страни и влиза в 
пръстена, обхващаш долния край към острието, и про-
дължава от двете му страни със скосяване, което върви 
по диагонал от острието към челото на клина, на раз-
лично разстояние от дръжката – около 10–15 см, този 
елемент в специализираната литература се нарича пе-
та. На някои от тях се апликират различни благородни 
камъни37.

Ножните са два основни типа – едни, които са изця-
ло обковани с различен вид метал, и други, които имат 
наконечник и наустник в двата края на канията, израбо-
тени от бял или жълт метал, а по средата са облечени 
с кожа, кадифе или друг плат38. Те се изработват от две 
парчета дърво, които са направени по формата на клина 
на оръжието, след което се обличат в кожа и обковават 
с ламарини от бял или жълт метал, като се слагат и 
халки от различен метал за по-здраво захващане на две-
те дървени основи. Някои от ножните, принадлежащи на 
по-богати хора, са изработени от слонова кост, а други 
са изработвани само от кожа. Интересен елемент е за-
вършекът на ножната при някои екземпляри – митично 
животно, наречено „арслан азлъ“ (лъвска уста39). Това 
название вероятно идва от персийското изкуство. Някои 
автори обаче считат, че това същество по-скоро е бъл-
гарска (балканска) ламя, която е позната от тукашното 
изкуство. Ламите са типичен елемент в българското и 
византийското изкуство40. В редки случаи се срещат и 
ножни, които са изцяло направени от кожа.

Главните суровини и материали за изработването на 
хладно оръжие и в частност за ятаганите, са стомана, 
желязо, рог, кост, дърво, мед и т. н. За украшения се из-
ползвават злато, сребро, мед, месинг, бронз и различни 
ценни камъни. Клинът се изработва от стомана и желязо 
във вече описаната форма. Изработването на клина е 
най-важната работа на майстора, защото от неговото 
качество зависи и качеството на оръжието. Желязото 
се изчуква плоско, а стоманата се прибавя и се слепя, 
така че острието да е само от нея. След като се слепят 
стоманата и желязото, клинът се оформя чрез нагряване 
и изчукване, докато добие желаната форма. Улеите се 
изработват чрез изчукване. Готовият клин се закалява 
с вода, след което се източва. След изковаването с ма-
лък чук, клинът се изклепва и закалява. После калфата го 
изчуква с голям чук и източва готовите клинове. След 
закаляването се поставят орнаментите41. Добре изто-
чените ятагани се почистват със „сумпара“ (шмиргелов 
прах) и се избърсват с пепел и вълнен парцал. Инкруста-
цията или гравировката се правят само на желязната 
част на клина, защото е сравнително по-мека за разлика 
от стоманата42.

За изработването на дръжката се използвали рог или 
кост (слонова кост, биволска, волска, камилска или др.). 
Майсторът чиренар първо изрязва желаната форма на 
чирените, след това, ако са от рог, ги нагрява и сгъва. 
Друг майстор занитва готовите чирени върху опашка-

Основни елементи на ятагана

Дръжката е без долен гард (ефес), като завършва с 
уширение, т. нар. уши (пера). След удар поради липсата 
на ефес и благодарение на тях изтеглянето на оръжие-
то става по лесно36. „Ушите“ играят и ролята на помел 
(горен гард), чиято функция е от изключително значение 
за баланса на оръжието. Чирените на дръжката са изра-
ботвани от кост или рог. Именно цветът им определя и 
народното наименованието на това оръжие – акулак (бе-
лоух), когато чирените са изработени от кост, и кара-
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та на клина. Обковката на клина и дръжката се прави 
от бронзов, месингов и по-рядко от сребърен и златен 
метален лист. Орнаментите на обковките обикновено 
са релефни, силно стилизирани – растителни или гео-
метрични. Често на тази метална украса са апликира-
ни различни по цвят камъчета с кръгла, елипсовидна или 
правоъгълна форма. При сребърните обкови понякога се 
изработва филигран. Ножните са изработвани от дърво, 
кожа и ламарина. Наустниците и наконечниците на дър-
вените и кожените ножни са почти винаги металически. 
Върху обковката на ножната в повечето случаи са гра-
вирани орнаменти – геометрични или силно стилизирани 
растителни. Ножните са изработвани от кожари, дърво-
делци, бакърджии, тенекеджии43. 

През ХІХ в. всеки майстор на хладно оръжие се специ-
ализира в изработването на отделен вид. Между произ-
веденията на отделните майстори обаче, дори при един 
и същ вид оръжие, има разлика, която се състои в различ-
ната дебелина на тила на клина, извивката му, украсата, 
резливостта на острието, формата на върха, дръжката, 
обковките и пр.44

За да се спести материал, не за сметка на качества-
та на клина, при ятагана често се използва един техно-
логически прийом. Сравнително тънкият клин се укрепва 
в тилната си част с едно разширение, което достига на 
разстояние една трета от върха. Така профилът на кли-
на придобива т-образна форма, която не позволява огъ-
ване встрани45. Тази техника на изработка се използва 
най-вече при малоазийския тип ятагани46 и по-рядко при 
другите типове. 

При изработка на лично оръжие в миналото майсто-
рите оръжейници се съобразяват и с личните предпочи-
тания на собственика. Не само като естетически изис-
квания (прецизност в изработката, влагане на скъпи ма-
териали, украса и т.н.), но и като индивидуално удобство 
за употреба. По тази причина майсторите изработват 
ятагани както за хора, използващи дясна ръка, така и за 
такива, боравещи с лява. Доказателство за това може 
да се види в шевовете на кожата на ножната. При раз-
личните ятагани за хора, боравещи с лява или дясна ръка, 
шевът е от различната страна на съответната ножна, 
а също така украсата от лицевата част е по-добре из-
разена за разлика от тази, която е определена за гръб. 
Когато ятаганът се запасва, тази лицева страна се 
вижда, и затова тя трябва да изглежда добре47. Предпо-
лага се, че това оръжие е оръжието на простолюдието, 
поради което в началото не е украсявано48 или украсата 
е била доста скромна. Но с времето това се променя и 
доста заможни хора започват да си поръчват оръжие от 
този тип с различна украса49.

След продължителни и задълбочени проучвания върху 
ятаганите, намиращи се във фонда на Държавния исто-
рически музей, д-р Емма Аствацатурян дава подробно 
описание и типология на тези хладни оръжия. Това ве-
роятно е най-доброто изследване до момента за ята-
ганите в световен мащаб. Според нея има няколко вида 
клинове: клинове с идеално право чело; такива с идеално 
право чело и с леко извит връх на острието; клин, извит 
в две направления – едното от дръжката към челото, 
а след това към лезвието (острието); клин с право или 

леко извито чело, силно извит в лезвието и съответно 
разширение към върха на клина50.

Повърхността на клина е украсена с геометрични  
и/или растителни орнаменти, в които са вмъкнати над-
писи от различна величина. Рисунките на орнаментите 
са разнообразни и от тях може да се определи произхода 
на ятагана51. Най-разпространените способи на украса 
според нея са:

– златна или сребърна повърхностна инкрустация 
(нарези)

– сребърна или медна (месингова) дълбока инкруста-
ция гравировка52.

От всички видове турски оръжия ятаганите имат най-
голямо количество изписани по себе си надписи и дати. 
Те са разпределени по дължината на клина или се препли-
тат свободно с другите (растителни или геометрични) 
орнаменти, или са затворени в картуши. В тях може да 
се поместят два дори три реда. В надписа обикновено се 
изписва годината на производство, имената на майстора 
и тези на собственика, като обичайната формула е: „Из-
работил... собственик...“. Понякога към името на собстве-
ника на ятагана се добавя и неговата титла: алемдер 
(знаменосец), ага, бек, паша, и др. На майстора оръжейник 
вероятно принадлежи и изработката на инкрустациите. 
Но може работата по един ятаган да е разделена между 
двама или повече майстори – един да изкове клина, друг да 
направи чирените и дръжката, трети да инкрустира укра-
сата. На някои клинове има инкрустирани специални клей-
ма на майстора оръжейник във форма на кръг, листовидна 
или друг вид форма. Освен дотук споменатите надписи 
върху клина има и надпис на арабски или турски с арабски 
букви, като голяма част от тях са сури от Корана. Един от 
най-разпространените надписи е надписът, свързан с ле-
гендата за „седемте спящи ефески момчета“. На петата 
(продължението на дръжката) на клина има апликация от 
различен вид метал, с различна гравировка53.

Всички ятагани имат определени особености, по ко-
ито може да бъдат разделени на няколко групи по тери-
ториален принцип. Определящ момент при тази класифи-
кация се явява клинът. Според Аствацатурян нито дръж-
ката, нито ножната може да бъдат фактор, защото в 
повечето групи може да се видят еднакъв тип дръжки, 
а ножните може да бъдат заменени54. Все пак дръжките 
не са без значение и трябва да се взимат под внимание 
при класифицирането на даден ятаган. При типологизи-
рането на ятаганите по клина главен признак се явяват 
характерът и техниката на изпълнение на орнамента.

На базата на изследванията на Ю. А. Миллер д-р Емма 
Аствацатурян определя следните групи ятагани: 

1. Ятагани, изработени в близката до Кавказ област 
Източен Анадол, т. нар. източноанадолски или черномор-
ски тип ятагани

2. Ятаганите, изработени в централните области на 
Мала Азия, се наричат малоазийски тип

3. Ятагани, изработени в Истанбул, териториите 
около града и близките области в Европейска Турция, те-
зи ятагани са от истанбулски и балкански тип55.

Освен тези основни типове съществуват и някои 
други, които не могат да попаднат в някоя от основните 
три групи56.



Електронен вестник за музеология и военна история БРОЙ 2, 2012

18

Източноанадолски тип ятагани се предполага, че са 
изработени в района на Източен Анадол, разположен в 
близост до Кавказ. Този тип ятаган има малки размери 
на „ушите“ в сравнение с дръжките на другите типо-
ве ятагани. По изработка дръжката прилича на тази на 
кавказките шашки. Съществува и друго предположение 
– кавказкото изкуство повлиява на украсата на тези 
ятагани, но мястото на производство може да е и Бал-
каните57.

На петата на клина има сребърна фигурна апликация, 
на която са гравирани геометрични или растителни ор-
наменти. Размерите и пропорциите на апликациите се 
менят, но формата е постоянна, като орнаментите � 
са същите, като тези на дръжката. На апликацията на 
челото на клина, при повечето от тях, има надпис „седем 
спящи ефески момчета“. Понякога вместо надпис има ге-
ометрични орнаменти. На ятаганите от този тип нико-
га не се споменава името на собственика. Дръжката им 
са метални и инкрустирани със стилизирани растител-
ни и геометрични фигури60.

Ножните на тези ятагани в повечето случаи са дос-
та обикновени – дървени пластини, покрити с кожа, чер-
на или кафява. По-рядко се срещат и метални ножни, ко-
ито понякога имат украса61.

Екземпляри от този тип ятагани се срещат и на 
Балканите. След Кримската война между Османската 
империя и Русия от средата на ХІХ в. на Балканите се 
заселват някои кавказки народности, които носят със 
себе си своето „ножарско“ изкуство. Това изкуство носи 
характерните белези на кавказката оръжейна традиция 
и в изработката на някои ятагани на територията на 
България и Балканите като цяло. При някои от тях се 
среща смесица между кавказката традиция и сирийско-
то (или иранското) оформление62.

Аствацатурян се позовава на Миллер относно мес-
тонахождението на производство на малоазийски тип 
ятагани. Те са изработвани в района Централен Анадол 
и по-рядко в Западен Анадол63. 

Източноанадолски тип ятагани

Тези типове оръжия имат следните характерни чер-
ти: клинът в повечето случаи е леко извит, но има и кли-
нове с право чело с не много извит връх. В редки случаи 
се намират и такива със средно извит и силно извит 
връх. Клинът не е голям, дължината му се колебае от 50 
до 67 см, най-разпространеният размер е от 54 до 61 см, 
а ширината на клина варира от 2,65 до 3,4 см, но най-
преобладаващият размер е от 2,9 до 3,1 см. Клинът е 
украсен с надписи и орнаменти, понякога доста небреж-
но направени. От лявата страна има винаги картуш, в 
който е затворен надписът, понякога и датата на изра-
ботка и клеймото на майстора. Около този елемент има 
растителна или геометрична инкрустация. Надписът е 
един от трите варианта:

1. Вероятно име или имена на „седемте спящи мом-
чета“

2. Неразчетени – силно стилизирани и трудно се раз-
читат

3. „От удара на твоя нож всички врагове са загубе-
ни“, „Той отмъщава на врага, подобно на Зулфакар“ (тур. 
език).

Понякога надписът е инкрустиран небрежно и с много 
грешки. Клеймото на майстора се намира или в началото 
или в края на надписа58.

Отдясно на клина има няколко типа украшения – гра-
вирана украса, както и на лявата страна, но вместо да 
има картуш с надпис в него е инкрустиран кръг с шест-
лъчева звезда, в която е поставена датата; вторият 
тип е гравирана кана с дълго гърло; а също ваза с цветя 
или дълги стебла на треви, като на самата ваза поняко-
га се слага датата59.

Малоазийски тип ятагани

Този тип ятагани имат разнообразна форма на клина 
– от права до силно извита. На част от клина от двете 
страни има улей. При повечето челото му е значително 
дебело, но има и такива, които са с по-тънко чело. Дъл-
жината на клина на тези ятагани се колебае от 50 до 76 
см, а ширината им е от 2,7 до 3,5 см, като преобладават 
клинове с ширина от 3 до 3,3 см с украса от надписи и 
орнаменти. Повечето от тях са изработени с дълбока 
инкрустация. Главният орнамент е тънка ивица, изра-
ботена от сребро, в редки случаи от мед, която е във 
формата на кука. Върху клина се инкрустират и надписи 
на арабица. На голяма част от тези ятагани надписите 
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съдържат датата на изработка, майстора на оръжието 
и неговия собственик. Един пример е 

– „1787/88 работил Ахмед, 
собственик Осман паша“. 
Но има и такива, на които е 
изписано само клеймото на 

производителя и датата на изработката „1799/00 Муха-
ммад“, а на някои други, макар и много рядко, се срещат и 
надписи с гръцки букви. Апликацията на петата и обков-
ката на дръжката са изработени в повечето случаи от 
мед или олово, покрити със сребърно фолио, или от сре-
бро. Гравирани са растителни и геометрични орнаменти 
– листа, житни класове, розетки, ромбове и др. Някои от 
апликациите са гравирани с тъмно сребро, а някои от пе-
тите са апликирани с червени и зелени камъни. Ножните 
са изработени от дървени пластини, облицовани с черна 
или кафява кожа. В двата края има обков от жълт или бял 
метал, а също така някои имат и скоби (халки). Тези нож-
ни са богато гравирани, а някои са облечени в кадифе64. 

При повечето истанбулски и балкански тип ятага-
ни клинът е украсен с орнаменти и надписи, изработени 
със златна или сребърна повърхностна инкрустация. На 
предварително определени места от двете страни на 
повърхността на клина се гравират тънки нишки от зла-
то или сребро. Там където майсторът прави най-удебе-
лената част от рисунката, той инкрустира и близки ре-
дове. Надписите на тези ятагани са разнообразни, като 
при някои са изписани майсторът на изработката, да-
тата и собственика на оръжието, на други има изписан 
само собственикът, на трети е изписана само датата, 
на четвърти – датата и собственикът на оръжието и 
т.н. Изписани са и надписи от корана. По отношение на 
качеството тези украси са много нееднородни. Някои са 
с великолепно изработена украса с орнаменти и надписи, 
а други имат сравнително скромна украса65. 

логия на едно оръжие от този вид се прави най-добре 
по инкрустациите на клина, материалът, от който са 
направени, видът им. Понякога и дръжката е от значение 
(при някои от голямо) за типологизиране на ятаганите. 
Значително по-малко внимание се обръща на ножните, 
тъй като ножната на даден ятаган може да бъде заме-
нена или преработена. 

Ще започнем с това, че типологизацията на този вид 
хладно оръжие е доста условна, тъй като винаги може 
един екземпляр да е от една група, но да е много сходен 
с такъв от друга. Тези оръжия поначало са строго инди-
видуални и всяко едно от тях има свой собствен облик 
и характер. 

Нито един от деветте екземпляра, описани в проуч-
ването, не спада към Източноанадолския тип. Видът на 
инкрустацията и най-вече елементите на самите орна-
менти на тези ятагани са различни от намиращите се 
в колекционната зала на НВИМ. Липсата на орнаменти 
като шестлъчева звезда, кана с дълго гърло или ваза с 
цветя, или стръкове трева с дълги стебла (задължи-
телни за този тип ятагани67) по проучваните ятагани 
изключва възможността те да се причислят към тази 
група. Друг фактор, който ни дава основание да изключим 
тази група, е това, че челото на този тип ятагани е 
право или леко извито, те наподобяват руските и най-
вече кавказките шашки, докато групата на ятаганите 
от залата „Хладно и огнестрелно оръжие“ в голямата си 
част са със средно извити чела на клина. Трети фактор 
е формата на обковката на петата на тази група, която 
мени размера и пропорциите си, но не и формата. При 
нито един от изследваната група няма такава форма на 
петата, в голямата си част те се доближават до други-
те два типа ятагани. Четвъртият фактор е свързан със 
самата дръжка, която е изключително и само метална 
при тези хладни оръжия, и винаги с малки „уши“. Те напо-
добяват дръжките на руските и кавказките шашки как-
то по форма, така и по украсата по тях, каквато украса 
липсва по чирените на другите типове ятагани. Сред 
нашите екземпляри няма такива дръжки, всичките те са 
от кост или рог. 

От изследваните 9 ятагана в колекционна зала „Хлад-
но и огнестрелно оръжие“ на Националния военноистори-
чески музей има експонирани 5 ятагана без ножни и 4 с 
ножни68.

Истанбулски и балкански тип ятагани

Ятаганите от този тип се отличават с голямо раз-
нообразие. Те могат да се отнесат както към столич-
ното производство на Османската империя, така и към 
страни от Балканския полуостров – Сърбия, България, 
Гърция, Черна гора, Македония, Албания. Голяма част ята-
ганите са изработени през ХVІІІ и ХІХ в.66

Както вече споменахме по-горе, най-точната типо- Ятагани в колекционна зала „Хладно и огнестрелно оръжие“
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Първият ятаган, който ще разгледаме, е с инвента-
рен № І-Ж-731 и е турски69. Клинът е стоманен (има се 
предвид обикновена стомана, а не дамаска), леко извит, 
едноостър, с улей от двете страни на клина. Дължината 
на улея е 43.5 см. На челото на клина в горната част 
от петата до началото на улеите има стилизиран рас-
тителен елемент, инкрустиран със злато70. От лявата 
страна инкрустираният орнамент е силно стилизиран 
растителен, като по средата е затворен турски надпис 
на арабица в картуш71. Надписът не е разчетен. Вероят-
но, както при повечето турски ятагани, надписът е су-
ра от Корана. До него в геометрична фигура с формата 
на листо вероятно е изписано клеймото на майстора на 
оръжието. Дължината на надписите е между 6,5 и 7 см, а 
ширината от 0,9 до 1,4 см. От дясната страна има сил-
но стилизиран растителен орнамент, който в средата 
наподобява плетеница от листа. Дължината на орнамен-
тите от лявата и дясната страна е 54 см72. Инкруста-
цията на тези орнаменти спада към истанбулските и 
балканските типове ятагани. (сн. 1 и 2)

на клина е уширено78 и има т-образен профил, типично 
за малоазийската група ятагани79. От лявата страна 
има силно стилизиран растителен орнамент, съчетан с 
геометрични фигури. Дължината на орнамента е 47 см, 
а неговата ширина 2 см. От дясната страна има над-
пис, който е преправен. Самата украса по клина е доста 
скромна, а изработката е с ниско качество и е от сре-
бро. (сн. 3 и 4) Тази украса изключително напомня украси-
те на ятаганите от Малоазийската група, макар те да 
са по-богати и с по-качествена изработка. Надписът на 
клина не е преведен.

Сн. 1 Сн. 2

Сн. 3 Сн. 4

Плътното изпълване на елементите при инкрустира-
не е присъщо за този тип за разлика от другите две 
основни групи, при които не е характерно. Техниката яс-
но подчертава това, като инкрустацията е повърхност-
на, а използваният материал е злато, което причисля-
ва ятаганът към истанбулската (балканска) група. При 
малоазийския тип изработката на орнаментите, както 
вече казахме, в повечето случаи е с дълбока гравировка, 
въпреки че понякога се срещат и такива с плитка и с по-
върхностна инкрустация. Материалът, който се използ-
ва, е сребро и в по-редки случаи мед.

Останалата част на челото продължава с два улея, 
стесняващи се към върха на клина73. Дръжката е с чире-
ни от бяла кост, завършващи с малки „уши“. Орнаменти-
ката на продължението на дръжката (петата) е съща-
та като тази на клина – силно стилизиран растителен 
орнамент от златна нишка. Двата орнамента (на клина 
и петата) се допълват74. Дължината на петата е 6 см. 
Обковката по дръжката между чирените е продължение 
на клина, тя е от силно стилизиран растителен орна-
мент, но почти цялата е паднала75. Дължината на кли-
на е 58,5 см, ширина – 3,1 см (при петата – 2,3 см), а 
дължината на дръжката е 13,9 см76. Общата дължина на 
оръжието е 72,4 см.

Имайки предвид украсата, която е богата, и матери-
алът, с който е направена, както и чирените на дръж-
ката, които са от бяла кост, присъща за по-заможните 
хора, ятаганът вероятно е принадлежал на някоя богата 
личност. Предполагам, че оръжието е изработено около 
Цариград, а може и в самата столица.

По паспорт този ятаган с инвентарен № І-Ж-734 е 
турски и спада към малоазийския тип ятагани77. Клинът 
е от дамаска стомана, средно извит и без улей. Челото 

Дръжката не е оригинална. Тя е с черни рогови чирени 
с малки „уши“ и е без обковка и апликация на петата. В 
конкретния случай тя не може да помогне за неговото 
типологизиране, тъй като по описанията в паспорта и 
от това, което се вижда, тя е преправена. Размерите на 
клина са съответно – дължина 61,5 см, ширина от 3 до 
3,5 см, челото е с ширина от 0,8 см, а дръжката – 13,5 
см. Общата дължина на ятагана е 75 см80, и по нея екзем-
плярът спада към малоазийските типове81.

Може само да предполагаме, че този ятаган най-ве-
роятно е бил притежание на някой не толкова богат по-
даник на султана. 

Ятаган с инвентарен № І-Ж-302 е турски82. Клинът 
му е стоманен, средно извит и едноостър. От двете си 
страни има по един тесен и един широк улей с дължина 
по 50 см, и ширина съответно 1 и 4 см. От лявата стра-
на на клина има инкрустация със сребро на силно стили-
зирани растителни орнаменти и четири надписа на ара-
бица, вмъкнати в картуши. Те не са преведени. В единия 
от надписите най-вероятно е изписана годината на из-
работка – ١٢٨٣ – 1283 от Емира, т.е. 1867 г. От дясната 
страна има силно стилизирана сребърна растителна ин-
крустация. Дължината на орнамента от лявата страна 
е 51 см, а ширината 1,9 см, на дясната – дължина 52 см, 
ширина 1,7 см. Обковката на петата е бронзова и релеф-
на, със стилизиран растителен и геометричен орнамент 
и апликирана с две кръгли червени камъчета. Дължината 
и е 7,5 см. Челото на клина е нарязано с вълнообразна ре-
лефна линия83. Разглеждайки инкрустираните орнаменти 
по клина, става ясно, че при тях липсва един от типич-
ните елементи на малоазийския група – тънка сребърна 
ивица (кука) и затворен надпис в „ухото“84. Тук ясно се 
вижда, че инкрустацията на клина е сребърна и повърх-
ностна, като елементите са плътно изрисувани. Целият 
елемент с надписите се доближава до инкрустациите на 
истанбулския и балканския тип ятагани (сн. 5 и 6). Друг 
елемент, който ни навежда на мисълта, че този ятаган 
е от посочената група, е материалът на апликацията 
на петата. При този екземпляр тя е от жълт метал, 
докато при малоазийската група апликацията се прави 
от мед или олово, покрити със сребърен лист или изцяло 
от сребро.
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Изработката на дръжката е с чирени от бяла кост с 
големи „уши“. Обковката е бронзова и е апликирана със 
седем червени камъка с бъбрековидна форма и три че-
тириъгълни геометрични метални фигури85. Клинът има 
дължина 68 см и ширина от 3,2 до 3,8 см в най-широката 
си точка. Дръжката е с дължина 15 см. Дължината на 
целия ятаган е 83 см86.

Ятаганът е принадлежал на Димитър Иванов Коларов, 
който го получава като подарък по време на Балканската 
война (1912–1913) от негов войник. По случай изложбата 
„90 години от Априлското въстание“ през 1966 г. ятага-
нът е дарен от жена му в Етнографския музей, след кое-
то е предаден на Националния военноисторически музей87. 
Може само да се предполага къде точно е изработен, тъй 
като няма друга информация за него, но според изработ-
ката на инкрустацията, която е сравнително майстор-
ски направена и богато украсена, ятаганът вероятно е 
принадлежал на някой заможен човек и спада към истанб-
улско-балканската група на това хладно оръжие.

Ятаганът с инвентарен № І-Ж-265 по паспорт е оп-
исан като турски и има към него ножна88. Клинът е сто-
манен, средно извит и едноостър. Челото му е нарязано с 
два успоредни улея. От двете страни има по един широк 
и един тесен улей (2,5 мм, 1 мм) с дължина от 51,5 см. От 
лявата страна има силно стилизиран растителен орна-
мент от злато и изписан в картуш надпис на арабица в 
два реда, който гласи: „Направен от Ахмед заде, собстве-
ник Мехмед, машала. Година 1239 (1823); Аллах, от теб 
моля да благословиш меча на неговия собственик“. Над-
писът е дълъг 6,8 см, и широк 1,8 см. Цялата дължина на 
орнамента с надписа е 25,7 см. От дясната страна със 
злато е инкрустиран силно стилизиран растителен орна-
мент, в който е вписан малък текст на арабица, гласящ: 
„Нека се уповава на Аллах!“89. Дължината му е 16,2 см, а 
ширината 1,6 см90. Украсата и надписът са изработени 
от златна повърхностна инкрустация. Докато при мало-
азийската група техниката на изработка на орнамента 
обикновено е с дълбока гравировка и няма запълване на 
орнаментите. Тук това изпълване го има. Стилът на из-
работка на инкрустациите по клина причислява ятагана 
към групата на истанбулския и балканския тип (сн. 7). 

този признак ятаганът принадлежи към вече спомената-
та група, а не към малоазийската, при която обковката 
на петата е облицована със сребро или е от сребро.

Дръжката е съставена от чирени от бяла кост, за-
вършваща с „уши“ средна големина. Обковката между чи-
рените е подобна на тази на клина с апликирани бронзови 
четвъртити габъри91. Размерите на клина са – дължина 
64 см, ширина 3,5 см, петата на клина – дължина 9,8 см, 
дръжка – 13,5 см, общата дължина на ятагана е 78,5 см92.

Ножната, която е дървена и изцяло облечена в сре-
бърна релефна обковка от арабески, завършва с „арслан 
азлъ“. Тя е оригиналната ножна на този ятаган. Според 
тези си признаци може да я определим като турска из-
работка, но е трудно да бъде включена към определена 
група, тъй като при повечето типове от тези оръжия 
ножните са подобни. В горната част има кожен ремък93. 

Принадлежал е на Петър Христов Трамбев, който го е 
взел от турска къща по време на Балканската война 1912 
– 1913 г.94 Предвид пътя на българската армия по посока 
столицата на Османската империя, може да се предполо-
жи, че това хладно оръжие е изработено някъде в Източ-
на Тракия, в околността на Истанбул или в самия град. 

Ятаганът с инвентарен № І-Ж-733 спада към мало-
азийския тип ятагани и има ножна95. Клинът е от сто-
мана, средно извит и едноостър, като от двете страни 
има по един тесен улей с дължина 43 см и ширина 2,5 см. 
От петата до върха той е богато украсен със сребър-
ни дълбоки инкрустации, типични за тази група ятага-
ни. Елементите около надписите наподобяват тези на 
Малоазийската група (сн. 8 и 9). От лявата страна има 
три надписа на арабица и стилизирани растителни ор-
наменти. Надписът не е преведен. Дължината на целия 
орнамент с надписа е 43,5 см, а ширината – 2 см. От 
дясната страна има стилизиран растителен орнамент 
и вписан надпис в него на арабица. И тук преводът липс-
ва. Дължината на целия орнамент е 44 см, а ширината 
1,8 см96. И по размерите на клина това оръжие попада в 
рамките Малоазийската група.

Сн. 6Сн. 5

Сн. 7

Обковката на петата е с висок релеф и слабо стили-
зиран растителен орнамент (малки и големи цветя и ли-
стенца). Както при предния, и тук тя е от жълт метал 
и по методът на изключването може да кажем, че и по 

Сн. 8 Сн. 9

Петата е със сребърна високорелефна инкрустация от 
стилизиран растителен орнамент с дължина 10 см. Дръж-
ката е с черни рогови чирени с „уши“ средна големина. 
Нейната обковка е като тази на петата, но цветчетата 
са по-малки, а също така има и три плочки с формата на 
четириъгълна пресечена пирамида97. Размерите на клина 
са – дължина 57,7 см и ширина 3,6 см. Дължината на дръж-
ката е 16 см. Като общата дължина е 73,7 см98.

Ножната е изработена от дърво, като почти цялата 
е със сребърна обковка, богато инкрустирана със стили-
зирани растителни орнаменти (нисък релеф). Наконечни-
кът завършва с глава „арслан азлъ“ (лъвска глава). В цен-
търа ножната е обвита в червено кадифе99. Разглеждай-
ки нейната изработка, може да кажем, че тя е турска. 
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Ятаган с инвентарен № І-Ж-739. Оръжието е турско 
със стоманен клин100. Той е средно извит и едноостър с 
по един улей от двете страни, с дължина 49 см. От ля-
вата страна има 4 турски надписа на арабица, които са 
затворени в картуши, около които има стилизирани рас-
тителни и геометрични орнаменти. Дължината на целия 
орнамент с надписите е 42 см, а ширината 2,3 см. В най-
крайния надпис откъм дръжката има изписана годината 
١٢١٧ – 1217 (1800 г.), която е годината на изработка на 
ятагана. От дясната страна украсата е от стилизиран 
растителен орнамент, съчетан с геометричен. Негова-

та дължина е 45 см, а 
ширината му 1,8 см. 
Орнаментите и над-
писите са изработе-
ни с дълбока сребърна 

гравировка, типична за малоазийските ятагани (сн. 10 и 
11). Надписите не са преведени, но започват с годината 
на изработка на ятагана, което е обичайно за тях. На 
клина е гравиран обичайният елемент на ятаганите от 
групата на Малоазийския тип – тънка сребърна ивица 
(кука) и затворен надпис в „ухото“101. Ятагани с подобен 
вид елемент при инкрустиране на клина има в колекцията 
на Военноисторическия музей в Плевен102.

„Сръбско-българска война“108. Много трудно е да кажем 
дали този ятаган е български, тъй като липсва клеймо 
на майстора. Друга причина е фактът, че клинът му има 
три улея, от които единият е с ширина 10 мм. (Същите 
улеи има и ятаганът в залата „Сръбско-българска вой-
на“ на НВИМ), докато според типологията на Цветана 
Павловска и според някои други източници българските 
ятагани нямат улеи или имат по един тесен улей (тези, 
изработвани в гр. Шипка)109. Възможно е този ятаган да 
е български въпреки разликата в броя на улеите. Това 
хладно оръжие вероятно е изработено на юг от Стара 
планина, но е възможно и да е турско въпреки липсата на 
надписи и обичайни за основните типове инкрустации. 

Сн. 10

Сн. 13 Сн. 14

Сн. 11

Друг елемент, който определя този ятаган към го-
респоменатия тип, е материалът, от който е направена 
обковката на петата, а именно сребро. На обковката 
на дръжката са апликирани три четвъртити плочки от 
същия метал. Дръжката има черни рогови чирени с голе-
ми „уши“, а челото на клина е нарязано и има триъгълна 
форма103. 

Дължината на клина е 57 см., а ширината му 3,2 см. 
Дръжката има дължина от 15 см, а общата дължина е 72 
см104, която е стандартна за тази група.

Единственият ятаган от изследваната група, който 
по паспорт е определен като българско производство е 
този с инвентарен № І-Ж-732105. Клинът е стоманен и ни-
келиран. Той е средно извит и има по три улея с различна 
дължина и ширина (дължина 39,5; 37,5; 22,4 см., съответ-
но ширина 10; 3; 2 мм.). От лявата страна е инкрустиран 
със сребро стилизиран растителен орнамент със сърце-
видна форма, като дължината му е 7,7 см, а ширината 2,8 
см. От дясната страна, пак със сребро, е инкрустиран 
елипсовиден стилизиран растителен орнамент (дължина 
8 см, ширина 2,4 см)106. На този екземпляр няма типич-
ните инкрустации, които се срещат при трите основ-
ни типа ятагани. От двете страни, както стана дума, 
има единствено по един геометричен орнамент с расти-
телни мотиви от повърхностна сребърна инкрустация 
(сн. 12). Подобен орнамент има на ятаган, публикуван в 
книгата „Метална пластика“107, а също и на още един 
екземпляр в постоянната експозиция на НВИМ, в залата 

Сн. 12

Обковката на петата е сребърна с релефен стили-
зиран растителен орнамент, с дължина от 6,4 см. Чире-
ните са от бяла кост с големи „уши“ и релефна обковка 
с апликирани 8 червени камъчета. Също така са аплики-
рани четвъртити метални плочки. Дължината на клина 
е 58,8 см, неговата ширина е 3,4 см, дръжката има дъл-
жина 14,4 см. А общата дължина на ятагана е 73,2 см110.

Ножната е типично турска, със сребърна обковка от 
стилизирани растителни орнаменти и с червено кадифе 
по средата. Има също и три броя сребърни халки в горна-
та част, които могат да я причислят към малоазийския 
тип ятагани. И въпреки това, както споменахме по-горе, 
ножните не са фактор, според който може да се опреде-
ли на сто процента принадлежността на определен ята-
ган, към конкретна група. Тя може да е заменена111.

Ятаган с инвентарен № І-Ж-66 има стоманен, сред-
но извит клин и дръжка с чирени от бяла кост112. Върху 
клина има надпис на арабица и стилизирани растителни 
орнаменти, които са плътно изрисувани. Украсата му е 
от златна повърхностна инкрустация, типичната за ис-
танбулски и балкански тип (сн. 13 и 14). От двете стра-
ни на клина има по един улей, а върху челото, на около 8 
см от петата е инкрустиран стилизиран растителен 
орнамент със злато. От края на този орнамент до върха 
на клина има улей113. 

Други елементи, които определят този образец към 
вече споменатия тип ятагани, са изработката и мате-
риалът на обковката на петата. Тя е от жълт метал114, 
вероятно злато, за разлика от тези на малоазийския 
тип. Върху нея са гравирани геометрични фигури, а в 
центъра на всяка една от страните � е сложен по един 
черен камък115. Дължината на петата е 8 см116.
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Дръжката е с чирени от бяла кост и големи „уши“. 
Обковката по нея е от жълт метал със стилизирани рас-
тителни орнаменти и геометрични фигури и апликирани 
7 броя червени камъни. Дължината на клина е 62 см, а 
тази на дръжката 15,5 см, като общата дължина е 77,7 
см117.

Ако се вгледаме в украсата по клина, на дръжката и 
обковката на петата, може да предположим, че е принад-
лежал на някой богат поданик на султана. Интересен е и 
фактът, че това най-вероятно е един от първите изра-
ботени ятагани. От лявата страна на клина, в горната 
част на орнамента до петата, с арабица е изписано чис-
лото –۹٧۵ (975 г. от Емира, или 1558 г. от Христа)118. По 
всяка вероятност това е годината на изработка, което 
автоматично го превръща в рядък и уникален екземпляр.

По паспорт ятаганът с инвентарен № І-Ж-902 е тур-
ски с усилено чело на клина119. Той е без улей. От две-
те му страни има сребърна украса по цялата дължина. 
От лявата тя е от 4 геометрични фигури приличащи на 
гасеница, а между тях има стилизирани растителни и 
геометрични фигури. От дясната страна са изобразени 
6 стилизирани слънца и годината на изработка – ١٢٣٣ 
– 1233 (1816)120. Тази украса и начинът на подредба на 
надписите са типични за малоазийската група ятагани 
(сн. 15 и 16).

надписите, инкрустирани по клиновете им. Всичките те 
са на арабица и вероятно на повечето от тях има изпи-
сани сури от корана, майсторите, които са изработили 
даденото оръжие, както и собственика. Най-вероятно 
тези ятагани са изработени в същинската част на Ос-
манската империя.

Във връзка с гореказаното от групата на истанбул-
ския и балканския тип може да се обособи една самосто-
ятелна група. Това са ятагани, които са изработвани в 
ареала на Сърбия, Гърция, България, както и в други час-
ти на Балканския полуостров от християнски майстори. 
Те имат по-различна инкрустация, при която липсват ти-
пичните за ислямския свят символи и надписи на турски 
език с арабски букви. Подобен ятаган има и в Държавния 
исторически музей на Русия, като д-р Е. Аствацатурян 
го причислява към малоазийската група поради техника-
та на изработка на инкрустациите. Но по-скоро трябва 
да бъде причислен към тази отделна група балкански или 
„християнски“ тип ятагани. Той има надпис на гръцки 
език, като са изписани годината на изработка, майсто-
рът и притежателят на това оръжие. Най-вероятно 
ятаганът, намиращ се в колекционната зала на НВИМ, 
също е изработен тук на Балканите и по-скоро в тери-
торията на България от християнски майстор. Най-голе-
мите центрове за изработка на този тип хладно оръжие 
в българския ареал през ХVІІІ и ХІХ в. са Габрово, Севли-
ево, В. Търново, Г. Оряховица и Шипка, а също и района на 
Самоков. Днес в Габрово се намират едни от най-добри-
те майстори ножари в България. 

Интересно заключение може да направим и по отно-
шение на чирените на дръжките. И на четирите броя 
ятагани от малоазийския тип дръжките са от черни ро-
гови чирени, а при истанбулския и балканския тип те са 
от бяла кост. Може да се предположи, че чирените на 
групата на малоазийския тип ятагани в повечето случаи 
се изработват от рог, а при тази на истанбулския и 
балканския тип от кост. Може да се направи изводът, 
че този факт е свързан и с финансовите възможност-
ите на поръчителя на конкретния ятаган. Дръжки с чи-
рени от рог са изработвани за по-бедните поданици на 
султана, тъй като били по евтини, а от бяла кост (от 
едър рогат добитък, или слонова и камилска кост), за 
тези, които имат по-големи финансови възможности. 
Безспорно най-високият процент богаташи са живеели 
във и около столицата на империята. На три от ятага-
ните дръжките са богато украсени (същото важи и за 
клиновете), което ни дава основание да считаме, че те 
са принадлежали на богати поданици на султана. За три 
от ножните, принадлежащи към тази група, може да ка-
жем, че са със сигурност турски, а една е неопределена 
и няма по-обстойна информация, която да ни насочи към 
нейното типологизиране.

За бъдещата изследователска работа на това кра-
сиво и необичайно хладно оръжие ще трябва да се на-
правят някои проучвания. На първо място, трябва да се 
преведат надписите на тези екземпляри, на които не 
е направен превод, а при едно мащабно изследване и на 
образци, които ще са обект на бъдещо проучване. Вто-
рата препоръка е свързана с предната, а именно да се 
направят по-обстойни изследвания на ятаганите, нами-

Сн. 15 Сн. 16

Другият фактор, който също го причислява към спо-
менатата група, е материалът на обковката, който е 
от сребро, като обковката между чирените е същата. 
Дължината � е 5 см121. На главата на дръжката има 4 
гнезда за камъни, от които има останал само един – 
жълт. Дръжката е с черни рогови чирени и малки „уши“. 
Дължината на клина е 56 см, а на дръжката 12 см. Об-
щата дължина на оръжието е 68 см122 – размер, който 
отговаря на размерите на малоазийските ятагани.

Ножната е от дървени пластини с обковка от бял ме-
тал, гравирана по края с точкова украса със стилизирани 
растителни орнаменти. В горната си част тя има намо-
тан кожен ремък и кожена гайка за закачане на колан123.

На първо време може да заключим, че от всичките 
описани и прегледани ятагани в колекционната зала 
„Хладно и огнестрелно оръжие“ на Националния военно-
исторически музей, няма образец, който да може да бъде 
включен към източноанадолската или т. нар. черномор-
ска група ятагани. 

От деветте изследвани обекта, намиращи се в зала-
та, 4 броя са от истанбулския и балканския тип ятагани. 
Други четири броя от тях спадат към малоазийската 
група. А един ятаган, който е описан в своя паспорт ка-
то български, трябва да бъде причислен към истанбулски 
и балкански тип. Останалите осем броя със сигурност 
може да се каже, че са османски, доказателство за то-
ва (най-вече при групата на истанбулските образци) са 
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ращи се в българските музеи, и на тези от частните ко-
лекции. Друг важен момент, който е от голямо значение 
за по-обективното изучаване и типологизиране на това 
хладно оръжие, е да се направи преглед на сбирките от 
ятагани в чуждестранните музеи и най-вече в турските, 
с възможност за съвместна работа.
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ДВЕ НЕПУБЛИКУВАНИ ПИСМА ОТ УЧАСТНИК  
В БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ 

д-р Даниела Цанкова-Ганчева

Две писма1, съхранявани в Националния военноис-
торически музей от преди близо 100 г., показват 

морала, стойностите в живота и издръжливостта на 
българския войник. Написани са от полковник Тодор Ми-
тов, командир на 1-ва пехотна бригада от 7-ма пехотна 
рилска дивизия, до началника на дивизията генерал-майор 
Георги Тодоров.

Първото писмо е от 14 февруари 1913 г.2, отнася се 

до позициите при Булаир, след успешния Булаирски бой 
от 26 януари 1913 г.3

Многоуважаеми господин генерал,
Реших да Ви напиша частно писмо за положението тук 

– на позицията, което Ви е известно, разбира се, като по 
този начин смятам, че изпълнявам един дълг, ако мога да 
Ви осведомя в някои факти, видими отблизо.
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Аз се вслушах в разговорите на войници, офицери и 
около мен и се убедих, че духът на всички по отношение 

на неприятеля, който пре-
зират, е от висок по-висок: 
готови са всички да мерят 
силите си с него ежеми-
нутно; обаче една тяга от 
изгубена вяра в нашето 
тилово устройство ги при-
тиска, и ги кара неволно да 
падат духом. Фактите за 
жалост са твърде налице:

На повечето артиле-
рийски части от 2–3 дни 
липсва фураж за конете. 
Вчера някои батареи бяха 
пуснали конете да пасат 
по пърнарите4 (трънли-
вите дъбови драки), за да 
не умрат от глад, докато 
получат фураж. На всеки, 
който е боравил с кон, ми-
наването на такава храна 
в такова време са �му� из-�му� из-му� из-� из- из-

вестни последствията. В пехотните части конете от 
домакинския обоз от пресилване, понеже ежедневно са в 
движение за докарване на храната твърде отдалеко, и по 
причина на твърде недостатъчната храна, мрат ката 
дневно по няколко, в скоро време ще останат без коне.

Само един редовен специален подвоз на изобилен фу-
раж ще запази конете.

От разпита на местните жители настъпва тук се-
зона на проливните дъждове. Понеже почвата тук много 
пропуска водата, и понеже да се запазим от стрелбата 
от флота, принудени сме да се спускаме в закритите до-
лове, землянките се оказаха непрактични: и на склонове-: и на склонове- и на склонове-
те направени, пълнят се с вода. За войниците няма поло-
жително сухо място за почивка. Само палатки или дъсче-
ни бараки може да ни предпазят до известна степен от 
страшната мокрота.

Материалът за тях е необходимо час по скоро да се 
достави, за да се предпазят войниците от заболявания, 
които се повече се увеличават.

Много от обувките на войниците са на износване. 
Липсват у мнозина топли навуща. Тази е причината, где-
то тия дни, при сравнително не голям студ, имаше войни-
ци с измръзнали пръсти на краката.

Чувства се силно липсата на дърва. Липсата на дърва 
кара някои части да дават топла храна само един път на 
войниците 

В повечето части месото е вече недостатъчно.
Има един факт от друго морално естество, за който 

постоянно се говори. От 22 дни сме тук на позицията. 
Всеки ден турският броненосец, който постоянно ни на-
блюдава, пори безнаказано близо до брега и стреля във 
фланг позицията ни, когато си иска: И в минутата, в коя-
то Ви пиша настоящото, той стреля – безнаказано.

Всеки мисли за този факт по своему, но заключението 
на всекиго за него не �се� изказва открито, но се таи, и е 
едно и също– нашето безсилие. Специалисти артилеристи 

изказват мнение, че две 15 см далекобойни оръдия може да 
накарат този броненосец да ни остави на спокойствие и 
даже са намерили отлична позиция за тях независимо от 
това в случай на един нов бой на тази позиция, без мъгла не 
както на 26 януари, ще може по-свободно да маневрираме 
в левия участък. Ако би могло да се изпратят тия оръдия, 
войниците си приказват, че на �...� ще ни изскачат тук.

Службата на пощата си върви редовно. Всички �…� с 
християнско търпение �...� и са готови, както Ви е извест-�...� и са готови, както Ви е извест-...� и са готови, както Ви е извест-� и са готови, както Ви е извест- и са готови, както Ви е извест-
но, на всички жертви. 

А ако снабдяването, необходимо за живеене на хората 
и конете, се още малко пооправи, тук ще има и веселие, 
което и сега не липсва.

Бойното поле при Булаир 
14. II. 1913 г.
Съм със сърдечни поздрави и отлично почитание,

Полковник Т. Митов

Писмото показва ситуацията на фронта, трудно-
стите със снабдяването, недостига на храна, фураж и 
облекло, лошото „тилово устройство“, което е основен 
проблем на войната въпреки устрема на войниците. То 
рисува ярка картина на ежедневието на българския вой-
ник на позициите при Булаир, когато след 26 януари 1-ва 
и 3-та бригада на 7-а пехотна рилска дивизия отблъск-
ват турската атака и провалят замисъла на турското 
командване за настъпление в тила на българската армия5. 
Писмото е писано по време на затишие от боевете (ака-
демик Марков го нарича „привидно снежно затишие“), но 
въпреки това дивизията търпи големи загуби от студове-
те заради недостиг на топло облекло и добро снабдяване. 

1-ва страница от писмото  
на полковник Т. Митов.  

14 февруари 1913 г. – Булаир

Картечници от 13-и пехотен рилски полк  
на Булаирските позиции

Второто писмо е от 18 юни 1913 г.6 
В 14 ч. и 45 мин. на 18 юни 1913 г. полковник Митов 

моли да бъде освободен от длъжността, която заема, 
защото е недостоен да я изпълнява.

Препис
Карта1/210,000
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Кой Командир 1-а пех. бригада 7-а Рилска дивизия
Кому Началнику 7-а Рилска дивизия

Отгде
№ 26

1913 год. 18-и Юни 2 часът и 45 мин. сл. пл.
Голяма част от 13-и рилски полк е отстъпил в ред. Зна-

мето е с полка. Изпратих майор Живков като парламен-
тьор, но не е приет и е ранен.

Моля да бъда освободен от длъжността, понеже не 
съм достоен повече да я изпълнявам. Картечната рота 
е спасена.

Командир на бригадата,
 полковник Митов

Вярно
Адютант на 13-и п. рилски полк

Поручик �не се чете�
печат на 13-и пехотен рилски полк7

по Злетовска река. Дясна колона – 26-и пехотен перниш-
ки полк, със задача да завладее височините при Дренак, 
средна – 13-и пехотен рилски полк, да завладее кота 550, 
и лява колона – 22-ри пехотен тракийски полк, да заеме 
кота 650 западно от с. Углярци10. Сърбите заемат линия-
та от върха Султан тепе до десния бряг на реките Зле-
товска и Брегалница в южна посока до Валандово. На 17 
юни командирът на бригадата в присъствието на коман-
дира на 13-и пехотен рилски полк дава устна заповед на 
командира на 1-ва дружина майор Софкаров да настъпи с 
дружината си, да премине Злетовска река, като отблъс-
не сръбските части. Сърбите със своя ожесточен пехо-
тен, картечен и артилерийски огън причиняват загуби на 
полка. От 3.30 ч. до късно вечерта полкът продължава 
ожесточения бой. В 21 ч. в полка се получава заповед за 
укрепване на позициите. Работата по укрепване върви 
бавно, два дни рилци не са спали, умората от боя и лип-
сата на инструменти допринасят за бавното и слабо 
укрепване – окопите са много плитки и не отговарят на 
предназначението си. 

На 18 юни в 3 ч. сутринта полковник Митов заповяд-
ва да се атакува кота 550 заедно с една дружина и три 
роти от 4-та дружина на 26-и пехотен пернишки полк с 
командир полковник Бекяров, които са дошли на помощ на 
рилци. Боят от минута на минута става все по ожес-
точен. Загубите на 13-и пехотен рилски полк са големи. 
Командирът на полка полковник Стефан Манов е ранен 
в главата. Рилци отстояват с твърдост позициите си, 
въпреки че са загубили половината от командния си със-
тав11.

Към 12.30 ч. след пладне командирът на 1-ва брига-
да на 7-ма рилска дивизия полковник Тодор Митов полу-
чава заповед за прекратяване на военните действия и 
за изпращане на писмо с парламентьор до командира на 
сръбските части. За парламентьор е изпратен началник-
щаба на бригадата майор Живков и в същото време пол-
ковник Митов дава сигнала „отбой“ и устна заповед чрез 
ординарци по цялата линия да бъде прекратена стрелба-
та, а на близката 2/3-та скорострелна планинска бата-
рея заповядва лично да се прекрати огъня12.

Генерал Тодоров с щаба си наблюдава настъплението на  
средната колона на 13-и пехотен рилски полк в първия ден  

на Втората Балканска война. 17 юни 1913 г.

Кой е полковник Тодор Митов? 
Роден е през 1865 г. в Самоков, учи във Военното на 

Н. В. училище в София, участва в Сръбско-българската 
война, полковник е от 1908 г., командир е на 9-и пехотен 
пловдивски полк (1909), началник на Военното на Н. В. 
училище през 1911 г. През Балканските войни командва 
1-ва бригада от 7-а пехотна рилска дивизия, сражава се 
в състава на 4-та армия при Булаир, а през 1913 г. при 
Кочани, Струмица и Калиманската позиция. В Първата 
световна война е началник на 8-а пехотна тунджанска 
дивизия в състава на 1-ва армия, воюва на Македонския 
фронт, при Скопие, Битоля, Охрид и завоя на Черна. През 
1915 г. е произведен в чин генерал-майор, а през 1916 г. 
излиза в запаса8.

Какво се е случило на 18 юни 1913 г. с 13-и пехотен 
рилски полк?
През нощта на 16 и 17 юни България започва военна 

операция, ограничена от политическата обстановка и 
същевременно неподготвена дипломатически9.

Седма пехотна рилска дивизия настъпва в три колони 
Охраната на 13-и пехотен рилски полк  

на Гърленската позиция преди започването на войната
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Майор Живков има за задача да предаде на команд-
ващия сръбските войски, че се прекратяват военните 
действия. Той е ранен и не изпълнява мисията си. Сърбите 
с ураганен, пехотен и картечен огън преследват отблизо 
рилци. Голяма част от войниците на полка са настигнати 
и безмилостно избити13. Сърбите се възползват от пре-
кратяването на стрелбата, достигат до окопите на бъл-
гарите, откриват огън и ги принуждават да ги напуснат. 
„Предвид че минутите бяха скъпи, всеки реши въпроса по 
своему – т. е. да се оттегли, да мине в контраатака или 
да остане на мястото си, без да стреля“ – пише в дневни-
ка си командирът на бригадата полковник Митов14. Втора 
и трета дружина на 13-и пехотен рилски полк са пленени. 
Четвърта дружина отстъпва в безредие, при Злетовска 
река тя е настигната от командира на бригадата, който 
казва: „Войници, вие не сте виновни, че отстъпихте, аз 
съм виновен, че дадох заповед да не стреляте, вероломни-
ят неприятел не прие мира, ще си отмъстим“15.

Част от рилци се добират до височините на село Ле-
попелци и продължават да отстъпват по посока Кочани. 
Така завършва боят на 18 юни въпреки героизма и себеот-
рицанието на рилци. Съставът на полка е сведен до една 
сборна дружина, но знамето е спасено и е с остатъка от 
полка, което полковник Митов отбелязва в писмото си.

От дистанцията на времето днес ние може да видим 
една от причините довели до тези събития – заповедта 
за прекратяване на стрелбата в един от най-важните и 
критични моменти на боя.

Писмото показва силата и доблестта да понесеш по-
следствията от решенията, които взимаш.
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ГЕРОИЧНАТА ЕПОХА НА „БЕЛИЯ ОРЕЛ“ ЯНОШ ХУНЯДИ 

Емилия Петкова

Стига толкова мъже в ярем,
обезчестени жени, пълни с отрязани 
глави каруци, позорен търг с поставени 
в окови роби, стига това ежегодно 
издевателство с нашата религия.

Янош Хуняди. Из „Обръщение към 
унгарския народ“ от 1443 г.

Османските нашествия в края на XIV и началото 
на XV век са една драматична и мрачна стра-

ница от живота на народите в Балканския регион и Ев-
ропейския югоизток. След завладяването на крепостта 
Цимпе през 1352 г. и превръщането � в база за нови заво-
евания Ромейската държава и България първи изпитват 
ужасите на опустошенията и робството . Пътят на 

завоевателите минава на запад през Сърбия, Далмация, 
Босна и Албания, а на север от Дунав през Влахия към 
унгарското кралство и вътрешността на Европа. Сепа-
ратистки настроените балкански владетели не успяват 
да се обединят пред лицето на грозящата ги опасност. 
На фона на непрекъснатите османски набези и жестоко-
сти се откроява светлата личност на големия унгарски 
пълководец, посветил целия си живот, ума, физическите 
си сили и финансовите си средства на кръстоносната 
идея – Янош Хуняди. Прославил се с военния и политиче-
ския си талант и първи завоювал победи над османски-
те нашественици, този „Христов войн“ и трансилвански 
войвода оглавява борбата в поробените европейски те-
ритории и се превръща в национален герой на Унгария, 
Румъния и Сърбия. За него пеят песни и разказват леген-
ди всички балкански народи, а турските хронисти го на-
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ричат „Янку проклетника“ и „вълк оглъ“. Съвременниците 
му с право го смятат за „единствен страх на турците“ 
и следят с надежда битките му с вековните врагове.

В народната памет на големите герои им се приписва 
знатен произход. За Хуняди се твърди, че е извънбрачен 
син на унгарския крал Сигизмунд, че принадлежи към дре-
вен римски род Корвин, други легенди му приписват цар-
ски български произход. 

За рождена дата на прославения пълководец истори-
ците сочат годината 1407. Янош Хуняди произхожда от 
стар влашки род, преселил се в Унгария. Баща му Вайк 
(Войку – рум., б.а.) е главен дворцов офицер при унгарския 
крал Сигизмунд и започва да използва името Хуняди след 
1409 г., когато за военни подвизи към двора получава ка-
то дарение трансилванската крепост Хуняд (Хунедоара 
– рум., б.а.). 

Детството на бъдещия блестящ пълководец преми-
нава в родовото имение. Съвсем млад се обучава на во-
енно изкуство при унгарски барон, а по-късно преминава 
на служба при сръбския деспот Стефан Лазаревич. За 
кратко служи в дома на унгарския магнат Уйлаки, а в 
края на 1430 г. заедно с господаря си, загребския епископ 
и главен канцлер Янош Албени, се присъединява към двора 
на Сигизмунд. През същата година встъпва в брак с Ели-
савета Силаги , от която има двама синове – Ладислав и 
Матяш (род. през 1443 г., унгарски крал 1458–1490).

През 1431 г. придружава бъдещия римски император 
Сигизмунд в Италия и влиза в числото на рицарите , ко-
ито унгарският крал обещава в помощ на миланския дук 
Филип-Мария Висконти против Венеция. През 1433 г. е 
посветен за дворцов рицар в Ордена на дракона, който е 
основан от Сигизмунд през 1408 г. с основна цел – спа-
сяването на европейската християнска цивилизация от 
османците.

През 1436 г. Корвин, както го наричат унгарските 
хронисти, взема участие в чешкия поход на краля срещу 
хуситите. Опитът му от Италия и Чехия разширява по-
знанията му върху военната техника и използването на 
пехотата и лагерната артилерия при бойни действия. 

Личното състояние на новопоявилия се барон обаче 
все още не е достатъчно, за да му придаде политическа 
тежест и да му осигури място сред най-големите. По-
степенно Сигизмунд и следващият унгарски крал Алберт 
са принудени да отстъпват на Хуняди и брат му владе-
нията на все повече крепости, градове и села в замяна 
на парични заеми. За две години войниците, които Хуняди 
трябва да въоръжи и с които е задължен да воюва в крал-
ската армия, се увеличават от 50 на 200.

Всичко това дава на новопоявилия се барон икономи-
ческа мощ и военна сила и скоро той изпреварва поч-
ти всички унгарски първенци, а след като се прехвърля 
в Южна Унгария, за да отбранява „лежащите в гърлото 
на турчина“ гранични крепости, посвещава таланта и 
живота си на тази борба.

В разразилата се гражданска война между привър-
жениците на Елисавета – вдовица на Сигизмундовия 
наследник Алберт Хабсбург, и на другия претендент за 
унгарския трон, 16-годишния полски крал Владислав ІІІ 
Ягело, Хуняди е на страната на втория, защото разбира 
че една полско-унгарска уния ще укрепи кралската ин-

ституция в борбата и срещу завоевателите. С негова-
та подкрепа Владислав печели борбата през 1440 г. и е 
провъзгласен за унгарски крал под името Ласло І. Пре-
махването на османската опасност става обща кауза за 
юношата-крал и за талантливия пълководец.

Постепенно Хуняди заема високите държавни пост-
ове – бан на областта Северин, войвода на Трансил-
вания, жупан (граф, комит) на комитата Темеш. Като 
главнокомандващ унгарската армия печели убедителни 
победи през 1441 г. при Белград и Смедерево над Иса бей, 
през 1442 г. – над Мезид бей при Дюлафехервар (Бълград, 
дн. Алба Юлия в Южна Трансилвания), а в прохода Железни 
врата в южните Карпати разгромява превъзхождащите 
сили на Шехабедин бей. Неговите победи в Сърбия, Южна 
Унгария и Влашко през 1441/42 г. предизвикват въодушев-
ление и надежда в целия християнски свят за прогонване 
на османската напаст от Европа.

В унгарската история Хуняди добива славата на пръв 
военен реформатор. За да изпълни заветната си цел – 
прогонването на османците от Унгария, на пълководеца 
му е нужна бързо подвижна, независима от магнатите 
армия, подчинена на централната власт. Хуняди разбира 
предимството на наемната войска и пехотата, снабде-
ни с огнестрелно и хладно оръжие пред тежкоподвиж-
ните, оковани в желязо магнатски бандери и дворянско 
опълчение. За да увеличи възможностите на страната 
за ефикасна съпротива срещу многобройната регулярна 
османска армия, Хуняди започва преструктуриране на ун-
гарските войски. Вместо единния рицарски фронтален 
строй той прилага разчленения такъв при тясно взаи-
модействие между отделните войскови части и съгла-
суването на родовете оръжия. Съчетава много успешно 
отбраната с нападението, т.нар. активна отбрана .

След стабилизирането на кралската власт в Унгария, 
към края на юли 1443 г. Хуняди и полско-унгарският крал 
започват поход към Балканите. Крайната цел е превзе-
мането на тогавашната турска столица Одрин и из-
тласкването на османците в Мала Азия. Финансирането 
на похода е осигурено от унгарските аристократи, от 
личните доходи и църковните приходи на римския папа 
Евгений ІV, а вноската на Хуняди се равнява на 30 000 
жълтици.

Християнската армия, наброяваща 35 000–40 000 вой-
ници, е съставена от унгарци, поляци сърби, босненци, 
словаци, чешки наемници-хусити и отряд западноевро-
пейски рицари-кръстоносци. Армията превзема Ниш, Пи-
рот и достига до София. Градът е освободен, а църквите, 
превърнати в джамии от завоевателите, са осветени и 
отново отварят врати за християнското население. 

Предстои преминаване през Балкана, но настъпила-
та зима е твърде сурова, султанските войски са пре-
градили проходите, липсва храна за войниците и фураж 
за животните.След две успешни сражения при Златица 
Янош Хуняди и кралят решават да се върнат обратно в 
Унгария. Навсякъде по обратния път християнските сили 
са приветствани като победители и действително този 
наречен от историците „дълъг“ поход е успешен във во-
еннополитическо и пропагандно отношение. Османската 
порта обаче разполага с неизчерпаеми военни запаси и 
жизненоважните битки тепърва предстоят.
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Талантът на Янош Хуняди като военачалник се проя-
вява и по време на втория поход, предприет през есента 
на 1444 г. и завършил с трагичната битка при Варна на 
10. 11. 1444 г. Избирането на маршрут през слабо засе-
лената Дунавска равнина, бързият ход на войската към 
Черно море (въпреки превземането на Видин, Никопол и 
Шумен), за да се съедини със съюзническия флот, показ-
ват добрата стратегия на главнокомандващия. Никой 
обаче не предполага, че генуезците ще изиграят преда-
телска роля и че флотът няма да удържи преминаването 
на турците на европейския бряг. Въпреки че при Варна 
пътят на християнските сили е отрязан от трикратно 
по-многобройните европейски и азиатски части на сул-
тан Мурад ІІ, Хуняди решава и този път да приложи так-
тиката на активната отбрана. Той разполага своите 
войски, съобразявайки се с терена на варненското поле, 
подсигурявайки фланговете и заемайки най-късото раз-
стояние между Франгенското плато и езерото. Въпреки 
че ходът на битката протича благоприятно за съюзни-
ческата армия и към средата на деня двата фланга на 
османлиите са отблъснати, младият крал не се вслушва 
в съвета на войводата да не предприема нападение, до-
като не се съберат всички сили, за да окажат решителен 
отпор на врага. Владислав атакува 10-хилядния яничарски 
център само с 500 полски и унгарски рицари и загива 
геройски на няколко метра пред султанската шатра. Ху-
няди се опитва да организира армията за контраатака и 
за отнемане на кралското тяло от противника, но без-
успешно. Отстъплението на кръстоносците към Дунава 
е съпроводено с много жертви. Самият Хуняди успява да 
се добере до Влахия, където е заловен и затворен, но по-
късно е пуснат на свобода по заповед на Влад ІІІ Дракул.

Поражението при Варна, за което някои средновеков-
ни историци обвиняват Хуняди, предопределя съдбата на 
балканските народи векове напред. През следващите две 
години Хуняди продължава да прави опити за организира-
не на нов поход срещу османците, но без резултат.

През 1446 г. той е избран за губернатор на Унгария,тъй 
като малолетният Владислав Постумус е задържан до 
навършване на пълнолетие в двора на неговия настав-
ник – германския император Фридрих ІІІ. Прославилият 
се вожд Хуняди става единствен господар на Унгария с 
власт, равна (с малки изключения) на властта на кон-
ституционния крал. Това му дава възможнот да съсре-
доточи цялото си внимание върху борбата с османците. 
„Ние, които едва смогвахме с щит, ще трябва да изтег-
лим меч срещу враговете си“ – пише Хуняди и се обръща 
за помощ към Германия, Франция и Италия. След като не 
получава отговор, през 1448 г. с отлично въоръжената 
си армия тръгва към Косово поле, където трябвало да 
се съюзи с албанските патриоти на Георги Кастриоти 
Скендербег. Сръбският деспот Георги Бранкович обаче 
издава плана на султан Мурад и той бързо се озовава на 
Косовското поле с огромни военни сили. След тридневни 
ожесточени боеве турците победили. Отстъплението 
на Янош Хуняди към Унгария през Сърбия било съпроводе-
но с много перипетии и арест от страна на Бранкович, 
който желаел да си отмъсти за взетите в полза на Ма-
джарско негови владения. 

Поражението на Косово поле разклатило властта на 

доблестния борец срещу османците и укрепило позици-
ите на враговете му. След завръщането на Постумус 
под името Ласло V в края на 1452 или началото на 1453 
г. Хуняди се отказава от регентството в името на въ-
трешния мир в държавата.

През 1453 г., след неколкомесечна обсада в османски 
ръце пада последният византийски бастион Константи-
нопол. След превземането на Сърбия пътят към Унгария 
бил открит за стремящия се към световно господство 
Мохамед ІІ. На Хуняди му предстояло пръв да се срещне 
със страшния ел Фатих и затова той се сдобил с доку-
мент за владение на Месемврия, която искал да превърне 
в опорен пункт на борбата срещу османците. 

На сейм в Буда Хуняди бил признат за главнокоманд-
ващ армията на Унгария, за военен и граждански разпо-
редител с всички дела на кралството в предстоящата 
война. Без да губи време в очакване на помощ от ев-
ропейските монарси, предприемчивият вожд предприема 
нападения в северозападна България между Видин и Тър-
ново, отвличайки вниманието на главните противникови 
сили. По-късно се отзовава на призива за помощ на Бран-
кович, но спасява само крепостта Смедерево. Острови-
ца, където Бранкович пазел съкровищата си, и градът 
Смедерево вече били разорени. 

Намеренията на Мохамед да завладее ключа към цен-
трална Унгария и Европа, крепостта Белград, били съв-
сем ясни. Участникът в Белградската битка, италиане-
цът Таглиакоцо казва, че заставайки пред крепостта, 
султанът тържествено се заклел да превземе Унгария 
за два месеца.

Приготовленията за обсадата на това най-модерно 
и сложно във военно отношение архитектурно пости-
жение на Средновековието, което има тристепенна 
защита,започват още през зимата на 1456 г. Самата 
обсада трае от 4 до 22 юли. Различните източници со-
чат между 60 000 и 160 000 войници, флот от 200 кораба 
и над 300 оръдия, съсредоточени от султана пред сте-
ните на крепостта. 

Янош Хуняди при Белград, 1456 г., худ. Ищван Имре
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Оставен сам да защитава кралството, да разчита 
на собствената си армия и на личните си финансови ре-
сурси, Хуняди поверява защитата на вътрешната кре-
пост на зет си Михал Силаги и на сина си Ласло с гар-
низон от 5000–7000 войници. Между защитниците има 
много доброволци, зле въоръжени и екипирани селяни и 
заянаятчии; полски и чешки наемници и отряд от 2000 
благородници на коне. Францисканският кардинал Джова-
ни да Капистрано, или Йоан Капистран, както е известен 
в нашия регион, е другият вдъхновител на обсадените, 
който с необикновено красноречие и огнени слова събира 
желаещи да защитят Кръста от всички слоеве на насе-
лението.Числеността на унгарските защитници дости-
га 50 000–60 000.

На 14 юли с флотата си Хуняди разкъсва блокадата, 
потопява много вражески галери и кораби и успява да 
достави храна в крепостта. Последвали разрушителни 
атаки на османците и изтегляне на защитниците в ци-
таделата.

Прегрупирал силите си, Мохамед се готвел за след-
ващ щурм. На 21 юли след залез слънце еничарският кор-
пус се хвърлил към цитаделата, но бил посрещнат от 
жива верига унгарци. Битката продължила цяла нощ. На 
разсъмване Хуняди заповядал еничарите да бъдат пусна-
ти в цитаделата и когато те се отдали на плячкосване, 
бързо ги обкръжили, започнали да ги избиват и да ги го-
рят с напоени в катран дървени материали. Огнената 
атака засилила ужаса на изтреблението. Последвалите 
маджарски атаки към противниковите оръдейни позиции, 
превземането им, както и раняването на султана, ре-
шили изхода от Белградската битка. Останалите живи 
османци побързали да напуснат съдбовното бойно поле 
заедно със сто и четиридесетте каруци ранени.

Радостта от победата на унгарците била неописуема. 
Скоро обаче тя била помрачена от вестта за разразилата 
се чума и заболяването на Янош Хуняди и Йоан Капистран. 
Последвалата смърт на неуморимия защитник и храбър 
вожд на поробените потопила Унгария и цяла Европа в дъл-
бока скръб. Според унгарските хронисти дори победеният 
от Хуняди султан Мохамед ІІ изразил писмено съжалението 
си с думите: „Да, аз плача. От началото на нашето столе-
тие нито един владетел не е имал такъв поданик“.

В знак на дълбока признателност и преклонение храб-
рият войвода бил погребан с големи почести в катедра-
лата на Алба Юлия. Редом с него бил положен скиптър, 
знак за кралска власт. 

Благодарение на победата на Янош Хуняди при Белград 
османските завоевания навътре към Унгария били отло-
жени с повече от 70 години. Със смъртта на този дал-
новиден, талантлив и храбър военен и държавен мъж за-
вършва една славна и героична епоха на антиосманската 
борба и надежда за цяла Европа. 
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ПОЛКОВНИК БОРИС ДРАНГОВ – ЖИВОТ В СЛУЖБА  
НА ОТЕЧЕСТВОТО 

Лилия Криворова

„... Обичайте Отечеството, обичайте го от всичкото 
си сърце, от всичката си душа, служете му с всичките си 
сили, не жалете нищо, когато трябва да се борите за не-
го, не жалете имота си, труда си, живота си до последна 
капка кръв и до последно издихание...“

„... Отечеството е цялата оная свещена земя, гдето 
живеят нашите братя, гдето говорят както ние говорим, 
гдето обичат това, що ние обичаме, и гдето се радват и 
страдат само тогава, когато ние се радваме и страда-
ме. За нас Отечеството е целокупна България...“

Борис Дрангов

Пантеонът на българската бойна слава пази име-
ната на личности, за които служенето на оте-

чеството е осъзнат дълг, чест и съдба. Това във висша 

степен се отнася за полковник Борис Дрангов – един от 
най-добрите и достойни командири, каквито е имала ар-
мията ни, военен теоретик, педагог и проникновен пси-
холог, най-добрият военен публицист и оратор на свое-
то време. Този „мечтател в полковнишки шинел“ насочва 
цялата си нравствена енергия, в която се преплитат 
силно чувство за справедливост и изключителна прин-
ципност, към възпитанието и подготовката на своите 
войници и школници, като ги учи с дело и пример, как да 
се бият и побеждават за България. Оставя завинаги сле-
да и спомен в душите и сърцата им, а те превръщат 
името му в легенда. 

Роден в Скопие на 3 март 1872 г.1 в семейство на 
заможен търговец на дървен материал, младият Борис 
завършва с отличен успех българското Педагогическо 
училище в родния си град и решава да стане офицер. Вър-
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ху професионалния му избор неизбежно оказва влияние 
и голямото разочарование и покруса на многобройното 
българско население, останало след Берлинския договор 
извън пределите на свободното отечество2. Съпроти-
вата срещу политическото безправие и националното 
подтисничество в европейските вилаети на Османска-
та империя не прекъсва нито за момент и в нея взимат 
участие много будни синове на Македония. Борис Дрангов 
е дълбоко убеден, че като офицер от българската армия 
ще бъде най-полезен на поробените си събратя в борба-
та за национално освобождение и обединение. През целия 
си кратък 45-годишен живот носи в сърцето родната Ма-
кедония, мечтае да я види свободна и този идеал никога 
не го напуска. Въпреки желанието на родителите си да 
се занимава с търговия, през лятото на 1891 г. постъпва 
във Военното училище в София, където е зачислен в 1-ва 
юнкерска рота. След разпределението по родове войски, 
по собствено желание избира да стане кавалерист3.

Юнкерът Дрангов старателно и с желание изучава во-
енните дисциплини. Преподавателят по военна история 
майор Сираков е впечатлен от умението му да анализира 
фактите, от логичната му мисъл и особеното красноре-
чие, което притежава4. Това потвърждава в спомените си 
и неговият другар от военното училище Стамат Ста-
матов: „...Особено старание проявяваше при изучаване на 
руски език... По военна история изпъкна като дарование...
Преподавателят по военна история, доволен от първите 
изпити, в края на годината канеше офицерите от училище-
то да слушат Дрангов при разглеждане на операции и кри-
тика“5. Ораторските му способности са оценени и от цар 
Фердинанд, който възхитен от една негова приветствена 
реч, го награждава с „чифт златни маншетни копчета с 
царски вензел“6. През 1894 г. младият юнкер написва първа-
та си статия „Как някои велики пълководци са повдигали 
морала на войските си със заповеди, разговори и военни 
съвети“, публикувана в сп. „Военен журнал“7. На 1 януари 
1895 г. завършва Военното училище с чин подпоручик и е 
изпратен за взводен командир в 3-и конен полк в Пловдив. 
Възпитанието и обучението на войниците, както и гри-
жите, които полага за тях, бързо го превръщат в техен 
любимец.

От първите дни на военната си служба до своя тра-
гичен край Борис Дрангов търси път към душата на бъл-
гарския войник, повдига самочувствието му и изгражда 
у него съзнание за честно и самоотвержено изпълнение 
на патриотичния дълг. Със заповеди, беседи и статии 
остро критикува остарялата система за възпитание, 
която обезличава войниците. В статията си „Живо-
творни основи“ достига до следните мъдри и правдиви 
разсъждения: „...основа на победното изкуство е дълбоко-
то познаване на човешкото сърце...“ и „...в благородното 
военно възпитание бе изчезнало най-главното – сърцето, 
затрила се бе родолюбивата жилка, забравени бяха мощни 
двигатели, чрез които велики военни възпитатели създа-
доха непобедими войски“8. 

На 21 януари 1898 г. подпоручик Дрангов е назначен за 
младши офицер в 4-ти ескадрон на 2-ри конен полк в Лом, 
а в началото на следващата 1899 г. е произведен в чин 
поручик. Продължава да публикува статии в периодичния 
военен печат, в които отстоява необходимостта от 

единство между теория и практика. През 1898 г. съставя 
методическото пособие „Подробна програма за обучение 
на млади войници и редници“, което до 1908 г. претър-
пява 7 издания. В заповеди на висши военни командири 
книгата е препоръчвана на всички офицери9. Като пору-
чик от 2-ри конен полк се включва в тайната офицерска 
организация „Български освободителни братства“, чия-
то задача е материално и морално да подпомага нацио-
налноосвободителната борба на българите в Македония 
и Одринско. През лятото на 1900 г. на пристанището в 
Лом пристигат като пратка от син камък закупени от 
Виена 1700 пушки, които със съдействието на Дрангов 
стигат до тайните скривалища на ВМОК10.

 Непосредствено участие в подготовката и провеж-
дането на Илинденско-Преображенското въстание взи-
мат 48 офицери със звания от генерал до подпоручик и 
един от тях е поручик Дрангов11. В края на юни 1903 г. 
2-ри конен полк е преместен от Лом в Радомир. На те-
риторията на тогавашния Кюстендилски окръг, в който 
влиза и Радомирска околия, е формирана четата на пору-
чик Владислав Ковачев и Атанас Димитров – Бабата, с 
численост около 100 души12. Дрангов по собствено жела-
ние напуска войската и заедно с още трима офицери се 
присъединява към четниците, които се готвят да преми-
нат в Македония. На 17 август изпраща от Кюстендил 
писмо до съпругата си, в което пише: „...Никога по-усилно 
време за Майка Македония не е било, никога повече тя не 
се е нуждаела от силите, труда и кръвта на своите юн-
ачни синове. Аз отлично чувствам това и като неин мил 
син не мога да не се притека на мъченическия � зов. В тоя 
тържествен миг аз, без да се колебая, поставям отечест-
вото по-високо от семейството, неговата доброчестина 
по-горе от нашите лични блага...“13

Майор Борис Дрангов и съпругата му Райна, 1907 г.
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В тези няколко реда е целият непоколебим дух на въз-
торжения патриот и готовността му за саможертва в 
името на родината. Седемнадесет дни и нощи четата 
се сражава в планината Плавица, югоизточно от Крато-
во. На 29 август Дрангов поема военното ръководство 
в завързалия се продължителен бой с турски части, чи-
ято численост е трикратно по-голяма. На 4 септември 
четниците пресичат успешно границата и се завръщат 
в България с минимални загуби14. За участието на офи-
церите във въстаническите действия Военното минис-
терство ги обявява за самоотлъчили се и не им признава 
тези дни за „прослужено време“15.

На 4 септември 1910 г. Борис Дрангов е произведен 
в чин майор и назначен за преподавател по тактика във 
Военното училище. През същата година публикува някол-
ко статии във в. „Военни известия“, в които посочва 
необходимостта от използване на по-ефективни методи 
на обучение и внасяне на определени промени в учебни-
те програми. Според него това би улеснило бъдещите 
командири на взводове в придобиване на практически 
навици по тактиката на малките единици. След широко 
обсъждане на поставените въпроси ръководството на 
Военното училище прави необходимите поправки в учеб-
ните планове и увеличава часовете за практически за-
нятия. В кратък срок майор Дрангов съставя нов кратък 
и разбираем учебник по тактика в две части, издадени 
през 1910 и 1911 г. Освен за преподавател през пролетта 
на 1912 г. е назначен по негово настояване и за командир 
на рота в училището, като по този начин има възмож-
ност да обедини обучението и възпитанието в единен 
процес. Когато през 1917 г. завинаги престава да бие 
сърцето на обичания командир, един от неговите юнкери, 
поручик Христо Минков, ще напише в сп. „Отечество“: 
„...От първата среща той ни покори и завладя. ...Очите му 
блестят, в думите му има огън...А когато ни говори за Ма-
кедония, която той обичаше до забрава,...дадохме си в нас 
тържествен обет да умрем и отмъстим...И от тогава 
той остана наш кумир, когото боготворяхме и на когото 
подражавахме. От тогава той стана нашият незабравим 
началник и другар...“18.

В периода на усилена подготовка за Първата бал-
канска война (1912–1913) майор Дрангов е началник-щаб 
на 1-ва бригада от 1-ва софийска дивизия. По време на 
мобилизацията изучава денонощно направленията за на-
стъпление, изнася беседи пред войниците за повишаване 
на бойния им дух, подпомага командирите на полкове и 
дружини при извършване на похода към границата19. Под 
негово командване са 1-ви пехотен софийски полк и 6-и 
пехотен търновски полк, които извършват истински под-
визи при Селиолу, Люлебургаз и Чаталджа. В поход и в бой 
насърчава войниците с пример и слово. При овладяването 
на Селиолу повежда със сабя в ръка една от дружините в 
атака. Въодушевени от смелостта на началник-щаба на 
бригадата, войници и офицери превземат с щурм височи-
ните северно от селото. За проявен героизъм и съгласно 
заповед № 132 от 25 февруари 1913 г. майор Дрангов е 
награден с орден „За храброст“ ІV степен20. До края на 
Междусъюзническата война (1913) остава началник-щаб 
на 1-ва бригада от 1-ва софийска дивизия. Изживява бо-
лезнено поражението през 1913 г. и в поредица статии 
остро критикува виновниците за допуснатите грешки, 
като посочва пътя за поправяне на недъзите в армията. 
Едновременно с това отделя голямо внимание на необхо-
димостта от промяна в начина на организиране и про-
веждане на военното обучение и възпитание. Критикува 
отвътре системата, към която сам принадлежи, и я на-
рича „недъгава“, „гнила“ и „създадена от себелюбци“, и 
твърди, че няма да си отиде по собствено желание или 
по заповед21.

Статията на Дрангов „Военно-нравствено тровило“, 
отпечатана в брой 14 от 30 ноември 1913 г. на сп. „Сво-
бодно мнение“, изкарва на показ грешките на началник-

През 1904 г. след успешно издържан конкурс поручик 
Дрангов постъпва в Николаевската академия на Генерал-
ния щаб в Санкт Петербург и я завършва на 7 май 1907 г. 
с отличен успех. Дипломната му работа на тема „Руски 
придобивки в Средна Азия през ХІХ в.“ е оценена високо 
и е първата работа на български офицер, отпечатана 
в сборник от научни трудове на академията16. До края 
на живота си остава русофил. След завръщането си от 
Русия като отлично подготвен генералщабен офицер за-
ема различни отговорни длъжности. Изпратен е на стаж 
в Шумен и Търново, служи за кратко време в щаба на 
войската и заедно с това преподава военна история в 
школата за запасни подпоручици в Княжево. През периода 
1907–1912 г. публикува на страниците на тогавашния 
военен периодичен печат повече от 60 статии и 10 пре-
водни материала, в които се разглеждат въпроси, свър-
зани с принципите и методите на военното обучение и 
възпитание17. 

Войводите Борис Дрангов (седнал, вляво)  
и Владислав Ковачев (прав, вляво) по време  

на Илинденско-Преображенското въстание, 1903 г.
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щаба на армията генерал Иван Фичев. В два последова-
телни броя на в. „Военна България“ от 4 и 8 декември 
1913 г. на критика е подложен и инспекторът на кавале-
рията генерал Александър Тенев. Заради смелостта да 
изрази публично своите мнения и убеждения на 18 февру-
ари 1914 г. майор Борис Дрангов е изправен пред Пловдив-
ския военен съд за обида и клевета на командването, а 
впоследствие и пред Главния военен касационен съд в 
София. И в двата случая присъдите са оправдателни, но 
отмъщението на високопоставените началници тепър-
ва предстои. Военният министър „забравя“ да го повиши 
в чин и го изпраща в далечния гарнизон Дьовлен (дн. Де-
вин). За преместването му там спомага и един случай, в 
който отново без страх казва истината в очите, убе-
ден, че между думите и делата не може да има никакво 
разминаване. Непосредствено след края на Балканската 
война (1912–1913) на тържество във Военното минис-
терство оратори изтъкват заслугите на цар Фердинанд 
за постигнатите победи. Дрангов възмутен скача от 
мястото си и изрича: „Дългът към хилядите жертви ни 
задължава да кажем истината такава, каквато е. Не нам, 
не вам, а на храбрия български войник се дължат победите 
във войната“. Царят пита кой е този офицер, а военни-
ят министър бързо му отговаря, че това е същият онзи 
генералщабен майор, който е изправен пред военния съд. 
На следващия ден с височайша заповед майор Дрангов е 
назначен в 21-ви пехотен средногорски полк22. 

От 1914 до средата на 1915 г. служи в 21-ви пехотен 
средногорски полк в Дьовлен (дн. Девин) и в Пашмакли 
(дн. Смолян), а до началото на септември 1915 г. – в 32-
ри пехотен полк в Нова Загора. Противно на очакванията 
му той не е назначен на длъжност командир на полк, за 
която има съответния военен ценз, опит и възможности, 
а за командир на дружина. При местенето му от гарнизон 
в гарнизон е посрещан от началници и колеги със студе-
на враждебност, но това не сломява духа му. Където и 
да отиде не го напуска желанието да работи за подго-
товката и възпитанието на своите подчинени, а те му 
отвръщат с войнишка обич и признателност. Гордият, 
честен и дълбоко отдаден на дълга да служи на България 
генералщабен офицер не се отклонява нито за миг от 
правилото да живее така, както мисли. И да действа 
така, както му повеляват принципите. На 19 февруари 
1915 г. е произведен в чин подполковник със старшинство 
от 15 ноември 1914 г.

Естественият и логичен ход на събитията предопре-
деля подполковник Дрангов да завърши своя жизнен път 
с участие в Първата световна война (1915–1918). На 1 
септември 1915 г. поема командването на 5-и пехотен 
полк от 11-а пехотна македонска дивизия, сформирана 
няколко дни преди обявяване на общата мобилизация. Тя 
е комплектувана почти изцяло с необучени бежанци от 
Македония и Източна Тракия и към 16 септември 1915 
г. има обща численост 33 764 души. В състава � се 
включват и прииждащи дезертьори от сръбската армия, 
както и такива, които не успяват да дезертират, а се 
предават на австро-унгарската армия23. Доброволците 
от Македония и Одринско, които не са служили войни-
ци, преминават кратка военна подготовка. Подполковник 
Дрангов е винаги и навсякъде със своите подчинени и 

под неговите напътствия необучените зидари, млекари, 
дребни търговци и др. от 5-и пехотен полк стават част 
от боеспособна войскова единица. На петия ден от нача-
лото на мобилизацията започва съсредоточаването на 
Действащата армия, а 11-а пехотна македонска дивизия 
остава в района на София като резерв на Главното ко-
мандване.

За действия срещу френските войски, заели фронта 
Струмица – Криволак – устието на река Черна, през ок-
томври са насочени няколко съединения. В поредицата 
от настъпателни и отбранителни боеве при Криволак 
от 17 октомври до 21 ноември 1915 г. активно участва 
11-а пехотна македонска дивизия и нейният 5-и пехотен 
полк, командван от подполковник Борис Дрангов. Дружи-
ните на полка се разполагат на север от р. Вардар и 
изграждат отбраната си срещу височините Гърбава ви-
сота, Кулата и Гориста чука, на които са се укрепили 
френски части. Действащата армия започва войната 
срещу Сърбия недостатъчно добре окомплектована с въ-
оръжение, боеприпаси и други материални средства. Поч-
ти във всички пехотни полкове има недостиг на облекло, 
шанцов инструмент, платнища и конско снаряжение. В 
това отношение най-ощетени са полковете на 11-а пе-
хотна македонска дивизия, за която като новосформира-
но съединение няма предварително заделено имущество 
и всичко необходимо трябва да се купува от пазара24. При 
Криволак войниците воюват с трилинейни руски пушки, 
лошо облечени, без шинели, без шанцов инструмент и па-
ласки за патрони. Многобройният противник пред тях 
е с модерно оръжие, бойни самолети и огромни запаси 
от храна, облекло и материали25. При този недоимък на 
военни средства решаващ фактор за успешния изход на 
бойните действия се явява психологическото състояние 
и мотивацията на личния състав. И тук е неоценимата 
роля на подполковник Дрангов, който в трудните условия 
на фронтовия живот разгръща докрай способностите 
си на военен командир, педагог и психолог, като прилага 
на дело своите възгледи и принципи. Винаги и навсякъде 
възпитава с думи и личен пример и никога не забравя ду-
шата и сърцето на войника. 

На 20 ноември 1915 г. 8-а рота и един пионерен взвод 
от 5-и пехотен полк превземат височината Гориста чука 
при Криволак и атакуват моста в прохода Демир капия. 
Когато след полунощ се завръщат при останалите роти 
от дружината, те са посрещнати тържествено с духова 
музика и почести. Командирът на полка се обръща с пла-
менно слово към храбреците, окичени с френски трофеи: 
„...Юнаци! Засвидетелствам обичта си към вас като ви 
целувам от името на вашите началници. От тоя момент 
аз дълбоко вярвам, че и най-трудната задача, която би се 
възложила на полка, ще бъде изпълнена от всички роти със 
същата смелост и себеотрицание“26. Като добър психолог 
подполковник Дрангов знае силата на думите и как те въз-
действат върху духа на войниците. На 21 ноември започва 
преследване на отстъпващия противник и на 30 ноември 
1915 г. 5-и пехотен полк достига до гръцката граница. Там 
11-а македонска дивизия заема окончателно положение по 
линията Гевгели – Дойран. През този период Дрангов пра-
ви всичко възможно за доброто тилово снабдяване в полка. 
Полага грижи войниците му да бъдат добре облечени, нах-
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ранени, да имат достатъчно боеприпаси и вода. Това от 
своя страна води до по-доброто им самочувствие, което 
е предпоставка за бойни победи. Денонощно се бори с нес-
годи и спънки, за да осигури на всеки войник по един хляб 
на ден. По-късно върху едно дърво край пътя в планината 
Беласица някой от войниците му ще напише: „Има Дрангов 
– има цял хляб; няма Дрангов – няма цял самун“ 27.

действа върху ума и чувствата на войниците. За силно 
възпитателно средство счита справедливите похвали и 
заслужените награди. В заповед № 50 от 1 януари 1916 
г. по повод повишаване на отличилите се в боевете до-
лни чинове, Дрангов ги нарича „юнаци“, които „...красят 
редовете на младия, но буен и неудържим наш роден полк. 
Те са силата му, те са живота му , те са славата му!“30.

Офицери от 11-а пехотна македонска дивизия  
Вляво от свещеника – подполковник Б. Дрангов

Подполковник Дрангов говори пред войниците  
от 5-и пехотен македонски полк

Освен за прехраната командирът на полка следи за 
спазване на дисциплината от всички и в тази дейност 
се проявява като добър педагог и възпитател. Убеден 
противник на използването на боя като възпитател-
но средство, своевременно се заема да изкорени това 
незаконно и недостойно явление. След провинение на 
фелдфебел и подофицер в нанасяне на побой над войници 
Дрангов издава заповед № 73 от 2 март 1916 г. Като се 
позовава на членове и алинеи от военнонаказателния и 
военносъдебния закон и имайки предвид „юначната бойна 
служба на посочените подофицери“, ги наказва с десет 
дена строг затвор. В заповедта се казва още „...преду-
преждавам всички: личността е светиня. ... България има 
голяма насъщна нужда не от бити негодници, а от юнаци 
човеци и честолюбиви войници, които не от смърт, а от 
позор се боят. След това, който отново си позволи да по-
сегне, да не очаква от мене нито снизходителност, нито 
застъпничество...“28. Във връзка с оплакване на войника 
Петър Радков, проявил храброст в боевете срещу фран-
цузите и отличен с парична награда, че му е нанесен 
побой от фелдфебела на ротата, подполковник Дрангов 
предприема съответните мерки. Във връзка със случая 
и с други подобни оплаквания издава заповед № 86 от 
20 април 1916 г., в която съобщава, че е представил на 
бригадния командир за уволнение от свръхсрочна служ-
ба фелдфебела от 1-ва рота Атанас Марков „...задето 
набил редник Петър Радков пред цялата рота понеже се 
оплакал на дружинния си командир от него“ и предупреж-
дава „всички началници да премислят добре, преди да се 
карат на подчинените си“, защото „постоянно да им се 
карат, значи да обезсърчават и равнодушници да отхран-
ват. Невъздържаните укори пък дълбоко раняват сърцето 
на човека и го отдалечават от началника“29. Всяка негова 
дума, изречена на глас или излязла изпод ръката му, въз-

В края на януари 1916 г. 11-а пехотна македонска диви-
зия изгражда отбрана в северното подножие на Беласица. 
На хълмистото плато, източно от Петрич, е лагерът на 
5-и пехотен полк. Там Дрангов прочита пред целия състав 
заповед № 79 от 20 март 1916 г. за награждаване на проя-
вилите се войници и офицери. Като награждава „с кръсто-
ве тия безстрашни лъвове“, отбелязва, че и останалите са 
„железни юнаци и достойни българи“, но не би могъл да от-
личи всички. Преди това обаче отдава почит на 98 убити 
и 180 ранени по бойните полета на Македония: „...Тяхната 
кръв остана на родната земя като навеки писан завет да 
живеем, да се бием и да умираме достойно за България!...“31

Важен етап от професионалния път на подполковник 
Дрангов е времето, през което е началник на Школата 
за запасни подпоручици в Скопие. Нуждата от такова 
военно учебно заведение по време на войната е нале-
жаща поради големите жертви, които дава офицерският 
състав при освобождаването на Македония32. Изборът 
на Главното командване да го назначи на тази длъжност 
не е случаен, а се опира на доказаните от него заложби 
на педагог и възпитател. На 15 май 1916 г. сдава полка 
на своя заместник и произнася прощална реч пред лич-
ния състав. С тъга се разделя командирът със своята 
„челяд“ и отбелязва, че прекараните заедно дни ще ос-
танат завинаги най-скъпият спомен от живота му. Съ-
щевременно е изпълнен с удовлетворение от факта, че 
полкът вече е „напълно благоустроена част“ и бойците 
са „бодри, обучени и за всичко готови“33. Школата за за-
пасни подпоручици е открита на 18 юни 1916 г. с голямо 
тържество на площада пред църквата „Св. Богородица“. 
Освен школниците при откриването присъстват гене-
рал-фелдмаршал Макензен, генерал Рачо Петров, други 
официални лица, много ученици, учители и граждани34. 

Във всяка дума от емоционалната и прочувствена реч 
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на подполковник Дрангов струи неприкрито вълнение, за-
дето е „преодолял хиляди пречки по своя път, за да дойде 
най-после до тези вдъхновени и красиви дни“35. „...Школа-
та се отваря при щастливи обстоятелства, които гордо 
разтуптяват сърцата... Школата се отваря в сърцето 
на българска Македония, Скопие! То ни вещае българската 
вярност, твърдост, издръжливост!...“36.

 Опитният военен педагог и възпитател подполко-
вник Дрангов работи самоотвержено, с усърдие и та-
лант, за да подготви съзнателни и предани на делото 
офицери. С няколко свои заповеди определя същността 
на целите и задачите на обучението и как да бъдат 
постигнати, дава основни насоки за провеждане на из-
питите и за оценяване поведението на школниците. В 
заповед №3 от 14 юни 1916 г. като първа и основна цел в 
дейността на школата е посочена подготовката на „...
надеждни взводни командири, самоотвержени изпълните-
ли на свещения дълг към Отечеството...“. И за да бъде 
тя постигната бързо и изцяло, би трябвало всички да 
възприемат “...общи, здрави ръководни основи за възпита-
нието и обучението“. В заповедта се набляга на това, 
колко е отговорна дейността за подготовката на бъде-
щите офицери, тъй като те са „...възторжените водачи, 
които увличат българските юнаци напред към неприятеля 
...От тяхната по-добра или по-лоша подготовка зависят 
победата или поражението, славата или безчестието...“. 
Основна задача на възпитанието им според Дрангов е да 
бъде развита у тях нравствената сила на воина да умре, 
но да победи, защото „...Тая готовност да мрем с чест е 
основа на велики подвизи...“. Дава насоките, по които пре-
подавателите да изпълнят тази отговорна задача: „...
преди всичко възпитавай! Отхранвай мъже, за които дълг 
и чест стоят по-високо от живота...“; „...Обръщай се към 
воина като към същество разумно, към мисълта и сърце-
то му. Възпитавай мислещи човеци, ...а не автомати...“ и 
др. Напомня им да не забравят целта на обучението и 
краткото време, с което разполагат, за постигането й. 
В тази връзка да умеят да различават същественото 
от несъщественото, да наблегнат на важното за боя 
и да му отделят повече време, да прилагат практичес-
ки метод на преподаване, защото „военното дело лежи 
изцяло в изпълнението“37. В заповед №15 от 30 август 
1916 г. Дрангов определя критериите, по които да се оце-
нява поведението на завършващите школници. На пър-
во и основно място поставя „...любов и преданост към 
Отечеството до самоотверженост и ненарушимост на 
заповедта...“. В противен случай „възпитаникът по никой 
начин не може да бъде допуснат до офицерски чин“38.

След четири месеца школниците се явяват на изпити 
като при оформяне на крайната им оценка са приложени 
посочените в заповедите строги критерии. От постъ-
пилите 1053 души успешно завършват 876, от които 40 
са произведени в чин старши подофицер. Сред завърши-
лите са Димитър Чорбаджийски – Чудомир, Иван Кинов, 
Стойчо Мушанов и др.39 На 17 септември 1916 г. е тър-
жественото производството на школниците. В речта 
си Дрангов напътства офицерите, които заминават за 
фронта, с думите: „...за да служиш достойно и полезно: 
отречи се от себе си!... Пази и почитай войника...Да знаеш 
да умираш – ето разковничето на победата...“. Но имало 

и такива, които оставали на служба в тила – синове и 
сродници на генерали и министри. Когато в края на тър-
жеството се ръкува с всеки офицер и стига до група-
та на привилегированите, изрича презрително: „А тези, 
те не заслужават да се ръкува подполковник Дрангов с 
тях“40. Никога и при никакви обстоятелства честният 
и принципен офицер не изменя на вроденото си чувство 
за справедливост и на същността си, оставайки докрай 
верен на идеята на своя живот – патриотизма.

Подполковник Дрангов поздравява школниците от Школата  
за запасни подофицери, Скопие, 1917 г.

През 1916 г. като началник на Школата за запасни 
подпоручици, Дрангов издава книгата „Помни войната“. 
Много от мислите в нея се срещат и в други негови 
статии и беседи, но тук те звучат като афоризми. Раз-
пространява се по всички войскови части и години наред 
остава най-ценното военно-теоретично помагало с ис-
тини за войната и напътствия към командирите, което 
всеки офицер от Действащата армия използва. За това 
свидетелства едно писмо от 30 октомври 1916 г. на ко-
мандира на 8-а рота в 5-и пехотен македонски полк до 
подполковник Дрангов: „Най-сърдечно благодаря за тъй 
навременната „Помни войната!“ Тя не само за мен, но и на 
всички другари е станала спътница навсякъде – заедно с 
книжката за донесения в чантата, тя е на пост, почивка 
и бой...“41.

Със заповед от 15 септември 1916 г. подполковник Бо-
рис Дрангов е назначен за началник-щаб на 1-ва пехотна 
софийска дивизия. Като част от състава на Дунавската 
армия дивизията участва във форсирането на р. Дунав, 
овладяването на Букурещ и допринася за изваждането на 
Румъния от войната. През този период той не е докрай 
удовлетворен от работата си и счита, че не може да 
разгърне способностите си на военен командир, педагог 
и възпитател. В писмо от 16 ноември 1916 г. до свой при-
ятел поручик от 5-и пехотен македонски полк той пише: 
“...Тук българското дело върви отлично. Жалко само, че съм 
щабен началник, а не водач на 4 хиляди юнака. Попрището 
на полковия командир вижда ми се по-достойно, по-широко, 
по-плодотворно...“42.

 На 18 март 1917 г. по собствено желание става ко-
мандир на 9-и пехотен пловдивски полк на Южния фронт 
в Македония. Участъкът за отбрана на полка започва от 
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височина 1020 и завършва при завоя на река Черна. На 
26 май 1917 г. в два часа след обед под височина 1050 
при завоя на река Черна подполковник Борис Дрангов е 
ранен тежко от вражески снаряд. С телеграма от щаба 
на 11-а германска армия до щаба на Действащата армия 
в Кюстендил в 4 часа сутринта на 27 май се съобщава: 
„...В завоя на �река� Черна обезпокоителен огън, от време 
на време по-оживен, по позицията и тила... ранен тежко 
с граната командирът на 9 пех�отен� полк подполковник 
�Борис� Дрангов (счупен десния крак в бедрото и отне-
сени два пръста на дясната ръка...)“, а в следваща теле-
грама от 4 часа следобед на същия ден – „...Починал от 
рани командирът на 9-й пех�отен Пловдивски� полк подпол-
ковник Дрангов Б�орис�“43 . В осем часа вечерта на 26 май 
завинаги престава да бие сърцето на даровития воена-
чалник, оратор, военен писател и педагог. Обличат по-
койника в нови дрехи, окичват гърдите му с руския орден 
„Св. Анна“, германския „Железен кръст“, българския вое-
нен орден „За храброст“, турския орден „Звезда-полуме-
сец“, Офицерския знак за десетгодишна отлична служба 
и възпоменателния кръст „За обявяване независимостта 
на България 1908 г.“44 Един офицер придружава тялото по 
пътя за Скопие. Градът е много тъжен и целият обвит 
в черно. След опелото в църквата „Света Богородица“, 
на 28 май 1917 г. подполковник Борис Дрангов е погребан 
в двора на църквата „Св. Димитър“. Посмъртно е произ-
веден в чин полковник със старшинство от 20 май 1917 
г. Споменът за него остава жив в паметта на народа 
колкото и да се опитва сръбският режим във Вардарска 
Македония да покрие със забрава името му. През 1934 г. 
сърбите разрушават гроба на големия родолюбец, който 
е пренесен от близките му в Скопските гробища.

В книгата „Помни войната“ Борис Дрангов пророче-
ски написва: „Животът не се мери по дължина, а по съдър-
жание. Благо е не самия живот, а честния живот. Често 

Гробът на полковник Борис ДранговПолковник Борис Дрангов

да же всичкото благо е в това – да не живееш дълго“. Ся-
каш знае, че няма много време и не просто живее, а гори 
във всичко, което прави. Гори с плам, себеотрицание и 
дързост. Преминава през препятствия, които биха сло-
мили нечий друг дух, но не и неговия, за да докаже с дела-
та си, че е достоен син и войник на своето отечество.
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ЛЕВСКИ В ПАМЕТТА НА МОЯ РОД

Христина Богданова*

Светлите очи, фиксирани в мен, сякаш излъчват 
сила и непреклонност. Меките устни крият в 

ъгълчетата игрива усмивка, готова всеки миг да из-
пълни пространството между нас. Гъстата, прибрана 
назад коса открива широко волево чело. Портретът на 
Васил Левски на стената в хола в родния ми дом бе 
първият ми досег с личността на един от най-великите 
българи.

Отначало – още бях малко дете – не разбирах за-
що почти се шептеше, когато станеше дума за него. 
Събирахме се в дома на дядо Андрей (внук на Яна през 
дъщеря им Елена и зет им Стефан) и той разказваше 
истории, които в детското ми съзнание звучаха като 
приказки. Имаше лоши хора, които причиняваха зло на 
други хора, и герой, който им помага да победят злото, 
като преодолява тежки премеждия. Според една от тях 
в летен ден в полята покрай Стара Загора двама турци 
нападнали майка и дъщеря, за да ги насилят и ограбят. 
Жените пищели, но помощ нямало. Няколкото селяни 
наблизо бързо се отдалечили, за да не си навлекат гне-
ва на заптиетата. Тогава откъм града се задал млад 
хубавец, не много висок, но снажен и напет – Васил – 
отивал да бере череши със свои приятели. Уплашените 
му другари тръгнали обратно към града, а той грабнал 
кобилицата, с която жените носели вода, и започнал да 
налага турците. Те избягали, а младежът изпратил уп-
лашените, но много благодарни жени чак до дома им. По 
това време той още бил ученик в трикласното училище 
в Стара Загора.

Едва по-късно, вече ученичка, започнах да осъзнавам, 

че този герой наистина е съществувал, че е извършил 
велики дела за правото да бъдем българи, че е жертвал 
живота си, за да живеем свободно в „чиста и права ре-
публика“. И че част от кръвта му тече и в моите вени!

Това си беше повод за гордост – по детски се радвах, 
че съм родственица на толкова значим и магнетичен чо-
век, на един от най-впечатляващите лидери в нашата 
история. По-късно осъзнах и огромната отговорност, 
която съпровожда това родство. Защото единствени-
ят начин, по който мога да се отблагодаря на съдбата 
за това, е като живея достойно и честно. От Левски 
научих, че животът е свещен и единен, а не се дели на 
„свещен“ и „светски“ или по някакъв друг начин. Че важен 
е изборът, защото винаги можем да избираме, и тъкмо 
изборът ни прави човеци. Свободата ни – лична или на-
ционална – се определя именно от способността ни да 
правим избори и да ги отстояваме независимо от цена-
та. Защото, както и Левски дълбоко е вярвал, е по-добре 
да се умре прав, отколкото да се живее на колене – в 
дребнотемие, в страх и неудовлетвореност, с усещане, 
че си сломен.

Заслуга за отношението към Васил Левски в моето 
семейство имаше дядо Андрей, брат на дядо ми Петко 
(баща на моята майка), когото за съжаление не познавам. 
Той помнеше баба им Яна и някои от нейните истории 
за по-малкия � брат. Според една от тях Васил, тогава 
три-четиригодишен, докато си играел сред прахоляка в 
бащиния си двор, често подмятал на Яна: „Како, знаеш 
ли какъв ще стана, като порасна?“ Улисана в работа, тя 
първоначално не обръщала внимание на детското му дра-
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кане. Но той не преставал да пита и тя заинтригувано 
започнала да изрежда: „Какъв ще станеш,бре, Василе? Поп 
ли?“ – „Не!“ – отговорил той. „Даскал ли?“ – „Не!“ – „Тър-
говец ли?“ – „Не!“ Изброила Яна възможностите, за които 
се сетила, но всеки път отговорът бил отрицателен. 
„ Ами тогава какъв ще станеш? „ – попитала накрая. „ 
Един Бог знае – и аз!“ – убедено отговорил малчуганът и 
продължил играта си.

Дядо Андрей е бил свидетел как Яна (чрез дядо Сте-(чрез дядо Сте-
фан, съпруг на най-малката � дъщеря Елена и негов баща) 
дарява с нарочно писмо пазените от нея коси на Левски 
на Министерството на народното просвещение през 
1908 г., за да бъдат съхранени и показвани като вещест-
вен спомен за поколенията. Първоначално те са изложени 
в Етнографския музей, а по-късно са преместени във Во-
енноисторическия музей, където са и днес.

Историята с отрязването на тези коси е една от 
първите, които научих за Левски. Записана е от дядо 
Стефан в една от многото му тетрадки за живота и 
делото на Апостола(запазен е правописът на дядо Сте-(запазен е правописът на дядо Сте-
фан).

„През нощьта, на първо Вьскресение, през 1864 г. дякон 
Игнатий служи за последен път в храма „Св. Богородица“. 
След служба отива с приятели на огощение у поп Христо 
X. Марков. Настроението е празднично и приятелите му 
решават да излезат сутриньта на разходка извън града. 
Същия ден, на Великден, отиват в местността

 ,, Алтънчаир“, на запад от Карлово. Тук Левски заявява 
на приятелите си, че от днес престава да носи калугер-
ското расо, и моли приятеля си х. Георги поп Христов да му 
отреже косата, но последния решително отказва. Тогава 
Дякона взема предварително приготвените ножици и сам 
я отрезви, като моли приятеля си само да му изравни ос-
таналата коса ни главата му. Отрезаната коса прибира 
в пазвата си и вместо калугерската шапка, слага фес на 
главата си. Тази същата коса я предава на майка си. коя-
то я пази до смъртьта си. ... На второ Въсресение, Дякона 
с остригана коса и е мирски дрехи е пак е църквата. Никой 
не го познава. Но когато запял, всички остават изумени, 
а свещениците и па стирите богомолци са разгневени от 
необяснимата му постъпка. Но той пее спокойно до края 
на службата.

Спомням си как трепетно се вълнувах всеки път, 
когато дядо Андрей изваждаше малката кутийка, в 
която пазехме като безценна реликва малко кичурче от 
косите на Левски. Минаха години, преди да се осмеля да 
ги докосна...

Решението на Левски да се отдаде на борба за ос-
вобождаването на България назрява доста преди опи-
сания случай по Великден 1864 г. В писмо от 25 август 
1872 г. до верния му съратник Анастас поп Хинов от 
Плевен, с чиято помощ основава и първата революци-
онна комитетска организация в града през май 1869 г., 
той споделя: аз съм посветил себе си на Отечеството 
си още от 61-во лято, да му служа до смърт и да работя 
по народната воля“. През март 1862 г. Васил захвърля 
расото, напуска вуйчо си Василий, взима расовия му кон 
като отплата за дългогодишната му ангария и се от-
правя през Хисаря (където продава коня, за да финансира 
пътуването си), Панагюрище, Пазарджик и София за Ниш. 

Не пропуска обаче да се види с майка си, с която има из-
ключително силна връзка от дете, в дома на сестра си 
Яна и зет си Андрей, също негов верен съратник, за да 
се сбогува. В Ниш намира своя приятел дякон Генадий и 
заедно преминават сръбската граница, където двамата 
дякони отрязват косите си и ги хвърлят в реката, за да 
се запишат в легията на Раковски. В легията Васил се 
посвещава с всеотдайна страст на физическата под-
готовка и обучението във военното дело, така както 
преди пък е влагал в изучаването на четенето, писането, 
смятането, пеенето и богослужението.

От този период е една друга история, която също 
много обичам да си припомням. По време на бунта в 
Белград през 1862 г. по повод убийството на сръбския 
юноша Васа Черапич от двама турски войници Васил 
Левски и Стефан Караджа се хвърлят с голи ножове в 
Байръклъ джамия, успяват да изтласкат навън насъб-
ралите се въоръжени заптиета и да ги принудят да се 
предадат. Според Христо Иванов – Големия, приятел на 
Васил „...тогава ги нарекоха левове нашите хора“.

Дядо Андрей говореше е обич и възхищение за Левски 
не само в дома ни, но и на родовите срещи в Карлово и на 
всички други срещи, където го канеха като най- прекия 
жив тогава родственик на Апостола. Гостува няколко 
пъти и на моя клас в езиковата гимназия в Ловеч. Всеки 
път го карахме да ни разказва добре познатата, но па-
леща въображението ни история за лъвския скок на Ва-
сил, при който Раковски възкликнал:,, Това беше левский 
скок!“ Останалите легионери, които смаяно проследили 
„полета“ на Васил над широкия ров от турско укрепление 
край брега на река Сава, повторили думите му като ехо. 
И така се родило прозвището Левски – за народа и за 
историята.

Едва ли има случки от живота на Васил, които са ос-
танали неизвестни – всичко е описано многократно в 
книги и учебници, разказвано е по сбирки и при отбеляз-
вания на годишнини от раждането и гибелта му. На мен 
обаче не ми доскучава да ги слушам или чета, защото 
всеки път откривам ново послание и като че ли по-от-
близо се докосвам до този велик, макар и съвсем обикно-
вен, земен човек.

Възхищавам се на обаянието му и умението му да 
прозре във всеки и да извика най-доброто в него, да дос-
тигне до скритото и съкровеното. Много се знае за от-
ношението му към Димитър Общий и как се е опитал 
да ограничи информацията и правомощията му, след ка-
то се убедил, че не може да промени нрава и възгледите 
му. По-слабо известна обаче е историята с жената на 
Иван Арабаджията от с. Царацово, Пловдивско, при кого-
то Левски често отсядал при обиколките си. Обичайно 
двамата се затваряли през нощта в плевнята и до су-
тринта уговаряли комитетски и революционни дела. Же-
ната на Арабаджията била доста любопитна и недовол-
ствала, че мъжът � не споделя с нея, какво обсъждат със 
среднощния гост. Един ден тя заплашила, че ще предаде 
Левски на турците. Арабаджията се промъкнал при него 
през нощта и му казал, че ще я заколи, за да не го издава. 
Васил се усмихнал и му предложил вместо това да оти-
де рано на нивата, но да поиска от жена си да сготви 
голям обяд. Тя се улисала в готвене и забравила да оти-
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де в конака. След като приключил делата си. Левски сам 
отишъл при нея, разказал � всичко и успял да я привлече 
за каузата, а по-късно тя станала един от най-верните 
му помощници.

Някои хора завладявал с много обяснения и търпели-
вост, при други прилагал магията на гласа си и ги увли-
чал чрез песен, с трети бил рязък и прям. Такъв е случаят 
с Христо Ботев, с когото се среща само веднъж – в една 
воденица край Букурещ. Запален от плановете на Левски, 
Ботев му казва, че иска да се върне с него в България и 
да работят заедно. Но Васил му отказва: „Ти не си за 
тая работа; ти не можеш като мене да седиш с пашата 
да пиеш кафе и да псуваш раята. Ти за момент ще се 
забравиш, ще избухнеш и ще се издадеш. Ти от тук с 
перото си ще бъдеш по-полезен! „А споменатата случ-
ка с пашата се състояла в дома на Найден Геров, руски 
консул в Пловдив. Един ден Левски се отбил у тях, но 5 
минути по-късно на гости дошъл и турският паша. Васил 
се скрил в кухнята, където жената на Геров приготвя-
ла сладко и кафе за госта. Когато всичко било готово, 
Левски грабнал подноса, влязъл в гостната и поднесъл 
кафето на пашата, говорейки на чист турски. Разменили 
няколко реплики и пашата бил много впечатлен от мла-
дока. Когато той си тръгнал, Найден Геров избухнал и 
поискал обяснение от Васил, защо поел този риск. А той 
се засмял дяволито и отговорил, че надали ще има друга 
възможност да види отблизо пашата, да го почерпи, че и 
да си поговорят...

Обичал да рискува и да се движи по самия ръб, но 
никога не си позволявал непремерен риск. Дядо Андрей 
разказваше как на един събор в плевенско село Левски се 
появил с неколцина приятели, а в сакото му били скрити 
комитетски книжа. Як, гол до кръста, намазан със зех-
тин турски пехливанин приканвал смелчаци да го пребо-
рят за няколко гроша. Левски веднага приел предизвика-
телството и се приближил до пехливанина. Приятелите 
му се опитали да го накарат да свали сакото, за да не 
изпаднат опасните документи, но Васил отговорил, че 
няма намерение да се търкаля. При ритуалното здрави-
сване с противника той изкълчил пръстите на турчина, 

вдигнал го високо над главата си и го метнал в калта. 
Селяните закрещели от възторг – не били непобедими 
пустите му турци... А Левски поизпънал дрехите си, до-
волен от спечелените още няколко гроша за борбата.

Съдбата му го научила на изключителна изобрета-
телност. В спомените на Бочо Загорски, внук на Яна 
и Андрей Начови oт дъщеря им Гина и зет им Христо 
Загорски, намерих описание на случка, разиграла се в 
женския манастир в Сопот. До властта достигат 
слухове, че Левски се крие там, и в манастира нахълт-, и в манастира нахълт-
ват отряд турци. Игуменката ги кани в гостната стая 
да ги почерпи. След малко влиза млада красива калугерка 
и носи подноса с кафето. Тази „калугерка“ е Левски.

Много още негови качества харесвам и ценя. Следвал 
е своите принципи и морал неотклонно. Не бил претен-Не бил претен-
циозен и не се лакомял за лична облага. Живял скром-
но, но умеел да се забавлява и да се радва на живота. 
Надмогвал болка и несгоди, защото вярвал в замисъла 
и каузата си – предан и целеустремен син и брат, дру-
гар и родолюбец. Бил самокритичен и винаги уважавал 
мнението и заслугите на другите. Дядо Стефан пише в 
спомените си как Левски признавал, че „има много по-
умни, но са страхливи. Такива требва да бъдат около 
нас и да се съветваме с тях, защото ние без тях не 
можем, пък и те без нас не могат и тогава заслугата 
ни е равна“.

Тези и други истории съм чула в дома си или съм про-
чела в записките на моите дядовци. Така и съм ги съхра-
нила в паметта си, за да мога да ги разказвам на моите 
деца. А първоизточниците и всичко, което е пазено в се-
мейството ни от времето на Левски до наши дни, сме го 
дарили на къщата музей „Васил Левски“ в Карлово, защо-
то вярваме, че историята на неговия живот принадлежи 
на всички, които се чувстват българи.

БЕЛЕЖКИ

* Христина Богданова e праправнучка на Яна, сестра 
на Васил Кунчев, и Андрей Начови през дъщеря им Елена и 
зет им Стефан Красев.

ЗА ПРОФЕСИЯТА НА РЕСТАВРАТОРА И ОБЕКТИВНО  
ОБУСЛОВЕНИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НЕЙНОТО  

УТВЪРЖДАВАНЕ В ОБЩЕСТВОТО

Любомира Стефанова

Реставрацията на културни ценности е мултидис-
циплинарен процес, обхващащ в себе си система 

от последователни дейности: диагностично проучва-
не; научно изследване; документиране; интервениране 
– практически реставрационни дейности; превантивна 
поддръжка и наблюдение – мониторинг. Тези мероприя-
тия целят прекратяване на разрушаването, стабилизи-

ране на състоянието им, както и улесняване на възпри-
емането на естетическите им качества при максимално 
запазване на техния оригинален вид и автентичността 
им.

Различните дейности, влизащи в процеса на рестав-
рацията, се извършват от професионални реставрато-
ри, имащи минимум петгодишно висше образование и об-
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разователно-квалификационна степен „магистър“.
Професията на реставратора е свързана с непосред-

ствения контакт както с произведенията на изобрази-
телното изкуство и архитектурата, така и с различни 
артефакти – книги, документи и обекти от най-различно 
естество, носители на нашето богато културно наслед-
ство. В процеса на тяхното идентифициране, обследва-
не и интервениране всеки професионален реставратор 
е изправен пред различни проблеми – в повечето случаи 
представляващи една взаимосвързана, комплексна съв-
купност, в която той търси оптималното разрешение 
в полза на обектите на неговия труд. Тези обекти, най-
общо въведени в закона за културното наследство като 
„културни ценности“, могат да носят историческа, ху-
дожествена, документална или религиозна стойност, но 
често пъти представляват съвкупност от няколко от 
тези стойности и са еманация на материалната и ду-
ховната култура на нашето общество. Това задължава 
не само професионалните реставратори, но и всеки един 
специалист в областта на опазването на културното 
наследство да подхожда с необходимата отговорност 
и вещина към обектите на реставрация, техните соб-
ственици или пазители. А това означава, на първо място, 
да бъде осъзната необходимостта от тясно съгласува-
ни действия между интервениращата страна и остана-
лите специализирани звена, имащи пряко отношение към 
съответния обект, и второ – гласуването на доверие 
на реставратора, който обективно предпоставено има 
единствения пряк, непосредствен досег с обекта, подле-
жащ на реставрация.

Законовите основи на професията са вписани в сега 
действащия Закон за културното наследство и цялата 
дейност в тази област се изпълнява в специализираните 
ателиета на музеите и културните институции, а също 
от професионалисти, регистрирани в Министерство на 
културата.

Обект на настоящото изложение е не толкова зако-
новата основа на професията реставратор, чието нача-
ло у нас с много усилия беше регламентирано и утвър-
дено в последните няколко години, а по-скоро морално-
етичните проблеми, съществуващи в нашата страна в 
тази област.

Моралните критерии в професията на реставратора, 
неговите позиции по отношение на пряката намеса, съх-
ранението и опазването на движимото и недвижимото 
културно наследство са залегнали като основни изисква-
ния в Етичен кодекс на реставратора , който е един от 
основните документи, създадени от Асоциацията на рес-
тавраторите в България (АРБ) и Секция „Реставрация“ 
към Съюза на българските художници, професионалните 
организации на хората занимаващи се с тази дейност.

Съществуването на Асоциацията на реставратори-
те в България допринася за развитието и подпомагането 
на практическо, научно и културно ниво на реставраци-
ята на културни ценности. Работата за достигането 
на високо ниво на образованието, проучването и практи-
ката в областта на реставрацията в съответствие с 
европейските и световните норми , възприети от АРБ, 
представя и популяризира професията реставрация в об-
ществото. Организацията е член на Европейската кон-

федерация на организациите на реставратори (ECCO) и 
участва активно в европейските събития по утвържда-
ване на професията.

Връзката реставратор – обект е едностранно и 
практически непосредствено проявление на фактическа-
та интервенция и превенция на културното и историче-
ското наследство. При съществуването обаче на тази 
опосредствена връзка между реставратора и обекта 
движещи сили се явяват различни други субективни или 
обективни фактори и институции, които в голяма сте-
пен могат да играят решаваща роля при съдбата на да-
ден художествен и исторически обект. 

В тази обективна обусловеност професионалният 
реставратор често се оказва в положение на интермеди-
атор между обекта на своята реставрация и отговорни-
те субекти или институции, които са пряко ангажирани 
към съответния обект. Това обикновено са: държавните 
институции – Министерство на културата и Национал-
ния институт за недвижимо културно наследство; му-
зеите; общините, а така също и различните религиозни 
организации – собственици на културни ценности. Ето 
защо е от изключително значение при реставрацията на 
произведенията да се подхожда с необходимата професи-
онална отговорност и с ясното съзнание, че действията 
на реставратора, от една страна, която касае изгот-
вянето на обща стратегия за пряка намеса върху даден 
обект, не са изолирани, а са в пряка взаимосвързаност 
със специалистите от всички области на науката и кул-
турата – основните културни институции, като музеи, 
галерии, църковни институции, и със специалисти в об-
ластта на историята, археологията, архитектурата, 
музеологията, историята на изкуството, технологията 
на материалите и много други, а от друга страна, са 
резултат от поредица еднолични намеси, протичащи по 
време на консервационно-реставрационната дейност. 

Този факт би следвало да се възприема от всички 
професионалисти с необходимото трезво преценяване 
и изграждането на ясна позиция, касаеща пряко начина 
на интервениране върху даден обект. Организирането и 
участието не само в научни и професионални форуми, но 
и в най-рутинни професионални съвещания или малки пре-
зентации, които не е задължително да бъдат предназна-
чени само за реставратори, но да обхващат широк кръг 
специалисти, вземането под внимание на становища, 
препоръки, консултации и съгласувания са от определящо 
значение за изграждане на траен диалог между професи-
оналното обединение на реставраторите или отделен 
негов член и институциите или отделни авторитетни 
специалисти в съответните области.

Имайки предвид тези комплексни проблеми, които 
трябва да бъдат разрешавани в процеса на една рес-
таврационна интервенция, трябва да се отбележи, че 
най-голямо разбиране и съдействие реставраторите 
срещат, работейки с основните институции, свързани с 
опазването и съхранението на паметниците от нашето 
културно наследство, а именно музеите. В българските 
музеи са организирани едни от най-добрите реставра-
торски екипи, имащи необходимата квалификация и опит 
за осъществяването на тази специфична и отговорна 
дейност.
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Музейни новини от страната

1. 08. 2012 г.
Осъществени проекти и плановете за развитие 

на Националния природонаучен музей при БАН като 
образователна, научна и културна институция бяха 
представени на 2 август на министъра на образовани-
ето, младежта и науката Сергей Игнатов, съобщиха от 
пресцентъра на МОМН. Министърът бе на посещение в 
музея, в който бяха предвидили и запознаване с експози-
цията и научните фондохранилища.

Регионален исторически музей – Благоевград пред-
вижда организирането на национална конференция, 
посветена на Горноджумайското въстание. Това каза 
в интервю за Агенция „Фокус“ Елена Чалгънова, уредник 
в отдел „Българските земи XV–началото на XX век“ в 
Регионален исторически музей – Благоевград. За конфе-
ренцията в града се очакват някои от най-утвърдените 
историци-специалисти. „Ще се състои научен форум на 
високо ниво. Надявам се, българската общественост да 
прояви интерес и да присъства на самите четения, кои-
то гарантирано ще бъдат интересни. Редовно се изна-
сят нови факти, нова информация, откриват се нови до-
кументи, които е интересно и за историка-специалист, 
и за обикновения гражданин, който проявява интерес към 
своята история“, допълни Чалгънова.

60 ценни предмета от фондовете на търновския 
музей ще бъдат включени в национална изложба, ко-
ято представя бита на римския войник. Експозицията 
ще бъде подредена в Русе и е част от проявите, съпът-
стващи Световния ЛИМЕС конгрес. В над 60-годишна-
та история на форума, смятан за олимпийските игра на 
римската археология, България за първи път ще бъде не-
гов домакин. За участие в събитието са се записали над 
500 специалисти по Древен Рим, които се занимават с 
проучвания по лимеса – границите на Римската империя. 
Изложбата се открива на 3 септември. На 3 и 4 сеп-
тември търновският музей ще посрещне около 100 от 
участниците в конгреса. Учените са избрали да посетят 
историческите паметници във Великотърновска област. 
Те ще имат възможност да разгледат крепостта „Царе-
вец“ и Археологическия музей в старата столица, Нико-
полис ад Иструм и Нове.

Източници:
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5024791

http://www.focus-news.net/?id=n1681982

2. 08. 2012 г.
Казанлък обменя опит с Грас за Музея на розата. 

Идеен проект за бъдещ музей на розата в Казанлък ще 
бъде консултиран с френски експерти, съобщиха от об-
щината в Града на розите. Първите предварителни кон-

султации щели да се проведат по време на визита на 
казанлъшката кметица Галина Стоянова и общинари в 
побратимения ни френски град Грас от 2 до 7 август. 
Те гостуват по покана на кмета на Грас и сенатор Жан-
Пиер Лелю за традиционния празника на жасмина, който 
се провежда по това време в столицата на френската 
парфюмерийна промишленост.

„Русенското женско движение в преход“ с автор 
Ренета Рошкева, уредник в отдел „История на Бъл-
гария XV–XIX век“ към Регионален исторически музей 
– Русе е тема на публикация, която разглежда промени-
те, настъпили в развитието на женските дружества в 
град Русе след политическата промяна от 09.09. 1944 
г. Публикацията е включена в сборника „Пол и преход: 
1938-1958“, издаден в рамките на международен проект 
„Изграждане на обща перспектива за европейска демо-
кратична политика, отчитаща пола“ с партньорското 
участие на Фондация „Център за изследвания и политики 
за жените“.

 Исторически музей „Искра“ със свои инициативи 
за «Празниците в Долината на тракийските царе» в 
края на август. На 24 агуст от 11.00 часа ще бъде от-
крита ретроспективна изложба „20 години експедиция 
ТЕМП в Казанлъшко“. Също на 24 август от 11.30 до 16.00 
часа е предвидена кръгла маса на тема „Проблеми и из-
следвания на тракийската култура“ . На 27 август от 
11.00 часа в мултимедийната зала пред граждани, гос-
ти и медии ще бъде обявено приключването на проекта 
„Опазване и подобряване на античния фонд на ИМ „Ис-
кра“, а на следващия ден – 28 август от 17.00 часа ще 
бъде официалното откриване на изложбата по проекта.

Източници:
http://www.novini.bg/news/

http://www.ruseinfo.net/news_103574.html
http://www.kazanlak.com/news-8830.html

3. 08. 2012 г.
Един от най-големите колекционери в България на 

археологически богатства Димитър Костов продава 
колекцията си. Костов притежава уникални паметници 
на културата от световно значение, които се съхраня-
ват в трезорите- 260 археологически предмета и 4500 
монети, които притежава в колекционерската си сбирка. 
Димитър Костов е собственик на колекцията «Маша-
ланс» – комплект монети на тракийските царе по на-
шите земи, Скитското златно съкровище и други ценни 
предмети. По оценки на Национален исторически музей 
антиките му са на стойност около 10 милиона евро и 
притежават необходимите сертификати.

Пловдив ще бъде първият град в страната, в кой-
то ще има частен археологически музей. Това заяви 
кметът на Пловдив Иван Тотев. Кметът на Пловдив 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА МУЗЕИТЕ  
У НАС И ПО СВЕТА

Силвия Ламбова
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Иван Тотев заяви в интервю за Дарик, че е провел разго-
вори с колекционера Димитър Костов , който по-рано за-
яви, че ще продаде колекциите си. Според кмета на град 
Пловдив общината застава радушно зад това в града 
да има частен музей. Той ще се намира в Старият град. 
Единственото условие да бъде доказана автентичност-
та на колекцията, обясни Тотев. Според Тотев музеят 
със съкровищата на Костов ще бъде факт до няколко 
месеца, след представянето на документите, по които 
ще се произнесат експерти.

Старобългарски жертвеници ще бъдат изложени 
в музея на открито в Добрич. Идеята за лапидариум 
(музей на открито) на Регионалния исторически музей в 
Добрич не е нова, тя битува от дълго време. Това разка-
за н.с. I ст. Тодор Димов, ръководител на археологическия 
отдел в Регионалния исторически музей. Вече е намере-
но подходящо решение тази идея да бъде осъществена 
с подкрепата на Община Добрич. По този начин ще се 
създаде възможност да бъдат показани лапидарните па-
метници на музея пред публика. Лапидарните паметни-
ци са каменни или други артефакти, които представят 
основно архитектурата на древността. Става дума за 
храмове, обществени постройки, често пъти и дворци 
също култови постройки или съоръжения. В лапидарума 
ще бъдат представени четири старобългарски жертве-
ника. 

В Старо Габрово – канал от гайтанджийски одаи. 
При строеж на къща до сградата на НТС са открити ос-
танки от необичаен воден канал. Строителни работни-
ци потърсили мнението на специалистите в Регионалния 
исторически музей и така било установено, че се касае 
за гайтанджийска одая.

Източници:
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=942400

http://darikfinance.bg/novini
http://www.focus-news.net/?id=n1682596

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=942352

4–5. 08. 2012 г.
С два нови експоната се сдоби РИМ – Плевен.То-

ва са антични постаменти за колони с размери 40/40 и 
50/50 см., като едната е мраморна. Според ръководителя 
на отдел Археология в Регионалния исторически музей 
Петър Бънов, размерът на постаментите говори, че не 
са били предназначени за големи обществени сгради, а 
са били по-скоро в частна сграда. До сега в този район 
не са били регистрирани някакви по-значителни обекти 
от градски тип, обясни специалистът. Постаментите 
са римски, от края на II до IV век след н.е. 

Източници:
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=942832

6. 08. 2012 г.
Изключително ценно дарение получи Регионалният 

исторически музей в Габрово. Културната институция 
вече е притежател на книгата на д-р Петър Цончев «Из 
стопанското минало на Габрово», издадена през 1929 
година, с 37 ръкописни страници. Дарението е напра-
вено от Теодора Хаджистойчева, дъщеря на Цанко Хад-
жистойчев и Елена Новакова, племенница на д-р Цончев. 

Жестът на дарителката към габровския исторически 
музей е лична инициатива, което го прави още по-ценен.

Регионалният исторически музей в Русе осигурява 
безплатен вход за посещение един ден седмично на екс-
позиции в региона. До края на месеца свободен достъп 
ще има до Пантеона на възрожденците на 13 август, на 20 
август – Музея на градския бит, а на 27 август безплатно 
може да се разгледа къщата-музей „Захари Стоянов“.

Музей Земята и хората показва Камъка от Хироши-
ма. Всяка година на 6 август Националният музей «Земя-
та и хората» отбелязва Дeня на мисърдието, посветен 
на жертвите на атомните бомбардировки, войните и 
тероризма и усилията на милиони хора по света да из-
градят свят на устойчиво развитие. Само на този ден в 
залата на Гигантските кристали се експонира «Камъкът 
от Хирошима». Гранитният камък е част от трамвайна-
та настилка, която е била изложена на въздействието 
на атомния бомбен взрив в 8.15 часа на 6 август 1945 г. 
Тогава град Хирошима в Япония е разрушен напълно от 
атомната бомба „Малчугана“, хвърлена от американски-
ят бомбардировач B-29 Енола Гей.

Пет изложби от четири града гостуват в новия 
музей на Търново. От юли до декември 2012 г. в най-но-
вия музей във Велико Търново – „Сокай“, гостуват пет 
изложби от четири музея в страната, обединени в ед-
на експозиция – „Нишката“. Изложбата е пътешествие 
в света на българската народна култура, което следва 
„пътя на нишката“ във всичките � варианти – от суро-
вината до крайния продукт, като не пропуска и уредите, 
с които са работели нашите предци, за да изтъкат, уши-
ят, изплетат и украсят своите уникални изделия.

Организират разходка по Дунав с кораба-музей „Ра-
децки“. През летния сезон корабът-музей „Радецки“ е 
посещаван непрекъснато от семейства с деца, като се 
радваме на посетители от цялата страна. От няколко 
години преобладават хора от Варна, Бургас, скоро има-
хме група от Казанлък» каза за Радио „Фокус“ – Видин 
Людмила Дамянова, директор на музея. Заедно с ръковод-
ството на Националния исторически музей е взето ре-
шение да се организират периодични екскурзии с кораба 
„Радецки“ всяка трета събота в месеца.

Изложба – Скулптора в Археологическия музей – Ва-
рна. На 10 август 2012 от 17 часа на първия етаж на Ар-
хеологическия музей, в коридора пред Тракийския конник 
предстои да бъде открита изложба „Скулптура“ от Ка-
меноделното училище в Кунино. Изложбата ще включва 
творби на ученици от каменоделното училище.

Източници:
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=943310

http://www.touristmedia.info/bg
http://www.focus-news.net/?id=n1683508

7. 08. 2012 г.
Русенският музей готви атракции за туристите. 

Лапидариум, природонаучен музей, 50-тонен аквариум и 
интерактивни средства ще увеличат с пет пъти прес-
тоя на туристите в Русенския исторически музей, каза 
в интервю за БТА директорът на културната институ-
ция доц. д-р Николай Ненов. Обектите трябва да бъдат 
готови до ноември следващата година.
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Древен град откриха край Търговище. От вчера са 
започнали археологическите разкопки на ранновизантий-
ския и средновековен град Мисионис край Търговище, съ-
общи директорът на музея Магдалена Жечева, цитирана 
от местни медии. Сведения за него има в книга на араб-
ския учен Мохамед Ал-Идриси от 1153 г., но по-късно той 
не се споменава в други писания.

Източници:
http://www.vsekiden.com/121786/dreven-g ... rgovishte/

http://rousse.dir.bg/news.php?id=11733858

8. 08. 2012 г.
„Дарителството за морската история на Бълга-

рия“ бе открита във Военноморския музей във Варна. 
Изложбата е част от инициативите, по случай Деня на 
флота, който тази година се отбелязва на 12 август. Тя 
представя дарителството не само като жест, но и ка-
то отношение към родното историческото наследство. 
През последните три години в музея са приети над 500 
бр. постъпления от различен характер – униформи, от-
личия, лични вещи, документи, снимки, оръжие. От тях 
представените в изложбата са 180.

Източници:
http://www.maritime.port.bg/2012/08/08/10317-

daritelstvoto-morskata-istoriya/

9. 08. 2012 г.
Откриха 24 каратов златен пръстен от XIV век. На-

ходката е намерена от археолога Георги Янков от Регио-
налния исторически музей в Стара Загора при разкопки-
те на средновековния пласт върху трасето на антична-
та улица. Пръстенът е произведение на византийското 
ювелирно изкуство. Професор Константин Тотев смята, 
че най-вероятно находката е била изработена в ателие, 
близо до столицата на Византия.

Източници:
http://novini.dir.bg/news.php?id=11750770

10. 08. 2012 г.
Археолозите представиха намерени в Перперикон 

златни и сребърни монети. Едно от най-големите сред-
новековни съкровища намериха археолозите край Перпе-
рикон. При разкопките учените откриха общо 17 монети 
от злато и сребро. Находките са от XIV век, а в мест-
ността от години се разказват легенди за съществу-
ването на имането. Според ръководителя на екипа проф. 
Николай Овчаров се очаква да бъдат намерени още моне-
ти, тъй като според предположенията цялото съкровище 
се състои от близо 50 златни монети.

Изложба-базар на традиционни носии от различни 
краища на България гостува в Пловдив през месец ав-
густ. Експонатите са подредени в изложбената зала на 
втория етаж на музея и освен традиционните за раз-
личните краища на страната одежди има още накити, 
килими и сувенири. Автентичните носии са от всички 
етнографски области на страната и представят регио-
налните особености в различните краища. 

Източници:
http://www.moreto.net/novini.php?n=181681

http://www.focus-news.net/?id=n1684832

11–12. 08. 2012 г.
Десет години музей на солта отбелязват в По-

морие. Музеят е създаден, за да съхрани историята за 
развитието на този поминък в района. Добивът на сол 
край Поморие е традиционен занаят от векове наред. За 
честването на юбилея ще бъдат представени есетата 
от конкурса „По пътя на солта“. Актьорите Валери Ели-
чов и Невена Цанева ще се включат в поетичната вечер- 
рецитал „Град върху морето“ по стихове на Боян Чимов.

Военноморският музей във Варна отбеляза Деня 
на флота – 12 август с много посетители и нови по-
стъпления. 1042 души посетиха Военноморския музей 
във Варна в Деня на военноморските сили – 12 август, 
който бе отбелязан с „Ден на отворените врати“. Пре-
зидентът на Австрийския военноморски съюз полковник 
проф. Карл Скриванек, официален гост на Военноморския 
музей, връчи най-високото отличие на съюза на адмирал 
Христо Контров. Адмирал Контров от своя страна дари 
на музея едни от най-престижните си ордени и отличия, 
получавани през годините, сред които бе и това на Ав-
стрийския военноморски съюз.

Шипченска епопея е едно от най-възловите и важни 
сражения по време на Освободителната война. Това 
каза в интервю за Агенция „Фокус“ Данчо Данчев, 
директор на парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ по повод 
135-ата годишнина от Шипченската епопея. „В наве-
черието на 135-годишнината ще възстановим зимна вой-
нишка землянка и командния пункт на генерал Столетов 
на т.нар. главна позиция“, добави Данчев. Освен тези 
възстановки, парк-музеят ще направи голяма изложба с 
художествени произведения, посветени на войната, от 
български и руски художници.

Източници:
http://www.focus-news.net/?id=n1685437
http://www.focus-news.net/?id=n1685362

http://www.burgasinfo.com/news/view/7/35688/

13. 08. 2012 г.
Българските деца се интересуват от история и 

знаят много. Учениците проявяват жив интерес към ис-
торията и дори имат познания, които могат да бъдат 
получени единствено от тясно специализирана лите-
ратура. Това е наблюдението на експертите от Наци-
оналния военноисторически музей, където целогодишно 
се провеждат образователни беседи и възстановки за 
деца. Пред Дарик директорът на музея д-р Соня Пенкова 
заяви, че все по-често момичетата проявяват по-голям 
интерес към експозициите, въпреки че експонатите са 
с военна насоченост и доскоро се е считало, че са по-
интересни за момчетата.

Източници:
http://novini.dir.bg/news.php?id=11777455

14. 08. 2012 г.
Награди и символи на римските легиони са вклю-

чени в изложбата «Всекидневният живот на римския 
легионер на Долен Дунав», която ще бъде открита в Ре-
гионален исторически музей – Русе във връзка с провеж-
дането на XXII Международен Лимес Конгрес през 2012 
г. в Русе, посветен на границите на Римската империя. 
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Като награди (dona militaria) в римската армия са разда-
вани фалери, торкви и гривни. По време на тържествени 
случаи наградите са носени на гърдите, закачени върху 
кожени ленти.

Източници:
http://news.ruse24.bg/373443.html

15. 08. 2012 г.
Отбелязват Деня на Варна с традиционната музей-

на инициатива „На бяло сладко и спомени за Варна“. 
Тя ще се проведе в Музея за нова история на Варна, ул. 
„8-ми ноември“ – 3 (до Малките терми) от 19:00 часа с 
вход свободен. Публиката има възможност да изживее 
интересни моменти от историята на модернизираща 
се Варна с документалния филм „Гибелта на „Титаник“ 
и Варна“. Обновената експозиция на музея може да раз-
гледа всеки, а накрая ще получи и лъжичка от деликатеса 
на града – бяло сладко, с което варненци са посрещали 
скъпи гости. Опазването на тази градска традиция е 
важно, защото е част от нематериалното културно на-
следство на Варна.

Източници:
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=580294

Музейни новини от света

03. 08. 2012 г.
Легендарното казино Монте Карло става музей. 

Повече от 100 години една от главните забележител-
ности на Монако е казиното – дворец Монте Карло. В 
скоро време то отново ще отвори врати, но вече на за 
привърженици на хазартните игри. Властите решиха да 
превърнат легендарното игрално заведение в музей, съ-
общи Nicematin.

05. 08. 2012 г.
Националния музей на Афганистан в Кабул си вър-

на 843 експоната, които са били откраднати по вре-
ме на гражданската война в периода 1990-2001 година, 
предадоха световните агенции. Връщането на артефа-
ктите и станало с помощта на Британския музей, тъй 
като откраднатите експонати били превозени контра-
банда на Острова. Част от ценностите била иззета при 
опит да бъдат нелегално внесени в страна, друга била 
намерена от служители на музея на черния пазар и екс-
понатите били изкупени с парите на частни спонсори. 

Сред изпратените отново у дома експонати има костни 
инкрустации от І век, статуя на Буда, датирата на ІІ-ІІІ 
век, множество антични и средновековки монети и на-
ходки от Бронзовия век.

06. 08. 2012 г.
Кения ще открие първия по рода си подводен му-

зей в Африка. Предвижда се музеят да бъде създаден в 
Индийския океан като част от Националния парк Malindi 
Marine.В момента по света има подводни музеи само в 
Китай и Мексико. Кенийският музей ще бъде достъпен 
за първите си посетители през 2014 г. В музея ще бъ-
де представена богатата фауна в региона – местните 
води са обитавани от морски костенурки, китове, акули 
и делфини. Истинска атракция ще бъдат и потъналите 
кораби, останали през годините край бреговете на Ке-
ния.

12. 08. 2012 г.
Национален исторически и археологически музей – 

Констанца (Румъния). Първите опити да се установи 
музей в Констанца датират от началото на ХІХ век. Въ-
преки това, румънската академия и местните власти 
проявуват интерес към местните ценности едва след 
Войната за независимост (1877–1878) и интегрирането 
на Добруджа към румънската държава. Ремус Опреану, 
първият префект в Добруджа и училищен инспектор, 
събира ценности от Константиполо и околността и ги 
съхранява в сградата на префектурата. Но малкият му-
зей загива в следствие на пожар през 1882 година. Спа-
сените вещи са „подслонени“ в павилион в градската 
градина. Накрая, през 1977 години е основан Национални-
ят исторически и археологически музей. Сградата му е 
издигната в началото на ХХ век за целите на местната 
администрация, но градският съвет я дарява на музея. 
Днес там могат да се видят колекции от праисторията, 
гръцкото, римското и византийското присъствие. Музе-
ят в Констанца е мястото, където са събрани и изло-
жени предмети от праисторията през всички периоди, 
през които преминава страната до средновековието. В 
него могат да се видят монети, оръжия от камък, бронз, 
желязо, керамика, стъклени съдове, склуптори, бронзови 
статуетки, накити.

Източници:
http://www.cross.bg/1319418

http://www.morskinovini.com/?p=1366


