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ЗА БЪЛГАРИТЕ
ПРЕДИ ЕДИН ВЕК
Здравейте,
Балканската война не е събитие, тя е процес, който завинаги променя хода
на българската история. Балканската война е конфликт, конфликт, който
обединява цял един народ в името на една мечта и един стремеж за едно
по-велико и достойно бъдеще. Балканската война е войната на българите –
най-истинската, най-безкористната война, която народа ни е водил, но тя
не е само наша война. Балканската война има много лица и само част от тях
са български. Сърбия, Гърция, Османската империя и Черна гора имат
своето място в този конфликт, също както и албанците и румънците, които
често са представяни в нашата история като неми свидетели.
Балканската война е едно изпитание за далновидността и мъдростта на
българските политици – изпитание в което те се провалят. Балканската война
е едно изпитание за куража, опита и жертвоготовността на българския народ
– изпитание, което той преминава с отличен. Резултатът от тази война не е
еднозначен, но това се дължи колкото на наивната ни дипломация, толкова и
на максимализма на един елит и едно общество, които са твърдо убедени в
абсолютната си правота. Може би, ако земите между Вардар и Мидия ни
бяха достатъчни, сега щяхме да живеем в една по-различна България...а
може би не. Няма как да разберем.
България в която живеем днес, е плод на Българията, в която са живели
предците ни. Но живота, който живеем ние самите, е плод само и
единствено на нашите усилия или тяхната липса. Балканската война ни учи,
че българите МОГАТ да побеждават, но трябва да ВЯРВАТ в каузата, за която
се сражават. Днес, повече от всякога, България се нуждае от кауза и за
съжаление само историята ни може да ни даде пример за подражание. Днес
можем да освободим България единствено от собственото си безразличие,
но в историята си можем да потърсим пример за духа и устрема, които са ни
необходими.
Четвъртият брой на списание „Военна История“ е най-колективният до
момента. Всяка статия идва от различен автор, с различни интереси към
историята. Това, което ги свързва, е че те виждат смисъла в това историята да
бъде изучавана и разказвана и в това, че историята трябва да се разкаже на
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„народен“ език, така че да достигне до сърцата и душите на хората. Статиите
в броя са посветени на най-различни проблеми от историята на Първата
Балканска война, но ударението не е непременно насочено към България.
Защото Балканската война има много лица и само част от тях са български...
Искам да изкажа своята изключителна благодарност на Петьо Георгиев, за
това, че изпълни графичния дизайн на този доста по-обемен брой, изпълнен
с немалко илюстрации. Искам да благодаря и на Веселин Mатев, за това, че
редактира правилата на настолната игра, с която смятаме да ви изненадаме в
рамките на този брой. Не на последно мястоо, искам да благодаря на всички,
които със своя авторски труд допринесоха за съществуването на настоящия
брой, защото без тяхната помощ и безвъзмезден труд, нямаше да можете да
четете тези страници,
И накрая, но не на последно място, посвещавам този брой на всички онези
българи, които преди сто години дадоха живота си, защото вярваха, че
България си заслужава... ПОКЛОН!

Александър Стоянов
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В ЗЕМЯТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИДЕАЛИ
Балканските аспирации към 1912г.

Благодарение на „разумната“ и „веща“ намеса на Великите сили във вътрешната политика на
Османската империя, както и в следствие на „внимателното и премерено“ прекрояване на
балканските граници в търсене на „баланса на силите“, Балканите се превръщат в една от найоспорваните територии в Европа. Безогледното преразпределение на етнически територии,
направлявано само от по-висшия идеал за опазване на тези и онези имперски интереси,
създава между етническо напрежение там, където преди го е нямало или е съществувало в
минимални пропорции. Санстефанският мирен договор, който ще противопостави България и
Румъния и България и Сърбия, както и Берлинският конгрес, който превръща Македония в
барутния погреб на Балканите са само началото. Съединението на Княжеството и Румелия
довежда до сръбско-българската война – първият конфликт между двата народа от 1330-та
година насам... но, уви, не и последния. Междувременно, гърците се чувстват все по-ощетени
от разрастването и укрепването на останалите балкански държави, тъй като това влиза в
директна конфронтация с тяхната „Мегали идеа“. Нека не забравяме и османците, които
отчаяно се стремят да опазят своите свиващи се европейски територии. Покрай тези
конфронтации ние често забравяме, че румънците също искат парче от пицата и след като
власите в Македония няма как да бъдат асимилирани, Добруджа и Воеводина ще свършат
работа. Черногорците съвсем не си мислят, че трябва да станат част от Сърбия, а албанците
също имат своето национално движение, за което малцина в България са чували.

Карта на основните национални претенции на участниците в Балканските войни

5

Военна История

Целта на настоящата статия е да обобщи основните териториални аспирации на отделните
балкански народи, като същевременно се опита да даде обосновка на тези претенции,
базирайки се на гео-политическите нужди на всяка от държавите, както и на идеологическата
основа, върху която неминуемо стъпват националните идеали на балканските народи.

Мизия, Тракия и Македония
Българските национални претенции към Балканите

Българската държава е уникална с това, че е единствената сред своите съседи, чийто
национални претенции са поне частично признати от Османската империя чрез създаването на
българската Екзархия. Териториите на Екзархията обхващат областите Мизия, Тракия и
Македония, като извън пределите на екзархията остават населените с българи земи около
Одрин и Солун. От гледна точка на националния идеал на българите, границите на екзархията
изглеждат далеч по-обосновани отколкото Санстефанските. Същевременно, формирането на
Екзархията като основна териториална единица води до формирането на концепция за това
кои земи би следвало да се наричат български. В това отношение, ние доста изоставаме от
своите съседи, които доста по-рано оформят своите национални претенции. От друга страна,
териториалните претенции на българите се отличават с относителна реалистичност, базираща
се на преобладаващото в горепосочените територии население. Това не означава, че тогава (и
по-скоро сега), не е имало и по-мегаломански претенции за велика България по подобие на
нашите съседи, но като цяло българите запазват една относително трезва преценка за това кои
територии би следвало да са наши и кои – не.

Санстефанските граници, съпоставени със „землището“ на българския народ
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Както вече споменахме, Санстефанският мирен договор ни изиграва лоша шега, тъй като
предава част от екзархийските територии на Румъния и Сърбия и създава предпоставки за
трайна конфронтация с тези два народа. От друга страна, към България са добавени територии
с преобладаващо турско население, за сметка на множество български селища в Източна
Тракия, които дори по Санстефанския договор са оставени в рамките на Османската империя.
Същото се отнася и до Македония, към която договора добавя територии, населени предимно
с албанци (днес те са част от Косово и Албания), за сметка на български селища, разположени
около и южно от Солун, които остават под контрола на Истанбул. Излишно е да се впускаме в
дебати за това как Сан Стефано е една химера, ловко използвана от руснаците за да си
спечелят благоразположението на българския народ, за когото иначе малко се интересуват и
още по-малко познават.1 Коментарите към Берлинският конгрес също са излишни. Тонове
хартия, пропити с огорчение и патос са изписани по темата през последното столетия и в
рамките на тази статия едва ли има какво повече да се добави.
След като постига своята независимост през 1908г., България е изправена пред важен избор –
да продължи с бавната, мирна политика спрямо Османската империя, целяща да спечели
благоразположението на Портата или да се конфронтира с османците в открит конфликт.
Докато първата опция предлага опазване на националните ресурси и предполага по-малко
рискове за самата българска държава, тя също така поставя под съмнение крайния успех на „со
кротце, со благо“. Сръбската и гръцката политика спрямо Македония също дават своите
плодове, като нашите съседи са далеч по-агресивни и директни в опитите си да променят
националната идентичност на тамошното население. Същевременно, османските власти стават
все по-неотстъпчиви и непоследователни в своята политика спрямо подчиненото им
население. Това до немалка степен се дължи на факта, че Младотурците са си поставили за цел
да превърнат многообразното население на империята в единна османска нация, която да
обхваща като близкоизточнте провинции, така и териториите в Европа. Всички тези фактори
карат правителствата в София да изберат директния подход, с цел по-бързото разрешаване на
националния въпрос и ограничаването на анти-българската политика, провеждана в Тракия и
Македония.
Ако оставим националния сантимент на страна, България разполага с достатъчно геополитически причини за война с Османската империя. На първо място, овладяването на
Източна Тракия ще намали опасността от контранастъпление на османците в сърцето на
българските земи. Придобиването на Одрин и Люлебургаз ще постави Османската империя в
постоянна отбранителна позиция, тъй като България ще контролира преките подстъпи към
столицата Истанбул. Експанзия на юг през Родопите към Беломорието ще постигне две цели с
един удар – постигане на пълен сухопътен контрол на южните пътища между Европа и Азия,
както и подсигуряване на излаз на Егейско море, който да е независим от османския контрол
над Проливите. Едва ли е имало трезвомислещ политик в България по онова време, който да е
вярвал, че Великите сили ще оставят България да се разпорежда с Босфора и Дарданелите.
Нещо повече, липсата на стабилен български флот, който да пази тези територии в случай че те
станат част от царството, ще се окаже изключителен дисбалансиращ фактор не само за
региона, но и за цялостната европейска политика. Не на последно място, придобиването на
Македония, заедно със Солун, ще даде на българите едно от най-големите пристанища в
региона, както и сериозен дял от обработваемите територии на полуострова. Като прибавим и
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етническите претенции, които българите имат към земите от Охридското езеро до Струма,
Македония се превръща в задължителен обект от планираната в София експанзия.
Ако България успее да постигне своите планове, мястото й като първа балканска сила би било
гарантирано, а позицията й в плановете на двата европейски блока – Антантата и Централните
сили, ще стане първостепенна. Същевременно, разрешаването на националният въпрос ще
помогне на българското общество да пренасочи своята енергия към така необходимия
икономически подем, от който страната ни се нуждае за да излезе окончателно от сферата на
Ориента.

Сърбия – от Истрия до Искър
Сръбските аспирации и национални претенции

За разлика от българските национални претенции, които се формират относително късно и
почиват на проведения от османските власти плебисцит, сръбските аспирации са формирани
доста по-рано под влиянието на сръбското Възраждане, което започва още в първата половина
на XVIIIв. в следствие на богатата сръбска емиграция, която живее в Сремски Карловци,
намиращ се в териториите на Хабсбургската монархия (Австрия). Основните личности, които
стоят зад изграждането на сръбската национална идея са Йован Раич и Вук Караджич, които на
базата
на
историческите
изследвания и лингвистичните
проучвания,
които
правят,
изграждат идеята, че сърби са
всички балкански народи, които
говорят
южнославянското
наречие. Въпреки че Караджич
отделя българите и ги признава
като народ, той приема за
даденост, че хората, говорещи
западно-българското наречие би
следвало да се числят към
сърбите,
също
както
черногорците,
босненците,
хърватите и словенците. От
идеологическа гледна точка,
Доситей Обрадович е човекът,
Френска карта от 1866г., показваща претенциите на Сърбия към
който осигурява стабилна основа
Балканите (в зелено)
за по-нататъшното развитие на
сръбската национална идея.
Използвайки поста си на министър на образованието в новосъздадената сръбска държава,
Обрадович прокарва пътя за утвърждаване на националните идеали сред сръбското
население. На базата на тези дейци, през 1844г. Илия Гарашанин съставя своето прословуто
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„Начертание“, което се превръща в симбиоза на сръбските политически и национални идеали.
Според този документ, Сърбия трябва да попречи на австрийската експанзия към Балканите, да
се пребори с Османската империя и с помощта на Русия да се превърне в притегателен център
за всички южни славяни, в това число и българите. „Начертанието“ е политическа програма,
характерна за епохата на национализма, която съчетава не само етническите, но и геополитическите стремежи на Сърбия.
След като през 1878г. България се появява на политическата карта на Балканите, плановете на
Белград за превръщане в притегателен център са сериозно разклатени. Това се допълва от
факта, че Черна Гора води самостоятелна политика, която макар и приятелска към Сърбия,
следва своя собствена логика. За капак, Австро-Унгария окупира Босна и Херцеговина, с което
блокира сръбските амбиции в западна посока. Последната капка в чашата със сръбска горчилка
идва през 1885г., когато българите нанасят унизително поражение на сръбските войски и
защитават своето Съединение. Към края на XIX век изглежда, че сръбските национални
амбиции са сериозно попарени и Македония остава последната възможна опция за
реализиране на някаква териториална експанзия. В тази посока Белград насочва целия си
идеологически и политически потенциал. Сръбски чети редовно навлизат на територията на
османска Македония, а парите, наливани за пропаганда не отстъпват на ресурсите, влагани от
българите и гърците. Това не означава че сърбите са се отказали от останалите територии,
включени в Начертанието. В Белград добре разбират, че последователната политика, базирана
на премерени претенции и твърдо отстояване на позициите е най-правилния път пред малкото
балканско кралство.
Освен националните сантименти, гео-политиката диктува сръбската експанзия да върви и в
четирите посоки на света. На север областта Воеводина, намираща се в Австро-Унгария е
задължителна опорна зона, чието придобиване ще обезпечи сигурността на столицата Белград
и ще засили сръбския контрол върху доходоносното (по онова време) корабоплаване по Дунав.
Босна, Херцеговина и Хърватска са ценни не просто като нови територии и източник на
население, близко по език със сърбите, но също така и като буферни зони пред австрийската
експанзия в западна посока.2 Освен това, Далмация ще осигури крайно необходимия излаз на
Адриатическо море, който ще спомогне за разрастването на сръбската икономика, която била
силно зависима от износа на стоки към Австро-Унгария. Придобиването на Македония е важно
поради няколко причини. На първо място, териториите по поречието на Вардар ще осигурят
обработваеми земи, които липсват в Сръбските територии (с изключение на долината на Дунав
между Белград и Северин). От друга страна, Македония ще послужи като основна буферна
зона пред експанзията на България и Гърция, които заплашват сръбската претенция за водеща
балканска сила. В допълнение, населението на Македония, подложено на постоянни
идеологически атаки има своите колебания, относно това на коя балканска държава да заложи
и сърбите все още не са пропуснали своя шанс да водят успешна асимилационна политика.3
Сръбският път към реализиране на националните стремежи минава през окупирането и
анексирането на Македония, както и придобиването на излаз на Адриатическо море, което,
към 1912г., изглежда най-вероятно чрез завземане на северна Албания. Това само по себе си е
компромис със самата същност на сръбската национална идея, която диктува експанзия в
Далмация. В Белград, обаче, добре осъзнават, че реалполитиката е далеч по-успешния вариант
за реализиране националните приоритети, отколкото следването на възвишен, но
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нереалистичен план за експанзия. За съжаление, българите не успяват да научат този урок, от
който сърбите щедро се възползват през 1919г.

Нова Византия между реалността и
Великата идея
Гърция и нейните претенции за балканска хегемония

За разлика от българите и сърбите, които базират своите национални идеи на Възраждането и
на съвременните реалности, Гърция решава да се обърне към своето византийско минало за да
намери опора на своите претенции. За разлика от останалите балкански народи, гърците
успяват да запазят своята аристократична класа, която е пряк наследник на късно-византийския
двор. По този начин, гърците пренасят без всякакво прекъсване претенциите на Палеолозите за
реставриране на византийската империя. Най-силен поддръжник на тази реставрация
несъмнено е Константинополската патриаршия, която се явява основен проводник на т.нар
„Мегали Идеа“. Освен че използва императорското знаме за свое собствено, Вселенският
патриарх създава свой собствен
двор, който доста напомня за този
на
последните
императори.
Османците
позволяват
на
Вселенската
патриаршия
да
упражнява определен контрол над
подчиненото
християнско
население (Рум Милет), като по
този начин си спестяват развитието
на допълнителни звена към и без
това пространната бюрокрация,
която контролира империята на
падишаха.
Използвайки
Патриаршията,
както
и
високопоставените
имперски
сановници от гръцки произход,
партията на т.нар. Фанариоти4
бавно, но неотклонно следва своята
политика
на
елинизация
на
славянското
население
и
реализиране на „Мегали идеа“.5
Според тази концепция, всички
османски територии, населени с
православни християни трябва да бъдат обединени в една нова Византия със столица
Константинопол. В този смисъл, отделянето на Черна Гора, Сърбия и България като
Към началото на XX в., гърците имат ясна идея за това кои територии
трябва да се включат в държавата им. Отпадането на България и
Сърбия не променя цялостната насока на „Мегали Идеа“, а само я
ограничава.
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самостоятелни държави е изключително неизгодно за панелинските стремежи. Именно за
това, фанариотите и Вселенската патриаршия се явяват основни противници на националноосвободителните движения на Балканите.
Началото на новия XX век заварва Гърция в тежко положение. След загубата на войната от
1897г., става очевидна слабостта на гръцката армия и невъзможността за постигане на
националните стремежи чрез прилагането на сила. За управляващите в Атина е пределно ясно,
че само чрез подкрепа от страна на Сърбия и България може да се търси реванш срещу
османците, който да доведе до желаната цел – Константинопол.
За разлика от повечето български политици, които не търсят контрол над Проливите, гърците
предпочитат да не се замислят върху позицията на Велите сили по темата и смятат, че
Дарданелите и Босфора са изконно гръцки територии, които трябва на всяка цена да бъдат
инкорпорирани в пределите на държавата. Към това се добавят и претенциите към Тракия,
Солунска Македония и южните склонове на Родопите. Освен това, гърците предявяват
претенции и към Албания и малоазийското крайбрежие на Егейско море. От етническа гледна
точка тези претенции са спорни. Самият град Солун е населен предимно с евреи, но гърците
действително съставляват втората по големина група във важното пристанище.
Що се отнася до Тракия, то там гръцкото население преобладава само в крайморските региони,
като вътрешността на областта между Струма и Марица е населена основно с българи и в помалка степен – с турци. Албания сама по себе си е най-нелогичната, от културно отношение,
претенция. Албанците вече са поели по пътя на своето национално самоосъзнаване и гръцката
идентичност някак не пасва на техния самобитен език и мюсюлманско вероизповедание. По
отношение на Мала Азия, Гърция има свое право на претенции, тъй като население на
крайбрежните градове е гръцко православно, а най-големия град в региона – Измир (гр.
Смирна) е почти изцяло елински.6
От стратегическа гледна точка, Гърция се нуждае бързо да затвърди своите позиции в егейския
басейн чрез овладяване на крайбрежието и ограничаване на сръбската и българската
експанзия в Тракия и Македония. Солун е задължителен за обезпечаването на гръцката
сигурност и контрол в региона. Албанското крайбрежие ще осигури сигурни позиции в
Адриатическо море и същевременно ще контрира италианската експанзия, която след 1911г.7
сериозно застрашава гръцките намерения. Засилването на България и утвърждаването на
Сърбия окончателно ликвидират надеждите за разширение за сметка на техните територии, но
Гърция съвсем не се отказва да отхапе голямо парче от османското наследство.
Последният, но не и по-важност аспект от плановете за експанзия в Атина минава през
анексирането на всички егейски острови, което, заедно с малоазийските пристанища ще
превърне Егейско море в гръцко езеро и по този начин ще се тушира ефекта от османски
контрол върху Проливите. Евентуалното завземане на Константинопол би увенчало
окончателния триумф на гръцката външна политика.
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Власите – от Буковина до Битоля
Румъния – претенции, стремежи и аспирации

Макар и да не е пряко свързана с териториите южно от Дунав, Румъния постепенно развива
интереса си към борбата за османското наследство. След като през 1878г. в Сан Стефано Русия
проиграва българските интереси за да спечели Бесарабия и подарява Южна Добруджа на
Румъния, северната ни съседка поема нов курс в южната си политика. Румънците не са
очаровани от анексирането на територия, в която почти не живеят власи, а населението е
основно черкезко, гагаузко и българско. Но Добруджа осигурява по-удобен и широк излаз на
Черно море и от Букурещ не се бавят да пренастроят националните си приоритети.
Анексирането и руманизирането на плодородната област се оказват приоритет за отвъддунавската монархия. И ако до края на XIX век изглежда че Северна Добруджа е всичко, което
румънците искат на юг от голямата река, скоро става ясно, че за Букурещ апетита идва с
храненето на съседите. Без да изпреварваме събитията трябва да отбележим, че Румъния
настоява за компенсации доста преди избухването на Балканската война. Тезата на северната
ни съседка е, че в Македония живее компактно влашко малцинство. Тъй като е явно, че
Румъния няма как да получи анклав толкова далеч на юг, от Букурещ настояват за
териториални компенсации за сметка на България. Този глад за южни територии ще се прояви
най-вече след Междусъюзническата война, но първите признаци са на лице още през 1911г. факт, който в София не отбелязват с достатъчно внимание.

Териториалните претенции на румънците надхвърлят пределите на техните етнически територии.
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От стратегическа гледна точка, за Румъния е логично да търси разширение на юг, тъй като
претенциите й северно от Дунав изглеждат невъзможни за постигане към 1912г. Това се дължи
на съществуването на Австро-Унгария и Русия, от които Букурещ няма как да се надяват на
териториални отстъпки. Претенциите по отношение на Сърбия са доста условни, но за сметка
на това България представлява удобна плячка. Южната съседка е заета с отвоюването на
Македония и е станала непредпазлива за тила си. В София сериозно се подценяват стремежите
на румънците към придобиване на цяла Добруджа, заедно с Варна, основното пристанище на
Черно Море в тази част на Балканите. Нещо повече, железопътната линия Русе-Варна би се
превърнала в гръбнак на един нов транспортен коридор, който да свързва Букурещ чрез вече
съществуващия Дунав-Мост с Черно Море. Етническото многообразие в Добруджа от друга
страна би могло да улесни румънците в опитите им да ограничат българското присъствие в
областта. Плодородната област също така ще спомогне неминуемо за селскостопанското
развитие на Румъния, която е доста изостанала от своите балкански съседи в това отношение.
Като цяло, Румъния има всички причини да отправи поглед на юг и да пожела е да се обогати
за сметка на невнимателните българи.

Черногорците – на дребно, но на сигурно

Черна Гора винаги е била специална. От една страна тази територия никога не била трайно
инкорпорирана в Османската империя, което спомогнало за утвърждаване на черногорците
като самостоятелен народ с независим дух. От друга страна, няма голям балкански конфликт
след 1800г., който да не е започнат от Черна Гора. Черногорците винаги влизали първи в боя и
обикновено го напускали последни.8 Малкият, но борбен народ, макар и разделен на своите
кланови и родови общности имал няколко общонародни цели и ги следвал неотклонно. На
първо място, това е борбата с Османската империя при всеки възможен повод. На второ място
– това е постигането на сигурен излаз на Адриатическо море и подсигуряване на основните
черногорски територии чрез разширение към вътрешността на Балканите. Не трето, но не и по
значение място е стремежа на черногорците да запазят своята независимост. Той е свързан с
внимателното следене на сръбската политика в региона, както и с противопоставянето на
австрийското влияние.
Крал Никола от династията Нйегош е неотклонен в следването на тези принципи и през
продължилото си петдесет и осем (!) години царуване той спазва всеки един от тях. За разлика
от сърбите, черногорците нямат претенции да обединяват балканските славяни. Те нямат
минало на стара империя, която да ги обременява с мисия за реконкиста на отнети земи, нито
пък етническият им ареал е разпръснат по подобие на българи и гърци. Черна Гора, макар и
малка като възможности и население е облагодетелствана от сравнително скромния мащаб на
своите амбиции и аспирации. Подялбата на Новопазарски санджак и Косово със Сърбия и
завземането на северна Албания (около Шкодренското езеро) са основните териториални
приоритети на Цетине, продиктувани колкото от национални, толкова и от стратегически
причини. Истинската цел на страната са адриатическите пристанища, контролирани от
османците и Австро-Унгария, тъй като Черна Гора се нуждае от сигурен излаз на море, за да
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може да преодолее своята икономическа изостаналост. Черна Гора е и единствената балканска
държава, която няма териториални спорове с България, което е и причината за отпускане на
щедра финансова помощ от страна на София по време на Първата Балканска война.

В заключение...

Внимателното изучаване и разбиране на националните интереси на всяка една от балканските
страни е сериозно пропуснато от България през 1911г. Българите наивно вярват, че съседите
им са също така идейно отдадени на войната с вековния враг, колкото и те самите (което
вероятно е вярно само за Черна Гора – бел.ред.) и са готови да делят едва, след като врага е
поставен на колене. Българите са толкова сляпо убедени в правотата на своите национални
идеали, че пропускат да отбележат, че съседите ни няма да направят компромис със себе си
само заради благата ни дума и вкусната ни шопска салата. Това, логично, води до немарливото
отношение към изградения по българска инициатива Балкански съюз. Както знаем, това има
пагубни последици за съдбата на царството и е пряка причина за т.нар. „Първа Национална
катастрофа“.
За съжаление и до ден днешен българската външна политика се отличава със своето
неразбиране на съседите и техните интереси, както и с наивната представа, че единното
Европейско семейство ще ни подкрепи и защити така, както Русия не е направила през 1913г.
Истината е, че във войната и дипломацията правото винаги е на страната на победителите...
Бележки
1 На страниците на най-либералния вестник в царска Русия - „Вестник Европь“, списван от
историка Сасюлевич, в периода 1877-78г. се появяват няколко статии, които ясно подчертават
липсата на разбиране от страна на руското общество към българите, както и крайната
резервираност и недоверие, с които руските власти се отнасят към българите. Специално
внимание заслужава отношението на Временното Руско Управление към дейците на
българските емигрантски комитети, които според Стасюлевич, са смятани от руките власти за
ненадеждни, прекалено западно ориентирани и опасни за руското влияние и позиции на
Балканите. Както доказват позициите на Левски и Каравелов, и управлението на Ст. Стамболов,
болшинството български възрожденци са хранели сравнително малко илюзии относно
мотивите на Дядо Иван.
2 Австро-Унгария не крие своите амбиции да получи Солун и да си осигури излаз на Егейско
море, от където да може да контрира руските аспирации в южна посока.
3 С риск да си навлека критиката на читателите, не мога да не отбележа, че липсата на
българска подкрепа за Илинденско-Преображенското въстание, както и невъзможността на
България да се намеси в защита на въстанието едва ли е имало положителен ефект върху
местното население в Македония. Нещо повече, в следствие на въстанието немалко
македонски българи напускат домовете си и се преселват в Княжеството, което води до
обезбългаряване на отделни части от областта.
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4 От името на цариградския квартал Фенер, където са домовете на най-влиятелните и заможни
гръцки семейства.
5 Тук си струва да се отбележи ролята, която вселенската патриаршия изиграва за закриването
на сръбската Ипекска патриаршия и Охридската архиепископия през съответно 1766г. И 1767г.
До тогава свещениците в Македония и сръбските земи са назначавани от сръбския патриарх в
Ипек, което до някаква степен контрира влиянието на фанариотите в тези територии.
Закриването на двете висши църковни структури е един от големите успехи на гръцката
национална идея.
6 Когато през 1923г. Кемалистките войски вземат Измир, от там и околните региони се изселват
около един милион
7 След Итало-турската война от 1911г., в която Италия си завоюва част от Додеканезките
острови, в това число и Родос, от Рим не крият стремежа си към окупиране на Албания и
експанзия в континентална Гърция.
8 Малко известен факт е, че през 1876г. Черна Гора обявява война на Османската империя,
последвана от Сърбия. Сърбия е победена и излиза от войната, но между Цетине и Истанбул
няма подписано примирие. Когато през 1877г. Русия обявява война на османците, тя на
практика влиза във войната на страната на Черна Гора. По време на Балканската война, Черна
Гора не подписва Лондонския мир с Османската империя. Войната между двете държави
завършва през 1913г. С края на Междусъюзническата война и подписването на мирен договор.
Заслужава си да се отбележи, че Черна Гора воюва и в Руско-Японската (1903-1905г.) война на
страната на Русия, изпращайки свои части. Между Япония и Черна Гора няма подписано
примирие и до днес.
Александър Стоянов
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Радослав Тодоров е историк по душа, а страстта му към военната
история е съизмерима само с любовта му към метъл иконите
Manowar. Радо е част от екипа на списание Българска Наука и е един
от сценаристите на документалния филм „На Нож”, с който колегите
от БГ Наука отбелязаха стогодишнината от Балканската война и
показаха, че не е нужно да си комерсиална медия за да може да
създаваш качествени филми. Статията по-долу е пример за това как
ясно, кратко и точно могат да се предадат исторически събития, за
които рядко ни се отдава да четем в българските издания.

ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ НА СЪЮЗНИЦИТЕ И
ОСМАНЦИТЕ ПРЕЗ ПЪРВАТА БАЛКАНСКА
ВОЙНА
Нашата историография изключително рядко и повърхностно разглежда това което се случва в
щабовете на останалите участници във войната, както и развитието на бойните действия в
участъците където няма български войски. Разбира се Тракийския (Източен) театър на бойните
действия, където се бием ние е първостепенен и от най-голямо значение за изхода на войната,
но не е само той и все пак България все още не е готова сама да воюва срещу Османската
империя.
По време на Балканската война Османската империя все още е една значителна сила
разполагаща с огромни капацитети, макар и вече да е критично изостанала от Западните
Велики сили. Тя обхваща територия от 2 983 000 кв.км. и население от 24 800 000 души. Което е
в пъти повече от всичките страни от Балканския съюз взети заедно.
Според първоначалните разчети на генералния й щаб тя трябва да мобилизира до 1 000 000
души армия за предстоящата война, но в действителност се оказва, че е в състояние да
съсредоточи само 420 000 от тях на балканския военен театър до началото на войната.
Тя разполага с около 1000 оръдия в пехотните части и около 1300 крепостни оръдия, както и
420 картечници. Въоръжението на пехотата също е добро – пушки „Маузер” и „Мартини”,
картечници „Хочкис” и оръдия на „Круп” – между 75 и 105 мм.
Командният състав обаче е лошо подготвен. Близо половината от офицерите, набирани от
феодалните среди, не са минали през военно училище. Отношението им към редовите
войници е доста презрително и сурово. А у самите войници липсва особена мотивация да се
бият, поради което при тях са повикани ходжи и молли с цел да разпалват религиозният им
фанатизъм, говорейки им за Свещена война на полумесеца срещу кръста. Въобще османската
армия и структурата й по това време е от един полуфеодален тип.
В тактическо-оперативно отношение нещата също стоят зле. В щаба им преобладава мнението,
че отделните балкански държави няма да успеят да се споразумеят помежду си за адекватни
общи действия, поради което въобще и не е разработен подробен план за война срещу
Балканския съюз. Когато войната става неизбежна те решават да приложат против съюзниците
така наречения план №5, според който Тракийския военен театър се определя като
първостепенен. На него те съсредоточават Източната армия, наброяваща 183 600 души (6
пехотни дивизии, 1 кавалерийска дивизия и Кърджалийския отряд), отделно от това в
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крепостта Одрин е разположен крупен военен гарнизон от 70 000 души. Това са приблизително
255 000 щика, което са около 62% от силите им, изпратени на Тракийския фронт срещу само
един от 4-те им противници в Балканския съюз – България, разполагаща с около 320 000 щика
срещу тях (т.е. – идвестен превес в
съотношение 1 към 1.25 в наша
полза).
Според плана на турския щаб тези
войски трябва да настъпят от
Одрин и Лозенград към Елхово и
Стара Загора, българските войски
трябва да бъдат изтласкани назад
по
долината
на
Марица,
притиснати към Родопите и
унищожени с помощта и на
Кърджалийския
корпус.
В
последствие се оказва, че нищо от
този план не може да бъде
Османски войници при Куманово
реализирано, в щаба не подозират
с каква бързина и мащаби протича
мобилизацията в България и колко бързо се придвижват войските към границата, като за
съществуването на 3-а армия, която настъпва към Лозенград първоначално въобще и не
предполагат.
В Македония, Албания, Косово и Епир, т.е. всички останали фронтове, освен този срещу
българите, турското командване съсредоточава Западната (Вардарска) армия, която заедно с
останалите съединения в района наброява близо 156 000 души (това са едва 38% от цялата
османска армия), срещу които съюзниците разполагат с общо 421 000 души, т.е. огромен
превес над турците в съотношение 1 към 2.7 в полза на съюзниците. Като трябва да се
подчертае и това, че в хода на бойните действия подкрепления на Западния театър турците не
успяват да изпратят, за разлика от Източния, така че в хода на войната съюзническите сили в
Македония все повече нарастват, а османските – все повече намаляват. И на всичкото отгоре в
този участък турците нямат сигурен тил защото се бият практически в обкръжение на няколко
фронта.
С оглед на всичко това от тактическо-стратегическа гледна точка определено може да се каже,
че на Западния театър съюзниците просто са обречени да победят.
Отделно плановете на турския щаб по това направление са крайно безперспективни и с неясна
идея за развитие, но като цяло концепцията е че Западната армия трябва да играе ролята поскоро на прикриващи части, затова и получава заповед първоначално да заеме удобни
отбранителни позиции и ако евентуално общото положение на войските се подобри - да мине
в контранастъпление срещу противника.
Мобилизацията на войските протича бавно, така че въпреки по-големия си ресурс империята
успява да мобилизира по-малко войници до началото на войната спрямо държавите от
Балканския съюз взети заедно. Самата мобилизация е съпроводена от множество проблеми и
административни неуредици, включващи слаба инфраструктура на пътищата и железниците,
както и слаба логистика.
А пък начинът по-който армията е снабдявана с коне, сбруя и коли малко се различава от найобикновен пладнешки обир. Всеки файтон или каруца, който войниците срещнат по улиците на
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Истанбул е реквизиран заедно с коня срещу хвърчаща хартиена квитанцийка – това става в
самата столица, а по анадолските провинции въобще не се дават и разписки за реквизита.
Кралство Сърбия успява да мобилизира близо 230 000 армия с 540 оръдия за войната. Силите й
възлизат на 10 пехотни и 1 кавалерийска дивизия групирани в 3 армии, както и 2 независими
отряда под върховното командване на ген. Радомир Путник.
Най-мощната групировка е 1-ва Сръбска армия (в състав: 5 пехотни и 1 конна дивизия – близо
90 000 души) съсредоточена в района на Враня, под командването на началник щаба ген.
Петър Бойович.
2-а Съюзна армия е в състав 2 пехотни дивизии - сръбската Тимошка (І-ви призив) и
българската 7-а Рилска дивизия, с обща численост около 50 000 души, разположена на
територията на България в района на Кюстендил и Дупница, под командването на сръбския
ген. Степа Степанович.
3-а Сръбска армия, в състав от 3 дивизии (общо 60 000 войници) под командването на ген.
Божидар Янкович е концентрирана в района на Куршумлия и Медвежа. Ибърския отряд (12 000
души) и Яворския отряд (8 000 души) са разположени край Кралево, на запад от основните
сили, срещу Новопазарския санджак и Косово.На въоръжение в сръбската армия са най-вече
пушките „Маузер” и „Бердана” и оръдия на „Шнайдер” – 75 мм.
Основната цел на сръбските войски е да пробият по главното направление на юг от Враня през
Куманово към Щип със силите на най-голямата им 1-ва армия. 2-а съюзна армия трябва да
направи обход от запад през Крива Паланка към Кочани. 3-а - през Прищина и Скопие.
Ибърският отряд настъпва към Косово, а Яворската бригада първоначално остава за заслон
срещу Австро-Унгария, а впоследствие нахлува в Новопазарския санджак.
На 7 октомври 1-а Сръбска армия навлиза от Враня в Македония, а Тимошката дивизия от 2-ра
Съюзна армия настъпва през Кюстендил към Крива паланка, но е спряна от османската 15-а
дивизия на височините край Кратово. По същото време при Куманово се сблъскват османската
Вардарска армия и сръбската 1-а армия. В Кумановската битка, най-крупното сражение във
Вардарска Македония, сръбската армия (132 000 души със 148 оръдия и 100 картечници)
превъзхожда двойно в жива сила османската (65 000 души със 164 оръдия и 104 картечници).
През първия ден от битката (23 октомври) сблъсъците между отделни части на двете страни са
спорадични и по-скоро инцидентни, поради неясната представа и на двата щаба къде точно са
разположени вражеските позиции и какви сили имат пред себе си. На другия ден рано
сутринта турците започват офанзива и пробват да минат в обход на отбраняващите се сръбски
части, които, обаче, след включването на Дунавската дивизия (ІІ призив) ги осуетяват, а на свой
ред Кавалерийската дивизия успява да обходи фланга на турците. С включването на Тимошката
дивизия (І призив) започва контранастъплението на сърбите и е извършен пробив в централния
участък на турските позиции. В същото време сред османските редици има масови
дезертьорства, особено след като узнават че другите части на сърбите вече са влезли в
Прищина и напредват към Скопие.
Като цяло сърбите без големи затруднения успяват да победят и изтласкат турците в тази битка,
като и двете страни понасят незначителни загуби. Сръбското командване обаче не успява
напълно да се възползва от успеха си, дава възможност на турската армия да се изтегли все
още неразбита и като цяло настъплението на юг през Македония върви с бавни темпове.
Но с това все пак пред сърбите се открива плацдарм за настъпление към вътрешността на
Македония по най-прекия и удобен път, откъдето минава и жп линията Солун-Прищина. При

18

Военна История

отстъплението, части от османската армия остават изолирани в отделни участъци по пътя.
Основните сили на турците се прегрупират и изтеглят към Битоля, като от юг са притиснати и от
напредването на гръцката армия, която успяват да отблъснат при Лерин. Когато сърбите ги
застигат се завързва второто голямо сражение – Битолската битка (17-18 ноември), между
силите на сръбската 1-а армия и остатъците от османската Вардарска армия. Този път сърбите
превъзхождат почти тройно противника (108 000 на 38 000 войници) и въпреки заетите удобни
позиции за отбрана по околните височини от турците, отново успяват да ги победят, като
загубите и на двете страни отново са миниатюрни. И отново сърбите не успяват да докарат
турците до пълен разгром при заповедта за отстъпление дадена от Зеки паша турците
отстъпват организирано, опитите на Моравската дивизия да им пресече пътя за отстъпление
завършват с нови сблъсъци и понесени загуби и от двете страни и без успех. Зеки паша
отстъпва през Ресен към Южна Албания, с което се слага край на османското военно
присъствие в Македония. Разбира се всичко това е улеснено и от действията на отрядите на
ВМРО в тила на турските войски.
След разбиването на османската Вардарска армия и овладяването на Македония Сръбското
командване отделя значителна част от силите си в подкрепа и на останалите фронтове, където
се бият съюзниците му. 2 дивизии (Тимошката и Дунавската) са изпратени при обсадения
Одрин, а други 3 дивизии – при обсадената Шкодра.

Сръбска артилерия при Одрин

Като цяло сръбските войски на тези участъци водят позиционни боеве и осъществяват само
неподвижен заградителен огън, щурмовете и на двете крепости са направени не от тях, а от
българите и черногорците, но все пак оръдията и снарядите които докарват там са от голяма
полза за успешните обсади на тези крепости и разбиването на фортовете им. При Одрин
специално българите разполагат предимно с оръдия на Круп 75 мм калибър, докато сърбите
докарват френски оръдия до 120 и 150 мм, като заедно с тях общия брой на снарядите е стигал
точно за три денонощия непрекъсната стрелба на всички оръдия, което означава, че ако до
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този срок не бъде осъществен успешен щурм обсадата на крепостта най-вероятно ще се
провали. Със съвместни действия на сръбски отряди и настъпващата Източна черногорска
дивизия е овладян и Новопазарския санджак, при тези действия османските войски в района са
във всеобщо отстъпление.
Черна гора първа започва военни действия против Османската империя, това се прави с цел
натам да бъдат отвлечени част от силите, които са предвидени да се бият срещу сърбите.
Тяхната мобилизация и армия са от изключително народен характер и в нея влиза цялото
мъжко население между 18 и 60 годишна възраст. В мирно време армията на Черна гора не
превишава 2000 души, но за войната срещу турците успяват да мобилизират около 35 000 души
(заедно с малко по-късно присъединилите се доброволчески отряди от Босна и региона)
групирани в 4 пехотни дивизии, със 140 оръдия.
Още на 21 септември започват погранични сблъсъци между черногорски и турски войски.
Основните задачи на черногорската армия са да окупира Новопазарския санджак и да
превземе крепостта Скутари (Шкодра). На 26 септември черногорците започват настъплението
през турската граница в три колони. Северната колона на ген. Вукотич се насочва към г. Беран
зает от 5000 турски регулярни
войски. Колоната се разделя на
отряди – единия тръгва към
Белополието, другия към Гусиня,
зает от 4 турски батальона и 4000
арнаути.
На следващия ден черногорците
започват артилерийски обстрел
по Беран с единствените си 4
оръдия. На помощ на турците от
Инек идват 2000 арнаути, но
отрядът им е отбит. Обстрела на
Беран продължава 6 дни, силите
им обаче са недостатъчни за
щурм и затова те изчакват
Черногорски щурм при Дечич
напредването на ген. Вукотич от
Белополието, който през това
време щурмува крепостта Оброво. Под ожесточения огън на турците те се спускат по бурното
горно течение на река Лим и завземат с бой Оборово, а от там и Белополието. Въвеждайки в
това градче черногорски власти ген. Вукотич насочва войската си към Беран и сутринта на 3 окт.
го превзема с щурм. След това черногорците превземат с боеве Плава и Гусиня, а враговете им
бягат към Ипек. Вукотич продължава преследването, нанася им още няколко поражения и на
10 октомври заема Ругово където се съединява със сръбските войски (4-та армия на ген.
Живкович). На 17 окт. пада Ипек, а на 23 окт. Дяково и с това Новопазарския санджак
окончателно пада в ръцете на съюзниците (сърби и черногорци).
Колоната командвана от престолонаследника Данило на 28 септември след артилерийска
подготовка атакува укрепените погранични линии на турците при височините и Шиншаник
близо до г. Тула. Стремителната атака на черногорците обръща турците в безредно бягство, те
изоставят оръдията си, с които черногорците веднага откриват огън по бягащите в безпорядък
врагове. Изтласкването на турците от тези позиции открива пътя на колоната на Данило към
Тула. Коменданта на крепостта Нури бей три дни оказва съпротива, но е принуден да сдаде
отбраната, когато черногорците след нощен щурм превземат ключовото укрепление на града
Вранско Бърдо.
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Приключвайки с тази крепост Данило се отправя към Шкодра, най-силното укрепление в
центъра на вилаета имащо почти непристъпна позиция в албанските планини. Колоната му
настъпва към крепостта от изток. Колоната на ген. Мартинович идваща от Дулцинко превзима
няколко турски бункера и излиза на крепостта от югозапад. Въодушевени от първоначалните си
успехи черногорците решават почти веднага да рискуват с директен щурм по крепостта.
Атаката се проваля, най-вече поради липсата на достатъчно обсадна артилерия у черногорците
и поради яростната съпротива на коменданта на крепостта Хюсеин Риза паша. При неуспешния
щурм те дават и големи загуби в жива сила, което принуждава лично краля Никола да поеме
командването на обсадата. Той се отказва от плановете за директен щурм и се приготвя за
продължителна обсада.
На 4 ноември Черногорците овладяват адриатическото пристанище Сан Джовано де Медуа, а в
същото време е превзето и пристанището Алесио от обединени сръбско-черногорски сили. На
21 ноем. Съюзниците официално сключват примирие с Турция, но военните действия на
черногорците при Шкодра продължават. По същия начин и коменданта на крепостта игнорира
това примирие и не прекратява огъня от фортовете.
През това време в Лондон след подписването на примирието започват и срещите на
съюзническите делегати. Великите сили, по настояване на Австро-Унгария поставят въпроса за
създаване на независима Албанска държава, в чиято територия да влиза и крепостта Шкодра
поради, което отправят искане към Черна гора да снеме обсадата на крепостта. Крал Никола
отхвърля тези искания и продължава обсадата, в отговор на което му налагат морска блокада
от международна ескадра съставена от австрийски, германски, френски, италиански и
английски кораби под командването на британския адмирал Сесил Бърни. Игнорирайки
блокадата черногорците продължават обсадата с всички сили и средства. При тях на помощ
идва сръбски отряд разполагащ с обсадна артилерия, малко по-късно отрядът е отзован, но
черногорците все пак запазват неговата артилерия. В това време Риза паша е убит при
неизяснени обстоятелства и комендантството е поето от Есад паша, който започва преговори с
крал Никола за предаване на крепостта. Никола се съгласява да позволи почетно отстъпление
на турския гарнизон с оръжията и обозът му, ако преди това предадат на черногорците цялата
си налична артилерия, но Есад отказва и преговорите пропадат.
Скоро главните позиции около Шкодра при Тарабош и Брдиц падат след щурм на
черногорците и той отново склонява да започне преговори и в крайна сметка на 10 април 1913
предава крепостта Шкодра на черногорците. Турските войски се изтеглят от там в южна посока
и оставят на черногорците 120 оръдия, престолонаследникът Данило лично поставя
черногорския флаг върху Шкодренската цитадела.
Вестта за влизането на черногорците в Шкодра е приета с взрив от негодувание сред австроунгарските политически кръгове. Виена официално заплашва Черна гора, че ако не напусне
Шкодра, ще се наложи с въоръжена сила да наложи решенията на Великите сили. Опасността и
Австро-Унгария да се включи в Балканските войни твърде много обърква сметките и
принуждава крал Никола да отстъпи. Но въпреки това след окончателното примирие през 17
май 1913, слагащо край на войната срещу Турция, Черна гора удвоява територията си за сметка
на Новопазарския санджак.
Гърция разполага с най-солидния флот (главнокомандващ – адмирал Павлос Кунтуриотис) от
страните в Балканския съюз, включващ: 1 тежък крайцер, 3 броненосеца, 14 ескадрени
миноносеца и други по-малки кораби, както и един разузнавателен хидроплан включен към
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тях в хода на войната. Според договора между България и Гърция задачата на флота им е да
пресича транспортирането на османски войски от Мала Азия през Егейско море на Балканите.

Гръцки крайцлер Авероф

Сухопътните сили са разделени на 2 армии – Тесалийска (около 100 000 души групирани в 7
пехотни дивизии и 1 кавалерийска бригада), дислоцирана край Лариса, разполагаща също така
и с 4 самолета и Епирската (около 13 000 души), като двете общо разполагат с около 250
оръдия. До края на войната броя на войниците достига до 215 000 души. На въоръжение в
пехотата е основно пушката „Манлихер-Шьонауер”.
Флотът бързо установява господство в Егейско море, превзема голяма част от Егейските
острови, блокира Дарданелите, а с тях и морската връзка между османските владения в Мала
Азия и Македония. Това принуждава турския щаб да отдели сили от Източната армия при
Люлебургаз за да охраняват Галиполи. Също така и подкрепленията от Сирия и Палестина са
принудени да се придвижват към фронта по дългия и доста бавен сухопътен маршрут, докато
съюзниците вече могат да прехвърлят войски и по море, както например българската 7-ма
Рилска пехотна дивизия е прехвърлена от гръцките кораби от Солун до фронта в Източна
Тракия, а също и прехвърляне на части в Албания.
Но всичко това се дължи на факта, че по това време основните сили на турския флот са
отделени или за защита на войските, или за охрана на доставките през Черно море, а когато
българите стигат Чаталджа - и за да обстрелват позициите им от морето с тежката корабна
артилерия. Самите проливи остават под контрола на турския флот така, че те имат
възможността да прехвърлят войски от Мала Азия в Източна Тракия. Турския флот прави и два
опита да пробие гръцката блокада на Дарданелите, но и двете битки завършват с неуспех за
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тях. Единствено крайцерът Хамидие успява да пробие през блокадата и да навлезе в Егейско
море, където тероризира гръцкия търговски флот и военните транспортни кораби до края на
войната.
На 5 октомври гръцката Тесалийска армия настъпва на север към Солун, преодолява при
Еласона скромните сили (едва 1500 души) на турския прикриващ отряд и напредва към
прохода Сарантпоро, където среща сили на около 2 турски дивизии и с атаката на своите 5
дивизии и минимални загуби и за двете страни успява да разбие отбраната им. Така
Тесалийската
армия
излиза в долината на
Бистрица и напредва
към Вардар, там се
завързва решителната
битка
при
Енидже
Вардар (която е отново
със смазващо числено
превъзходство
за
гърците – 80 000 души и
120
оръдия
срещу
25 000 турски войници с
30 оръдия. Въпреки посилния отпор този път
турците
отново
са
разбити, този път с потежки загуби – ок. 3000
убити (според гръцките
Атака на гръцката армия
източници), но успяват
да отстъпят сравнително
организирано и да се изплъзнат на гръцката армия изтегляйки се отвъд Вардар. Впоследствие
обаче решават, че Солун е неукрепен и крайно неподходящ за отбрана от толкова малко сили и
решават да го изоставят. Така гръцката армия влиза свободно в Солун само няколко часа преди
в града да влезне и българската 7-а Рилска пехотна дивизия.
Отклонилата се на север 5-а гръцка дивизия разбива един малък турски отряд (1800 души) при
Биралци и напредва към Лерин където се появява изтеглящата се на юг османска Вардарска
армия. Турския 6-и корпус (7900 души) разбива настъпващите гръцки колони и ги спира, други
османски части минават в обход на гръцките и им нанасят още поражения, в резултат на което
гърците започват да отстъпват в безредие, като бягството им е спряно чак в Кожани. Турците не
могат да ги преследват и доразбият, защото им се налага да се върнат на север за да се
отбраняват срещу сърбите при Битоля.
Епирската армия достига безпрепятствено крепостта Янина и я атакува с 41 000 войници, 105
оръдия и 48 картечници. Първите два щурма на крепостта са отбити от гарнизона й като
гърците дори са прогонвани от позициите си. След падането на Солун и разгрома над
османските войски в Македония Гърция започва да прехвърля солидни подкрепления към
обсадената крепост и при 3-ия победен щурм атакуващите са над 75 000 души. Отбраняващият
се гарнизон не е малък – над 30 000 души, но артилерията му страда от остра липса на снаряди
и няма с какво да отвърне на огъня на гръцката артилерия и атаките на пехотата им.
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Пробивът
на
гърците е направен
на западния сектор
след
като
със
заблуждаващи
маневри успяват да
отклонят основните
турски сили на
южния
сектор
където ги задържат
прикриващи части,
а в това време
ударна група от
около 20 000 души
щурмува
опразнения
участък и влиза
оттам в крепостта.
Принц Константин на оглед на гръцката обсадна артилерия
Есад
паша
е
принуден да се
предаде, но гърците не успяват да пленят целия му гарнизон, голяма част от войските успяват
да им избягат на север и да се съединят с османската Вардарска армия. Но въпреки това
положението й вече е безнадеждно, а изхода на войната – ясен.

Пленени османски войници

В заключение може да се каже, че въпреки относителната липса на общи координирани
планове помежду си, войските от Балканския съюз водят успешни бойни действия и
изпълняват поставените си задачи в сравнително кратък срок. И въпреки, че България изнася
основната тежест на войната, съюзниците й също решително допринасят за общата победа.
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Османската империя понася съкрушителен удар, изгонена е от Европа, властта в нея е
разклатена, избухва Младотурската революция... и независимо от последвалите събития
породени от сложната международна дипломатическа обстановка Първата Балканска война е
огромен успех доказващ, че когато са заедно балканските народи вървят напред. Един важен
урок от историята, който правнуците на хората участващи в събитията преди 100 години,
обезателно трябва да научат и никога повече да не повтарят старите грешки.
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31ви СИЛИСТРЕНСКИ ПОЛК В
БАЛКАНСКАТА ВОЙНА
В тази статия се проследява гeроичният път на 31 Силистренски пехотен полк в Балканската
война /1912-1913г./ и по точно мобилизацията, преходът от Силистра до околностите на гр.
Ямбол, където става съсредоточаването на ІІІ ярмия, обявяването на войната и пресичането на
българо-турската граница при пост №14, участието в боевете при Селиолу, Караагач, Петра,
Чонгора, Чаталджа, отстъплението и борбата с холерата, двумесечният бивак под връх Куш
тепе в Странджа, големият глад и големият студ и
пълната
изолация от цивилизования
свят,
завръщането отново на позициите при Чаталджа - с.
Тафра, Ак-алан, Кабакча, войнишкият бунт и
връщането на войниците в Силистра вече като
румънски поданици.
ПРЕДИСТОРИЯ
31 пехотен полк[1] съществува от 1 януари 1899г.
като 7-ми резервен/граничен/ полк. С указ №84 от
1903г. полкът получава названието 31-ви полк.
Щабът му трайно се установява на стоянка в гр.
Силистра, където са построени солидни казарми.
Командир на полка по време на Балканската[2] война
/1912-1913г./
е полковник Марко Марков.
Помошник-командир е подполковник Драгомир
Казанджиев, началник на полковото оперативно
ръководство е полковник Асен Николов, полкови
интендант е майор Никола Драшков, адютант на
полка е поручик Никола Мижорков. Дружинни
командири са: на Първа дружина подполковник
Ангел Сребров, на Втора дружина - майор Йордан
Ген. Радко Димитриев
Аврамов. Ротните командири са разпределени, както
следва: 1 рота - капитан Атанас Наков, 2 рота - капитан Иван Найденов, 3 рота - капитан
Панайот Георгиев, 4 рота - капитан Антон Кожухаров, 5 рота - капитан Иван Шопов, 6 рота -
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капитан Васил Златков, 7 рота - капитан Спас Ангелов, 8 рота - капитан Тодор Петков. Командир
на нестроевата рота е капитан Янко Контев. Медицинската служба в полка се завежда от
санитарен майор Захарий Петров. В хода на войната, по обясними причини, има размествания
и нови назначения.
31 Силистренски полк, заедно с 44 полуполк,[3] командван от пол. Руси Радков, дислоцирани
в Силистра и 8-ми Приморски пехотен полк, дислоциран във Варна и командван от полковник
Панталей Киселов, са включени в състава на ІІ-ра бригада на 4 Преславска пехотна дивизия,
командвана от ген. Климент Бояджиев.Тази дивизия влиза в състава на ІІІ-та българска армия,
командвана от ген.лейт. Радко Димитриев.
МОБИЛИЗАЦИЯ
Обявяването на мобилизацията[4] на 17 септември 1912г. се посреща с възторг от цялото
българско общество, водено от идеята за национално обединение, за освобождението на
братята роби от Тракия и Македония. "От града се чуваше голям шум от музика, която свири
химна "Шуми Марица", придружен с "Ура" от окръжающия народ…. Казармите и улиците на
града пъшкат от народ… Продължават да идват още войници, придружени с изпращачи жени,
старци и деца" - пише очевидеца П. Ж. Курдоманов от гр. Силистра.[5]
За 7 дни всички войници са облечени, обути и
въоръжени. Наточени са ножове и шашки.
Създаден е богат обоз, реквизирани са
достатъчно коне и каруци. Записани са и
доброволци, които са оставени със собствените
си дрехи. Въоръжени са с "берданки" и са
изпратени като охрана по пътищата, по които е
предвидено да се движи полка.
ПОХОДЪТ

Войници от полка – Агенция Фокус

Командването на ІІІ армия изисква
дислоцирането на своите подделения/4, 5 и 6-та
пехотни
дивизии
и
8
конен
полк/,
приблизително 83 000 човека в Южна България,
североизточно от гр. Ямбол, с Щаб в с. Стралджа,
и в непосредствена близост до І-ва армия,
командвана от ген. лейт. Васил Кутинчев, в
състав от 67 000 човека и с Щаб в Ямбол. Затова
пътят на 31-ви полк е от гр. Силистра пеша до гр.
Добрич, с влак от Добрич до гара Хан Крум,
Шуменско, пеш през Преслав и Върбишкия
проход до селата Горно Александрово, Могила,
Деница, където се съсредоточава цялата ІІІ-а
армия, която противникът така и не открива в
първите решителни сражения.[6]

На 24 септември 1912г. след отслужен молебен и слово на отец Козма Георгиев, под звуците
на полковата музика, ръководена от капелвайстор Шиваров, полкът тръгва към Добрич.
Селищата през които преминава го посрещат и изпращат с цветя и пожелания за победа. На
арката във Велики Преслав има надпис: "Напред Крумови и Симеонови потомци". Във
Върбишкия проход и по стръмнините на Източна Стара планина добруджанските полкове се
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застигат с полковете от Шумен, Разград и Русе. Струпването на хора, каруци, оръдия, коне и др.
при първите есенни дъждове е изпитание за волята и характера на бойците. "Разпръснахме се
и размесихме се с другите обози като пилци. Съсипаха се и хора и добитък" - пише очевидец.
Никой не е в състояние да помогне на войниците с подбити крака и рани от новите чизми. На 4
октомври полкът вече е в с. Александрово, а на 5 се изнася към село Могила и с.
Мънсарлий/Бенковски/.
ОБЯВЯВАНЕТО НА ВОЙНАТА
На 5 октомври 1912г. в 7,30 часа добруджанци научават, че в 12ч. в полунощ официално е
обявена война на Турция от страна на България, Сърбия и Гърция.[7] Полкът е строен, поздравен
и му е прочетен царският манифест с необходимата тържественост лично от дивизионният
командир ген. Кл. Бояджиев. Очевидец разказва: "Дадоха на полка знаме с подобающите
почести и непрекъснато "Ура!" Тук наблизо е цялата дивизия вече с всички видове войскови
части: интенданство, артилерия, пионери, кавалерия, пехота и пр. Фурните, подвижни и
неподвижни, усилено пекат хляб. Дивизионният командир генерал Бояджиев се мярка тук
таме и поздравява всички с "приятната" вест. Има уредана поща и телефон." [8]
След тържеството полкът тръгва на юг. "Във всяко село минавахме и заминавахме набързо.
Посрещаха ни и изпращаха жени и деца с вода."[9] Нощува край село Гюндюзлерь/Деница,
Бургаско/. Сутринта на 6 октомври полкът е строен. Направен е молебен със знамето.
Свещенника и командира - полковник М. Марков отправят кратки пожелания и напътствия към
войниците. Тук е и ген. Радко Димитриев с целия си Щаб от 20-30 офицери, подофицери и
войници-квалеристи. Той също поздравява полка и му пожелава "да се срешнат в Цариград".
Присъствието на командира на ІІІ армия на 6 октовмври рано сутринта на тържеството на 31ви полк преди пресичането на граничната бразда при българския пост №14 никък не е
случайно. Стртегията на бългрския Генерален Щаб предвижда съвместни действия на І и ІІІ
армия за разгром на Лозенградската укрепена позиция, а връзката между двете армии ще се
осъществява от І-ви Софийски п.п. от І-ва пехотна дивизия и 31-ви полк от 4-та Преславска
дивизия. Срещу тяхтите позиции са селата Селиолу и Гердели, където са съсредоточени
елитни турски части. Срещу другият силистренски полк 44 и 8 приморски/Варненски полк/
също има голямо турско съединение, което трябва да се отблъсне към Ескиполос и Петра и да
се унщожи.[11] И добруджанци се справят отлично в първите боеве, а цар Фердинанд
поздравява полка и дивизията с телеграма, наричайки ги "железни".

ВОЕННИТЕ ДЕСТВИЯ
УЧАСТИЕ В ЛОЗЕНГРАДСКАТА ОПЕРАЦИЯ[12]
На 9 октомври, сутринта, след като 31-ви полк навлиза на 10-тина километра на турска
територия окоро село Татарлий, се натъква на първите турски срещтни части: "Вече чуваме
истрели от пушки. Разбрахме, че неприятелят е открит. Гърмежите зачестиха и топовете
загърмяха. Обоза спря доста наблизо, но не можеше да раздаде хляб на гладните войници. По
непрекъснатия огън се заключава, че боят е ужасен. Всяка от страните гледа да победи и всеки
стреля в противника си, за да бъде улеснена работата за понататък. Започнаха да пристигат
ранени от І-ви софийски полк и бежанци от околните села с багаж и деца на магарета."[13] И понататък: "Отчаяно се бият турците. На всеки български куршум отговарят с дъжд от куршуми. Те
са залостени в три реда окопи и от първия бой още подло хитруват. В първия окоп слагат
ранените и раниците си, за да лъжат нашите войници, свирят отбой, вдигат бял флаг за
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предаване и когато нашите тръгнат към тях, те ги косят със залпове. Това се повтаря и потретя.
А шрапнелите им, които непрекъснато хвърлят, сполучливо удрят в целта."[14]

Военни действия в Първата Балканска война

Боят се води през целия ден, до късно вечерта. Добруджанци и шопи проявяват характер.
Те не само че разбиват противника, но го преследват докато последният дава признаци на
живот. Очевидец-артелчик от 31-ви полк пише: "Мръкна се и никому не идва наум за храна. В
ляво крило е 31-ви полк/в дясно І-ви Софииски п.п./. И в двете крила се чува силен
артилерийски огън. Ранени и бежанци продължават да вървят назад. Вече късно вечерта
огънят отслабна. Обяснихме си, че турците са отблъснати... Рано в 1-2 часа на 10-ти щабсигналиста Димош пристигна със заповед от полковия командир, хляба да се занесе и раздаде
на полка. Веднага тръгнахме. . . Изминахме много път и ха тук полк, ха тътък полк и най-после
изпаднахме при превързочния пункт на І Софийски полк. . ." [15]

29

Военна История

Артелчиците са принудени да стоварят хляба на платнища и да пренасят ранени. После по
светло минават през полето на сражението и виждат ужасяваща картина: "Имаше много тежко
ранени, изгубили съзнание. Срещаха се и ранени турци. . . Цялата турска картечница в пълния й
състав - унищожена. Коне хубави от арабска порода блъскат се в кълта в борба със смъртта. . .
Мястото е претрупано с турски трупове. Срещат се още недоумрели, превързани от нашите
санитари."[16] И П. Жечев продължава с информация за 11 октомври: "Ха тук полк, ха там полк
едва го видяхме зад село Селиолу, но не може да се стигне. . . В двора на бейския чифлик
видях за първи път убити от нашия полк и от 8 полк. Попът се спря при тях, прочете набързо
една молитва и отмина да дири други".[17]
На 13 октомври хронистът е записал: "Продължаваме пътя много рано, за да стигнем полка,
който като че ли летеше. По пътя срешнахме много изоставени войнишки потреби, цели
сандъци със снаряди". [18] И пред село Коюн-дере вече се носи славата на добруджанци: "Тук
ни разказаха за разбиването на турците при с. Петра от нашия 44 полк, който е дал много
жертви. . . Грозна сеч е направила нашата кавалерия от бягащите турски войници в тия
места".[19]
В Лозенгра силистренските полкове 44 и 31 близат без бой. В цялата Лозенградска
операция ІІІ-а армия дава 532 убити, 1 420 ранени войници и офицери. Кореспонденти на
редица европейски вестници, като "Дейли телеграф", "Берлинер Тагеблат" и други, сравнават
овладяването на Лозенград като "един от най-големите триумфи, които военната история
въобще познава".[20] Турците бързат да се съсредоточат на следващата си укрепена позиция
при Люлебургаз - Бунаpхисар.

УЧАСТИЕ В ЛЮЛЕБУЛГАЗБУНАРХИСАРСКАТА ОПЕРАЦИЯ

[21]

31-ви Силистренски полк взема участие и в Люлебургаз-Бунархисарската операция, провела
се през периода 15-19 октомври 1912г. Този път 4-та пехотна Преславска дивизия е поставена в
центъра на огневата линия, срещу село Караагач. Срещу тях са обединените сили на 2 и 1
източни
армии
на
противника, които са заели
стръмните височини над река
Караагач и в продължение на
2
дена
приковават
добруджанци с мощния си
пушечен и артелерийски огън
в равното поле отвъд реката.
Особено много в боя се
отличават артелеристите при
чиито оръдия на другия ден
се намират "купища с гилзи".
В хода на боя не достигат
снаряди и парковия взвод
търпи големи притеснения,
защото трябва да се връща
многократно до Лозенград.
Люлебургаз
В най-критичните часове на боя командира на обоза, капитан Златков, отива да се бие в
оределите редици на настъпващите. Последва го Исак Алмелех от Балчик, един от артелчиците
на полка. След него тръгват и други "нестроеви", отчаяно търсейки по-солидно въоръжение.
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Победата е извоювана с много жертви от страна на добруджанци. На 17 и 18 октомври 4-та
пехотна дивизия извършва пробив в отбраната на І-ва източна армия при Караагач и започва да
напредва към с. Чонгора. Успехите на 4-та Преславска дивизия са подкрепени от 5-та Дунавска
дивизия и 6-та Бдинска дивизия. В тази операция българите губят 1 800 убити и ранени.

Коментарът на един очевидец, преминал непълна военна подготовка, за боя при Караагач и
неговото значение, е следния: "Артилерийският бой към Караагач се чува от 4ч. след обед… От
там се връщаха много ранени и разправяха грозни работи, даже един като очевидец съобщи,
че нашите войски били разбити и всеки бягал на където му видят очите. Много празни ракли се
връщаха и съобщаваха, че снаряди нямало и питаха за парковия взвод, който оставихме в
Лозенград. . . Тук турците правят голям отпор и се бият юнашки, защото и самите позиции им
помагат. Село Караагач е на много хубава месност край бистра река. Зад реката започва 100метров, изведнъж издигнат стръмен гребен, който е бил последната позиция на турците. Тази
позиция, разправят по предание, била превзета от русите за 22 дни, а сега - за 3 дни. Жертви са
дадени тук много, по следните причини: атаката от нашите е предприета по такова равно поле,
посред бял ден, преди артилерията да си е свършила работата; турците са стреляли с бездимен
барут, а нашите с димен и пушека е издавал мястото на всеки стрелец; нашите войници са
останали без началници, та негде са правили и отстъпление, при каквито случаи се дават
двойни и тройни жертви. . . Тук турците са хитрували с овце, раници и пр. По всички тия
причини полето и долчетата и навсякъде е послано с наши жертви. Даже и нашата артилерия
без да забележи напредването на нашите войски по гребена е унищожила доста войници. Но
командирът й като забелязал това, самоубил се е с револвер. . . Пусна се слух, какво - турците
предлагали мир, като давали автономия на Македония."[22]
Както се вижда цитирания анализ е доста точен и компетентен. Въпреки загубите, 31-ви и
8-ми полкове, преследват и доразбиват противника и в с. Чонгора, след което настъплението
им е спряно от Командването.
НА ЧАТАЛДЖА[23]
При атаката на Чаталджанската
позиция от 4-5 ноември, 4-та
Преславска дивизия и 31 пехотен
полк отново са в центъра на
операцията, но този път дивизията е
във втория ешалон. Полкът още на 30
октомври е загубил 500 души от
холера, и не е особено боеспособен.
Той заема позиции на юг от селата
Ак-Алан и Калфа-Кьой до с.
Ерменкьой. Турците обстрелват с
артилерия обоза на полка при това
предвиждане и той е разпръснат из
гората. Атаката при Чаталджа е
неуспешна, въпреки че 3 и 9 дивизии
на обединените І и ІІІ армии излизат
пред предните позиции на турските
окопи, а левият фланг на 3-та
дивизия овладява чифлика Култкой.
Чаталджа
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Българите губят 17 500 души, от които 1 480 убити, 1 400 изчезнали безследно, около 13 000
ранени и 1 600 починали от холера.
Коментарът на Петър Жечев от Силистра за Чаталджанската позиция още на 31 октомври е
следната:" По всичко изглежда, че тук ще стане небивало до сега сражение или едно голямо
Нищо. Днес разгледах по-добре месността с бинокъл, и констатирах, че цялата месност е пуста,
без вода, непроходима/няма и помен от шосе/, обрасла с незапазена дъбова гора. Тук
пътникът мре от жажда. Войниците пият от гьоловете, която вода е зелена и воняща - извор на
холерна зараза."[24]
ОТСТЪПЛЕНИЕ И ОТНОВО НА ЧАТАЛДЖА. ВОЙНИШКИ БУНТ.
На 10 ноември 1912г.31-ви полк е върнат в Ак Алан, а след това в холерния лагер Тарфа,
където стои до Нова година, и където дава много жертви от холерата. Постепенно цялата 4-та
дивизия се изтегля и нейното място се заема от 9-та. 31-ви полк продължава да се топи от
холерата. Медицинското обслужване е слабо и крайно недостатъчно. Петър Жечев обяснява
причините за холерната епидемия така: "Причината за заболяването на полка се отдават на
лошата храна и вода. Съдовете за готвене са некалайдисани може би от купуването им. Вода се
употребява изключително гьолска. Дрехите на войниците са постоянно мокри от дъждове и
пот, от което става простудяване често и лесно."[25]
Друг фактор, който разнася заразата са въшките. Самият Петър Жечев за първи път сменя
долното си бельо едва на 7 ноември 1912г. в Калфа-кьой. Това е близо месец и половина от
тръгването му от Силистра. Констатациите му са тревожни и той записва в Дневника си:
"Подирих вечерта причините на сърбела и се оказа, че било въшки, дребни и едри, които чуках
безмилостно. Обаче пак не можах да спя от сърбеж спокойно. . . Днес за първи път се
преоблякох и забелязах много, много паразити. Уплаши ми се окото."[26] А така е през цялата
кампания при всички войници.
Първите заболявания от холера са регистрирани в 31-ви полк на 28 октомври 1912г., когато
умира войникът Димитър Станев от с. Бабук, Силистренско. На 30 октомври същата година има
вече 10 души починали от холера и 200 болни. Медицинското обслужване е лошо и
неефективно.
На ниско равнище е тиловата снабдителна служба. Понякога войниците стоят по 2-3 дни
гладни, без хляб. Понякога хлябът не стига и цели роти остават без хляб. Лошото снабдяване е
една от причините полкът да се разбунтува.
Войнишката поща също не функционира добре. Едва на 15 октомври войниците имат
възможност да изпратят първите си писма към Силистра. Първото писмо от България е
получена на 14 ноември. По-голямата част от писмата са разпечатани, което показва, че има
въведена цензура и писмата се четът.
След случилото се при Чаталджа, България губи инициативата във войната и тя става
предмет на дипломатите и политиците. Войниците с вълнение следят сключването на
примирието между съюзниците и Турция и започването на преговорите в Лондон за сключване
на мир. Но мирът не идва. . . [27]
За да се оздрави полкът лагерът в Тарфа е подпален и през януари-февруари 1913г. 31-ви
полк е изтеглен на Странджанската позиция, под скалистият връх Куш-тепе, най-високият врьх
на Странджа планина. Търпи глад, студ, изолация от външния свят. Снабдяването е с 40
камили, които през 2 дни/при хубаво време/ слизат в равнината за храна. Войниците се

32

Военна История

принудени да се хранят с мухлясяла галета и да пушат дафинови пръчици. В началото на м.
март 31-ви полк сменя 8-ми, в село Сая. На 12 март 8 п.п. е изпратен на позиците при Чаталджа,
а 31-ви остава в Сая. Тук полкът научава за падането на Одрин/13 март 1913г./. Но вместо
радост и "ура", полкът посреща новината с гробовно мълчание. Хронистът на 31-ви полк Петър
Жечев пише: "Войниците искаха Шукрю -паша да бъде насечен на парчета, защото той с
дългото отбраняване на Одрин, стана причина да се продължи войната и да се дадат толкова
много жертви."[28] И по-нататък: "Днес, 14 март, биха по голо няколко войника и един
подофицер, когото разжалваха, понеже стреляли без позволение."[29] На 18 март полкът отново
е изпратен на Чаталджанската позиция/с. Курфалий/, на самата Анастасовска стена, а след това
в базовия лагер в с. Кабакча, в непосредствена близост до позицията: "Генерал Бояджиев,
дивизионния ни командир, направи плеглед на полка при гарата. - пише Петър Жечев. На
поздравите му войниците отговаряха без кураж, защото пак ги караха на касапница."[30] И понататък: " Очакваме с нетърпение мира, но започнаха да пристигат оръдия. Слухът за
несполуката в политиката се увеличава и разваля едва уталожения дух на всички ни."[31] На 1
април е постигнато най-после желаното примирие. "Поздравиха полка с официалното
примирие, музиката засвири, но "Ура" не излиза. Всичко се посреща с недоверие и съзнателно
бойкотиране на всичко. Във всички полкове се забелязва такова недоверие и девизът им е: "ни
напред, ни назад, а мир по възможност по-скоро"… Уж официално примирие имаме, а
оръдията не млъкват!"[32] - пише с голямо разочорование П. Жечев.

В 31-ви полк пристиа американски фотограф, който цял ден/12 април/ прави свимки в
полковия лагер. На 13 април пристига кинематограф, който заснима "бойна сценка" с 1
кавалерийски офицер и двама конника, които съобщават на командира "тревожна вест",
свирят тревога и войниците бързо се приготвят за бой. Идват и столични журналисти. Но тези
срещи не са в състояние да "поправят настроението" на добруджанци, които се събират на
групички "шушукат си" и пеят "Дружна песен днес да екне, песен, песен на труда"... Вестниците
донасят тревожни съобщения: за предявените искания на Румъния за Силистра и Южна
Добруджа, за падането на Шкодра, за противоречия между съюзниците и т.н.
На 21-25 април 1913г. в полка избухва бунт против продължаването на войната, цензурата и
загубата на гр. Силистра. Петър Жечев съобщава: " Силистренци - войници и офицери имахме
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събрание, за да се обмисли въпроса, какво да се направи преди да се окупира Силистра от
румънците. Избра се комисия с мандат да приготви нещо като протест, изпратен до
правителството и отворено писмо до гражданите на Силистра, за да ни изискат по-скоро от тук,
та заедно да обмислим, обсъждаме и действуваме за положението си".[33] По каналния ред
искат среща с полковия и дивизионния командир. На 28 април всички недоволни от 31-ви полк
имат "събрание" и вземат решение на 1 май "да потеглят самоволно назад, а дотогава да не
излизат на учение."[34] Организатори на това събрание са войници и офицери от гр.
Добрич/Хаджиев/ - "дружинкари" /т.е.тесни социалисти/. За да предоптвратят евенуално
арестуване, вечерта всички се прибират със заредено оръжие и запас от патрони в палатките
си.Така започва "войнишкият бунт" в 32-ви полк.
На следващия ден, 29 април, учението е отменено и полковия командир и останалите
офицери се опитват да "помирят" полка, прехвърляйки вината за всички беди на
"дипломацията"[35] и обещавайки на войниците на следващия ден вместо учение,
разходка/пригулка/ под строй до близката река, без оръжие. На следващия ден полкът без
оръжие, под строй е изведен от лагера, а през това време и извикан военния следовател,
дивизионния командир и 19 пехотен Разградски полк в пълно въоръжение, който се строява на
"едно закрито място, образувайки буквата П."[36] След 1 час "разходка" силистренци се връшат в
лагера и се строяват на плаца. Арестувани са 10 човека, ония които не са отишли на "разходка"
и са подведени под съдебна отговорност. Генерал Кл. Бояджиев упрекнал силистренци, че са
виновни за скандалите и "компрометирането" на полка. Но се чуло такова "ръмжене" от
войнишките редици, че генералът е трябвало да им се извини. После им раздал подписаните
билети. От 2 май на всички войници и офицери от Силистра е даден 1-н месечен отпуск. Покъсно този отпуск е удължен. Прекият участник в тези събития Петър Жечев записва във
войнишкия си Дневник: "Така се привърши революцията ни в нашия 31 полк. . . Чудя се да се
радвам ли на този отпуск, който означава изгубването на Силистра за България".[37]
ЗАВРЪЩАНЕТО
От гара Кабакча до Одрин и от Одрин до София, а отам до Плевен и Сомовит, силистренци
пътуват натъпкани в няколко товарни вагони. Щастливи са, че се завръщат живи в родината си,
но са огорчени от приема, който се оказва на героите от Селиолу, Петра, Караагач…"Майка
България за благодарност на достойните си синове трябваше да ни влачи с хамалски влакове от
гара на гара, а търтеите-инициатори на войната спокойно си гледат кефа с бързите влакове,
гдето не допускат нас, понеже сме имали паразити и пр."[38] От Сомовит с параход по река
Дунав, силистренци се прибират по домовете си. Там заварват Международната комисия,
която заседава и очертава новата граница при Силистра. В продължение на два месеца
несигурност и безпокойство тресе войниците-отпускари: "Мир няма, Силистра дадена,
Калипетрово несигурно, безсрочен отпуск няма, ваканцията минава, пари няма, дългове
има."[39] - пише обезверен и изстрадал патриот и родолюбец от 31-ви полк.
Попълнен с новия набор добруджанци, без силистренци, 31-ви пехотен полк е преместен от
Тракия в Самоков, Дупници, Гоце Делчев, където го заварва започването на
Междусъюзническата война. Опитът на силистренци да се включат отново в него, потегляйки
от Силистра на 27 юни, стига до София, откъдето са върнати отново в къщи, вече като румънски
поданици. [40]
РАВНОСМЕТКАТА
На 9 февруари 1913г. под Куш-тепе в Странджа, един силистренец пише в Дневника си:
"Горкият 31 полк. Като че ли той е обречен на смърт, за да не влезе в румънски ръце заедно със
Силистра.. . "[41] А на 14 февруари 1913г. продължава: "Нито веднъж не е стъпвал тук ни
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дивизионният командир, ни дивизионният лекар или инеженер, за да видят с очите си
условията при които живеят 8 и 31 полкове, дали имат пътища, дали и те са направени от
мускули и нерви, или от желязо?! Дали тия хора имат вече оня кураж и оная енергия, за да се
наричат още желязна дивизия, с труповете си дали ще могат да печелят още ордени за
висшите си началници!"[42]
Всичко това са тъжни предчувствия, изживяни премеждия и реалности на оживелите в
битките и холерата през Балканската война силистренци, война събрала възторга, надеждите и
горчивите разочорования на цял един беден и нещастен народ на Балканите като българския.
Но за бойците от 31-ви полк, за техните семейства и всички силистренци, войната е едно
чудовищно жестоко събитие, което няма друг аналог в новата ни военна история.
Имали всичко в личностен план: здраве, сили, дом, семейсто, деца, родителска обич, земя и
своя държава и загубили всичко в името на националната отговорност и свободата на
братята роби в Тракия и Македония. Има ли нещо по-жестоко от този жребий, който отсъжда
Съдбата на силистренци от 31-ви полк? Отиват да освобождават поробени, а тяхното родно
място изпада в робство. Всички ония които се връщат в Силистра във военни увиформи, са
навързани с въжети и синжири и хвърлени в Дунава от румънците. Други дори не са допуснати
да влязат в града, а са посрешнати със стрелба от румънската гранична стража. И до днес, след
100 години, тези хора се водят безследно изчезнали. Остават майките с черни забрадки да
жалят и хиляди млади вдовици с безброй сирачета да ги чакат да се върнат.. . Напразно!
Затова няма по-тъжен спомен за силистренци от спомена за Балканската война през
последните 100 години. И народната памет помни и ще помни навеки саможертвата на свойте
синове от 31-ви пехотен полк – железния.
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Маргарита Брадистилова е внучка на Ген. Брадистилов. Авторка е на
многобройни публикации – статии, книги, студии, монографични
изследвания и пр. на български, английски, немски, руски и
др.езици. Има успешно защитени докторски дисертации, както и
множество участия в научни конференции, световни конгреси,
международни симпозиуми и пр.От най-престижни университети в
Европа и САЩ е канена да чете лекции в качеството на гостпрофесор. Работи като старши научен сътрудник в БАН. Понастоящем
е пенсионер, но продължава да чете лекции като университетски
преподавател на хонорар, пише нови книги, сътрудничи в
периодичния печат.
ЩРИХИ ИЗ НЕПУБЛИКУВАНИ СПОМЕНИ НА ГЕНЕРАЛ
СТОЙО БРАДИСТИЛОВ

Той е потомък на виден български
възрожденски род. Роден е на 14
септември 1863 г. Баща му - Петко
Брадестилов е векил / кмет / на
Панагюрище,
спомоществувател
на
първия български превод на В. Юго –
драмата „Лукреция Борджия” (преводачи
Константин Величков и Г. Николов,
Цариград, 1872, стр. 116) .Търгувал не
само в обширната турска империя, но
стигал и във Виена, Техеран, Египет. На
Балкапан поддържа търговска кантора
„Балкански
лъв”
и
участва
в
прогресивните борби на българската
цариградска колония. Дядото на Генерала
е учител на Марин Дринов и се застъпва активно пред членовете на Панагюрската
община за отпускане на стипендии за европейско образование в чужбина. Пенчо
Славейков в знаменитата си поема „Кървава песен” описва неговото участие в Първия
български парламент на историческото Оборище, наречен от Захари Стоянов „ горски”.
След като завършва Военното училище в София бъдещият генерал спечелва конкурс на
който се явяват 35 кандидати за следване в Италианската военна академия. На конен
турнир в Торино се запознава с Лайош Кошут, който споделя добри спомени за
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българите, останали от емигрантските му години във Видин и Шумен през 1849 -1850 г.
Ректорът на Генералщабната академия, оценявайки високо блестящите качества на
българина Брадистилов, го кани след завършване, да остане на преподавателска
работа в слънчева Италия, но той се завръща в Родината, за да работи за европейският
й просперитет. На 20 януари 1912 г. е повишен в чин генерал-майор. През Балканската
война командва Корпуса при Чаталджа и Булаир. Като командир на Х-та сборна
дивизия взема участие в сражението при Люлебургаз. Ранен в крака получава заповед
от командващият Първа армия генерал Кутинчев да отстъпи, но отказва и познавайки
добре положението командва настъпление. Въпреки необичайно проливните дъждове
той атакува турските укрепления. Първото отстъпление на турските войски започва
именно от тук – армията на Абдулах паша,воюваща срещу Х-та сборна дивизия,
командвана от Ген. Брадистилов.
Носител е на следните ордени, дарени от семейството на националния
исторически музей:
Франц Йосиф- велик кръст 7 – А- 1812
Франц Йосиф, рицарски “ “ “
Орден „За заслуги” австроунгарски
Орден „Св.Анна”, руски
Орден турски „Железен полумесец”
Орден пруски „Корона”
Орден германски „Железен кръст”
Орден „Св.Александър” с грамота
Орден „За храброст”
Орден „Св.Александър”
Орден „За заслуги към Червен кръст”
Орден турски „Меджидие”
Медал „Първо Пловдивско изложение”
Медал италиански „Емануил Филиберто”
И др.
Колодки със:
Орден „ Св.Александър”
Орден „ За заслуги” с грамота 1888 г.
Знак „ За ХХ години отлична служба”
Медал „ За възшествие на Фердинанд”
Знак „ За независимостта” 1908 г.
Медал „ За войната 1885г.” с грамота 19.февруари.1887 г.
И др.
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Глория Стоева е студент 4ти курс по История в Софийски Университет
„Св, Климент Охридски”. Специализира в областта на новата и
съвременна българска и балканска история. Нейната статия,
посветена на Български Червен кръст насочва вниманието ни към
една доста непозната част от славната ни военна история – грижата
за пострадалите по време на военните действия.

Българският червени кръст и чуждестранната
военномедицинска помощ по време на
Балканската война 19121913 г.
„милосърдието на всички народи да се съюзи,
за да се бори с жестокостите на войната”

Изказвам благодарност на създателите на клуб „Военна история”, които ми предоставиха
възможност да обърна внимание на тема, която не е от най-засяганите щом се отвори
обществена дискусия, свързана с Балканската война. Военните действие, поредицата от
военните победи на българската армия са водещи във всеки разказ за „Освободителната
война”1, а на заден план остават проблемите, които съпътстват тези триумфи. Проблем няма
само България, а всички балкански държави що се отнася до медицинската помощ.
Обикновено само се споменава, че българските лекари недостигат, че не са достатъчно добре
материално оборудвани. Недостигат и превързочни пакети и за самите войници и офицери. А
героизмът на тази български и чуждестранни лекари е неизмерим! Подвигът им се нарежда до
този на самите войници
В България в навечерието на войната лекарите наброяват нищожната цифра от 640, като в това
число се включват и пенсионираните и непрактикуващите. Едва 118 са военните лекари.
Според предварителния план, необходимите лекари за фронта, без да се смята бройката за
мирното население, трябва да достигне 2000 души. След обявяването на мобилизацията във
войската постъпват 600 лекари, а гражданските болници се закриват. Не е направен компромис
дори с големи лечебни заведения, като Александровска болница в столицата.
Главна роля за справяне с тази трудна ситуация изиграва, както царица Елеонора РойсКьостриц, така и министър-председателят Иван Евстатиев Гешов, който освен че е един от
първите директори на БНБ е бил и финансов министър във второто и третото правителство на
Константин Стоилов, председател на Българско книжовно дружество (1898 до 1911 г.), по късно
и на Българска академия на науките (от 1912 до смъртта си 1924 г.). Неговият принос не може
да бъде пренебрегван главно поради факта, че е председател на Български червен кръст,
длъжност, от която той не се отказва, въпреки тежката работа, която изпълнява като министърпредседател.
А проблемите, с които трябва да се справят са много – всеобщото впечатление от дейността на
военно-медицинската служба в България е, че тя не е достатъчно добре обезпечена,
оборудвана, и най-вече организирана и на ниво. Едно от оправдание за ситуацията е фактът, че
1

Колегата визира освобождаването на Беломорието, Родопите, Македония и източна Тракия. За
българите от тези територии Първата Балканска война е Освободителна. (бел. ред.)
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България не е водила война от 1885 г. със Сърбия, войната чрез която легитимира своето
Съединение. За съжаление опитът, който натрупва българската военна санитарна служба в тази
война е нищожен. Това се дължи главно на краткостта на войната. За разлика от този пропуск, в
чисто военно отношение за реализирането на войната и на финансирането й, са взети мерки
още от XIV ОНС на Александър Малинов със Закон за военния данък от 1910 г.
След обявяването на мобилизацията, в София бързо се организират женски комитети за
събирането на пожертвования. Дружество Български Червен кръст се заема със събирането на
средства за различните видове помощ, която могат да окажат чрез тях. Един от найизползваните методи е заимстван от Чехия още в Освободителната 1877-1878 г. и се прилага
първо в столицата – това са „помощните кутии”, които се поставят на различни места из града.
За 10 дни с помощта на тези каси са събрани 1500 лв., а отношението към тях впечатлява
чуждестранните кореспонденти, които отбелязват, че никой не посяга на тях. Друг начин на
събиране на средства е чрез търговете на предмети, принадлежащи на известни
общественици. Има различни инициативи на търговци, на железничари и други браншови
групи в десетки български градове.
В деня след обявяването на мобилизацията, знаменитият д-р Стефан Ватев, член на
Централното ръководство на БЧК, е назначен за Главен инспектор на доброволната санитарна
служба в района на действащата армия. Тази длъжност той изпълнява до края на Голямата
война (1914-1919). Голям минус за военномедицинската служба и БЧК е, че при обявяването на
войната те все още нямат изготвена стратегия за действие, недостатъчен е броят на обучените
милосърдни сестри, самарянките, не е доокомплектовано необходимото медицинско
оборудване и имущество. Липсата на провокиран интерес у гражданите от страна на БЧК е
основната причина за малкия брой милосърдни сестри.
В началото на войната се оказва, че Дружество Червен кръст, в частност училището за
милосърдни сестри, разполага едва с нищожната бройка от 79 души! Като бърза и ефективна
мярка за коригиране на този брой е организирането на отделни краткосрочни курсове за 3
месеца, от установените 11-месечни курсове. Важна роля изиграва и създаденото, по
инициатива на проф. д-р Ст. Ватев още 1910 г. Дружество „Самарянка”. Организират се повече
от 20 курса за обучение на самарянки главно в София, Пловдив, Варна, Велико Търново,
Добрич, Русе, Стара Загора. Ето как вижда дейността на самарянките швейцарският вестник „La
gazette de Lozanne”: (…) „Българската жена не остана чужда на трагичния час, който
прекара народа. Като самарянки се отзоваха жени на депутати,на министри, на депутати,
на професори, на учители, на шивачи – всички с ревност, която учудва, се втурнаха да
бъдат полезни на България. (…) Слава на жената, която се предава на такава дивна служба
на отечеството си!”
Идеята за създаването на Дружество „Самарянка” принадлежи на царица Елеонора. Тя има
една доста богата история, свързана с милосърдието. Самата царица, тогава все още княгиня,
участва, като милосърдна сестра в Манджурия по време на Руско-Японската война от 19041905. За тази доброволна и опасна служба тя получава лично от Руския император Николай
ІІ ордена „Св. Анна” за граждански заслуги и първия си кръст за храброст. Елеонора се
занимава във Виена също с благотворителност, трупа авторитет и признание от обществеността
там и като санитарка в болницата при храма „Св. Анна”, където се грижи за болни деца. С
личната подкрепа на императрица Мария Терезия е приета за член на австро-унгарския Червен
кръст. Така тя гради и влияние, и уважение в Международния комитет на Червения кръст в
Женева. Тези й връзки помогнат да успее да привлече и десетките лекари от държавите-членки
на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК). Царица Елеонора е участвала лично
като самарянка в санитарните пунктове, както в близост до фронта, така и в тила, за което
свидетелстват и различни снимки, съхранени през годините.
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Царица Елеонора, втората съпруга на Фердинанд, остава в паметта на българите със
своето милосърдие и благотворителност

Поради смущаващата необходимост от медицински персонал, оборудване и помощ за
войната, Българският Червен кръст пише Апел до Комитета в Женева, подписан от Военното
министерство, отговор на който получава в края на октомври 1912 г., а действията на МКЧК са
бързи – изпраща се до всички клонове писмо №143, в което се регламентират начините за
събиране на помощ и дарения. Едновременно с това, царица Елеонора пише официална
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Покана-апел до виенския елит и до други европейски столици, с молба да се включат в това
справедливо християнско дело, което България е започнала на Балканите. В подкрепа на
ранените от всички армии, в името на първата Женевска конвенция от 1864, според която
всички държави-членки, които са неутрални са длъжни да се притекат на помощ, в Белград се
сформира сборен пункт на санитарната помощ. Градът е избран заради стратегическото си
положение, а организацията на тази международна помощ я наричат „Международна агенция
на Червения кръст”. Агенцията почва да функционира през м. ноември 1912 г. и се закрива в
края на м. ноември 1913 г., а за директор е назначен швейцарския генерален консул в Белград
Християн Вьогел. Отзвукът от Апела е безкрайно задоволителен. Според БЧК за периода до
есента на 1913 г. България получава помощи от 19 държави от Европа, Америка и Азия
(Таблица 1), а 15 страни изпращат мисии в България, чийто общ брой на лекарите, студентитемедици, аптекари и всякакъв медицински персонал, възлиза на 730 души! Въпреки това, за
нуждите на войната са необходими още лекари и поради тази причина Военното министерство
и БЧК обявяват, че търсят и наемни лекари и доброволци.

Таблица 1: Дарения за БЧК в контекста на Първата Балканска война
Държава
Обща сума, постъпила в ЦК на ДБЧК или в
София-клон
Австро307 500, 40 лв.
Унгария
Русия
213 145, 32 лв.
Америка
156 305, 53 лв.
Германия
81 613, 56 лв.
Франция
78 863, 00 лв.
Румъния
68 738, 50 лв.
Белгия
50 062, 60 лв.
Англия
42 818, 15 лв.
Сърбия
9 551, 30 лв.
Италия
9 441, 48 лв.
Турция
5 670, - лв.
Швейцария
4 599, 10 лв.
Япония
1 559, 50 лв.
Португалия
700, 15 лв.
Швеция
502, 50 лв.
Китай
401, 85 лв.
Испания
201, 30 лв.
Дания
200, 90 лв.
Холандия
200, - лв.
Всичко: 1 032 076, 09 лв.
Източник: Анка Златева, Австрийските дарители за България 1912-1918 г. Български
традиции и чужд опит, София, 2004
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Според стратегията на Командването, в българската армия санитарните мисии се разделят на
три зони на действие: А. в района на военните действия, Б. в етапната зона и В. във
вътрешността на страната.

Обобщени данни за зона А
Място
1.Лозенград

Държави
4

Брой
мисии
14

Лекари
49

2. Люлебургас
3. Чорлу

1
2

1
2

7
11

4. Баба Ески

2

2

6

5. Узун Кюпрю
6. Димотика

1
1

1
1

2
7

7. Софлу
8. Деде агач

1
2

1
2

6
7

9. Одрин

4

4

13

1
1
1
12

1
1
1
31

2
2
5
117

10. Чаталджа
11. Кара Юсуф
12. Родосто
Общо

Помощен По страни
персонал
171
Русия-1,
Англия-4,
Чехия-3,
АвстроУнгария-2
32
Италия – 1
9
Холандия-1,
Хърватска1,
3
Австроунгария-1,
Белгия-1
Австрия-1
4
Швейцария1
21
Русия-1
14
Русия-1,
Чехия-1
46
АвстроУнгария-1,
Германия-1,
Франция-1,
Египет-1
10
Русия-1
45
Русия-1
Русия-1
355

Източник: Анка Златева, Австрийските дарители за България 1912-1918 г. Български
традиции и чужд опит, София, 2004
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Обобщени данни за зона Б
Място
1.Мустафа паша

Държави Брой
мисии
2
3

Лекари
6

2. Нови Любимец
3. Любимец
4. Стара загора

1
1
1

1
1
2

2
2
6

5. Ямбол

2

2

11

4

9

27

Помощен По страни
персонал
18
Русия-2,
Германия1
17
Русия-1
17
Русия-1
9
Румъния2
18
Румъния1, Чехия-1

Източник: Анка Златева, Австрийските дарители за България 1912-1918 г. Български
традиции и чужд опит, София, 2004

Обобщени данни за зона В
Място
1.София

Държави Брой
мисии
8
18

Лекари
49

2. Пловдив

4

7

23

3. Плевен

2

3

13

4. Варна
5. Търново

1
1

1

1
2
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Помощен По страни
персонал
153
АвстроУнгария6, Англия1, Русия-3,
Чехия-1,
Франция3,
Унгария-2
35
Русия-4,
Чехия-1,
Франция1,
Германия1
25
Русия-1,
Чехия-1
Чехия-1
3
Румъния-
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6. Шумен
7. Враца

1
1

1
1

2
2

-

8. Разград
9. (неустановена)
Общо

1
1

1
1

1
5

2
5

10

33

98

1
Чехия-1
Словения1
Русия-1
Белгия-1

223

Източник: Анка Златева, Австрийските дарители за България 1912-1918 г. Български
традиции и чужд опит, София, 2004
Интересен пример е египетската санитарна
помощ, която България получава по време
на войната. Египетският червен полумесец
изпраща болница с впечатляващия брой от
200
легла,
с
едно
единствено
предназначение – да се лекуват ранените и
болни турски войници при Одрин –
пленници на българската армия. Мисията
пристига в София в края на април 1913 г. и
се отправя към Одрин. Болницата остава
там и след новото завземане на града от
турската армия. Необходимо е да се каже,
че българското командване е имало и
специално разпореждане да не се наранява
цивилното население, да не се унищожават
и културните паметници, както в Одрин,
така и в другите овладени градове. На
входа на джамията в Одрин дори е сложен
часовой, който да следи за изпълнението
на това поръчение. Контрастът с действията
на турската армия при прогонването на
българското население от Тракия е
очевиден – не са били помилване не само
българското население, а и културното им
наследство.

отрицателните
характеристики
на
организирането на транспорта. На първо
място, прави впечатление примитивността
му – волски и биволски коли. Д-р Н. Радев
предлага да се приспособях специални
трамвайни коли, с които да се извозват
повече ранени и болни от гарата до
болниците в столицата. Българският Червен
кръст подготвя и четири на брой санитарни
влака за нуждите на медицинската служба.
Най-голяма чужда помощ в областта на
транспорта, България получава от Руската
империя. В страната пристига мисия,
изпратена от Руския Червен кръст.
Трудностите не се броят на пръсти. Те са
постоянни и сложни за овладяване –
лошото
време,
зимните
условия,
непроходимите пътища, отдалечеността от
болничните пунктове, трудното изхранване
на конете и добитъка, денонощния
изморителен труд на лекарите. Руската
мисията се състои от 30 двуколки за
извозването на ранените, стопанска кола,
походна кухня, необходимите превързочни
материали и хранителни припаси.

Централното управление на Червения кръст
издържа около 40 хранителни пункта,
разгръща и дейността на евакуационните
пунктове, които по време на войната се
намират на гарите – София, Свиленград,
Ямбол, Стралджа и гара Димотика. За
санитарния транспорт са взети мерки и
преди войната. На склад стоят близо 100
санитарни линейки – в повечето случаи на
конска тяга и много малко от тях на
моторна, както и необходимия инвентар за
обслужването на санитарните влакове.
Отново трябва да се отбележат и

Работата на всички лекари, доброволцисанитари,
милосърдни
сестри,
на
чуждестранните мисии, на дарителите, на
обществениците, е озарена с една
саможертва, състрадателност и жажда за
помощ и желание за спасения на човешкия
живот, който има стойност, въпреки
популярната мисъл, че животът не струва
нищо на бойното поле. За живота на
човека, без значение от каква народност е
той, са се борили с кръв и пот по челото, с
желание, с мисълта за саможертва.
Преценената
опасност,
дългът
към
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нравственост, лоялност и жертвоготовност
към отечеството. Важно е да се гордеем и с
факта, че българският народ е бил изцяло
обединен от една идея –целта да се
свържат в едно всички български землища,
да се осъществи най-възвишеният идеал,
който води българската политика до края
на Втората световна война, да се изпълни
мисията, която българската държава си
поставя след Берлинския договор. Блянът е
повсеместен, той е вдъхновяващ, той
посветен на дълга към предците. Поклон
пред българския войник, пред българските
доброволци, лекари, санитари, самарянки,
пред чуждестранните медицински екипи,
пред българските общественици-дарители,
поклон пред българските свещеници, които
са били по бойните полета при страдащите
и умиращите. Нужно е да помним и да
пазим не само огорчението от изхода на
Балканските войни, трябва да извадим
добрите примери и да ги запомним и
предаваме
занапред.

родината, дългът към Червения кръст,
чиято дейност и замисъл е един – да спаси
човешкият
живот
не
просто
от
човеколюбива кауза, а и от уважение към
него – всичко това е достойно за нашия
поклон пред делото им!
Благодарността към Българския червен
кръст и към Международния комитет
Червен кръст е необходима, тя е заслужена
и важна, защото войната не е само
сражения и победи. Тя е трудна, тя
обединява
усилията на целия народ.
Чуждестранните мисии помагат и за още
нещо – впечатленията, които остават у
дошлите тук пратеници на европейските
клонове на Червения кръст, на военните
наблюдатели, на журналистите, са едно
доста добро доказателство за човешкото
отношение на българския войник към
чуждите войски и завареното цивилно
мюсюлманско население. Бойното поле си
остава мястото, където се измерва
човешката
храброст,
човешката
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Автори: Антоан Тонев и Радослав Тодоров,
из сценария на филма “На Нож!” (сп. „Българска Наука”)

АГИТАЦИЯ И ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКИ РЕАЛНОСТИ

Агитацията и пропагандата са
неразривно свързани с човешкия живот още
от най-ранната му история до ден днешен. В
началото на ХХ век комуникациите и медиите
претърпяват сериозно развитие и се
усъвършенстват все по-интензивно, като това
позволява държавите да разгърнат сериозна
и всеобхватна пропаганда. Нуждата от добре
организирана и ефективна пропаганда се
засилва по време на кризисни за обществото
и държавата моменти. Балканската война
безспорно е такъв труден момент, момент на
върховно напрежение на силите и изпитание
за целия ни народ. Именно по тази причина
не бива да се учудваме, че политическите и
военните ръководители на Царството полагат
огромни усилия чрез агитация и пропаганда
да канализират енергията и силите на
българското общество за постигане на целите
ни във войната. Подобно е положението и в
останалите държави замесени в този военен
конфликт. Много често агитацията и
пропагандата чувствително се отличават от
военнополитическите реалности, но в крайна
сметка тяхната цел не е да представят
обективната истина, а да въздействат на
конкретно общество или дори на част от него
с оглед постигането на някакви по-висши
цели. За да разберем как държавите или
определени
ръководни
кръгове
на
обществото са се опитвали да влияят на
своите сънародници, а понякога и на
съюзници и/или противници следва да се

запознаем по-отблизо с някои от формите и
методите на агитацията и пропагандата
прилагани по време на Балканската война от
страните, участващи в конфликта.
Най-малката като територия и
население балканска държава, която участва
в християнската коалиция срещу Османската
империя
е
Черна
гора.
Въпреки
малобройното си население и малката си
предимно
планинска
територия
черногорците винаги са вярвали, че са един
от най-боеспособните народи на Балканите и
това мнение се поддържа от държавната
пропаганда и най-вече от крал Никола I,
който освен всичко друго защитава идеята,
че черногорците са най-истинските сърби.
Черна гора има две основни цели във
войната.
Едната
е
да
завладее
Новопазарския санджак и Косово като
агитацията на крал Никола твърди, че тези
земи по право принадлежат на черногорците
като
най-истински
представители
на
сръбския етнос. Освен това черногорците
започват да пропагандират тезата, че никога
реално не са били под османска власт и са се
опазили от всички негативни последици,
които носи османското иго на останалите
балкански християнски държави. Тази
пропаганда, разбира се, си служи доста
свободно с историческата действителност и
изкривява много от историческите събития и
факти, за да ги използва в своя полза.
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Другата цел на Черна гора е да завладее град
Скутари в Албания и по този начин да съживи
икономиката си. Тук агитацията залага
основно на икономически мотиви и на
твърдения, че след завладяването на този
град Черна гора няма вече да разчита на
чужда помощ или на субсидии, а ще може да
изгради една процъфтяваща икономика.
Реалността е доста по-различна и според
много изследователи контролът над единединствен град не би допринесъл кой знае
колко за модернизирането на доста
изостаналата черногорска икономика. По
време на войната черногорците залагат
основно на патриотизма на своето
население, на свободолюбивия му дух и на
омразата към османците. Освен това
всячески черногорските ръководители се
стремят да внушат войнственост и увереност
в собствените сили на своя народ и на
армията в частност. В тази насока
показателна
е
пощенската
картичка
показваща драматичен момент от битката
при Тузи между черногорци и османци. Чрез
напомняне на славните победи от миналото
се внушава увереност, че и в настоящата
война черногорците са в състояние да сразят
османците.

кралството успява да предяви претенции към
територии в които гръцкото население е
малцинство или дори към такива, в които
гръцко население липсва. Освен това в хода
на военните действия гръцките власти
неуморно пропагандират смелостта на
своите войници и качествата на гръцките
армия и флот, както и човечността, която
гърците проявяват към победения враг. Тези
пропагандни образи са доста далеч от
действителността, както по-късно ще докаже
безпристрастното
разследване
на
Карнегиевата комисия, но през 1912 и в
първите месеци на 1913 година именно тези
образи придобиват общественост.
Гръцките цели в Балканската война са
свързани с окупацията на Тесалия и части от
Беломорска Македония и в частност на град
Солун,
който
е
окачествен
като
първостепенна цел на гръцката армия под
ръководството на престолонаследника принц
Константин. Друго направление където
гърците вярват, че могат да постигнат успех е
южна Македония, като планът е да се
достигне до Битоля и целият регион да
премине в гръцки ръце. Основания за гръцка
окупация на тези земи се търсят както в
античната история, когато те са били
обитавани от племена говорещи елински
език, така и в средновековната история,
когато Византия е владеела тази територия.
Гръцките претенции към Македония са
представяни от гръцката пропаганда като
исторически обосновани и справедливи,
макар че в действителност в желаните
територии е преобладавало българското
население, а гърците в мнозинството от
случаите са били незначително малцинство.
Другата основна цел на гърците е
завладяването на Янина в южна Албания,
като и там се изтъкват исторически

Кралство Гърция още от началото на
своето съществуване (1832 година) след
успешното гръцко въстание успява да
усъвършенства
агитационната
и
пропагандната си машина. Гръцките искания
и твърдения намират широк отзвук не само
сред гръцкия народ и балканските му съседи,
но и в Западна Европа, където Елада има
много сериозно лоби. Можем, не без
основание, да смятаме, че гръцката
пропагандна машина е най-мощна в
сравнение с тези на останалите балкански
християнски държави. Благодарение на това
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основания оправдаващи желанието на
кралство Гърция да сложи ръка на града.
Благодарение на активната си агитация
гръцките
ръководители
успяват
да
мобилизират над 120 000 бойци при
население от 2 630 000 души, което е
отчетено като голямо постижение. Само за
сравнение ще кажем, че България успява да
мобилизира около 600 000 души при
население от 4 432 000 души. Над 366 000 от
тези мобилизирани българи служат в
Действащата армия и ежедневно и
ежеминутно участват в настъпателните
действия на победоносната ни войска. За да
подтикнат колкото се може повече
боеспособни мъже да се присъединят към
армията, както и за да повдигнат бойния дух
на своите бойци, а и на населението,
гръцките ръководители си служат с различни
пропагандни образи и средства. След
обявяването на войната например се
появяват множество гръцки плакати, които
показват унищожаването, потъпкването или
унижаването на османския флаг или на други
символи на Османската империя. Освен това
в Западната преса постоянно са изпращани
материали за геройството на гръцките
войници и офицери и за човеколюбието,
което те проявяват към предалите се
врагове. Създава се един образ на гръцкия
войник като примерен, честен и достоен
джентълмен. Може би и този образ изиграва
някаква роля при решението на коменданта
на Солун Хасан Тахсин паша да се предаде на
гърците. Твърди се, че самият комендант е
получил и немалка сума пари от гърците, за
да предаде града на тях, а не на българите,
но това трудно може да се докаже
категорично.

сериозно залага на пропагандата при
излагането и отстояването на своите
политически и военни цели. Сърбите имат за
цел овладяването на Вардарска Македония,
части от Новопазарския санджак и Косово.
Прави впечатление, че главните сръбски сили
са
съсредоточени
по
Македонското
направление и от това личи огромното
желание на Кралството да сложи ръце върху
колкото се може по-голяма част от
населената предимно с българи област.
Сръбската пропаганда намира основание за
претенциите си в средновековната балканска
история и по-конкретно в периода на найголямо могъщество на сръбската държава
при цар Стефан Душан, когато една част от
областта Македония за кратко е била част от
сръбските
владения.
Освен
в
това
пропагандно направление сърбите хвърлят
доста сили и за агитация сред своето
население и сред сърбите останали под
османска власт. Целта е да се мобилизират
колкото се може повече мъже, които да
участват в решителната война срещу
вековния поробител. След началото на
войната подобно и на другите балкански
християнски държави Сърбия започва чрез
плакати, пощенски картички, позиви и речи
на отделни нейни ръководители да повдига
духа на населението и да укрепва вярата му в
крайната победа. Интересно е, че много от
сръбските плакати изобразяват победоносни
боеве на нож срещу османците. Този мотив
до голяма степен е заимстван от българската
армия, която е смятана за една от найдобрите в световен мащаб в този елемент от
воденето на боя. Личи заимстване на мотиви
характерни за българската пропаганда която
много е залагала именно на двубоя лице в
лице с врага по време на сражение „на нож”.
Както са заявявали българските военни
командири: „Ножът на пушката е материален

Кралство Сърбия подобно на всички
останали балкански християнски държави
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представител на моралната енергия. Той
изразява моралната ни готовност да се
срещнем лице в лице с врага като последно
средство да го съкрушим.” Явно този
пропаганден образ е пуснал своите корени и
сред сърбите, които активно го използват по
време на Балканската война. Агитацията сред
сърбите се извършва и благодарение на
църквата. Залага се на православната вяра и
противопоставянето срещу мюсюлманския
враг, като по този начин се повдига духа на
сръбския войник, а и на сръбския народ като
цяло.

това обаче трябва да разполагаме с всички
територии населени с българи или по-точно
казано трябва да разширим границите си до
границите на Сан Стефанска България.
Освен на историята българската
пропаганда разчита и на един друг факт.
Демографски
погледнато
българското
население е мнозинство в областта
Македония и в отделни части на Тракия, а в
тези части на Тракия, където българите не са
над 50%, най-многобройни са османците, за
които пропагандата твърди, че нямат право
да владеят територии в Европа, тъй като са
зъл и деспотичен източен народ. По този
начин българската пропаганда създава
условия за национален подем, тъй като почти
всички българи се чувстват съпричастни към
борбата за национално обединение и
работят според силите си за реализиране на
националния идеал. В тази връзка не е
изненадващ огромният брой българи, които
се включват като доброволци във войната
срещу
Османската
империя.
Не
е
изненадваща
и
храбростта
и
жертвоготовността на българските войници и
офицери, които искрено са вярвали, че
защитават поробените си братя и въздават
справедливост за петте века зверства и
терор, на които са били подложени
българите от страна на османците. За
разлика от останалите балкански пропаганди
българската залага почти изцяло на
исторически коректни факти и не преиначава
демографските данни, просто защото те са в
наша полза. Това прави българите уверени в
постигането на заветната цел, което обаче ни
изиграва лоша шега, тъй като ставаме
непредпазливи, вярвайки, че щом правдата е
на наша страна, няма как да не успеем. В
политиката правдата и истината много рядко
имат каквото и да е значение и именно това

България
има
за
цел
присъединяването на Македония и Тракия
към Царството. Пропагандата ни разчита на
множество исторически събития и факти,
които потвърждават правото на държавата
ни да владее тези територии. Като започнем
от средновековието и властта на великите
български царе Симеон, Петър, Самуил,
Калоян, Иван Асен II и т.н. над тези земи и
стигнем до Сан Стефанския предварителен
мирен договор, който фиксира границите на
българското землище. Именно този мирен
договор се превръща в национален идеал за
поколения българи. Българските власти
пропагандират нуждата от Освобождение на
останалите
под
чужда власт
наши
сънародници, които са принудени да търпят
ненавистното османско иго, дълго след като
повечето им еднокръвни братя са се
освободили и живеят в собствена държава.
Освен това се изтъква нуждата от
обединение на всички българи в една
държава, тъй като само така България ще
може да заеме полагащото ѝ се място на
Балканите и в Европа. В очите на
управляващите кръгове на България се
полага ролята на хегемон на Балканите и на
значима европейска сила. За да се постигне
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славните
български
победи
и
боеспособността на българската армия.
Много скоро след обявяването на война на
Османската империя от страна на България
цялата пропагандна машина на Царството
започва да прокарва идеята, че е настъпил
момента за окончателна разплата с турците и
за прогонването им от Балканския
полуостров.

ни доказват пропагандите на сърби и гърци,
които успяват да убедят собствените си
народи и част от западноевропейската
общественост, че заслужават да владеят
земи, населени предимно с българи. Още тук
се поставя началото на онези противоречия,
които по-късно ще доведат до разрив между
съюзниците.
Но сега е време да се върнем на
българската агитация за войната. Честно
казано не е била нужна кой знае колко
сериозна и целенасочена агитация от страна
на българските власти по време на
мобилизацията, тъй като само за няколко
дни около 600 000 души се стичат под
бранните знамена. Българите отиват на
война като на празник, като на най-лична
сватба. Такова е мнението не само на нашите
сънародници, но и на редица западни и
руски
кореспонденти
отразяващи
започналата от 17 септември мобилизация.
Ако трябва само с една дума да се
охарактеризира мобилизацията в Царството
това най-вероятно би била думата
„опиянение”.
Българският
народ
с
невероятно
въодушевление
прегръща
войната и жертва в нея някои от найсвидните си синове, загинали с вярата, че
нашият народ и нашата държава заслужават
всяка саможертва.

Агитация от страна на българската
държава има и във всички освободени
райони, като местното население бива
убеждавано, че като част от българския
народ за него би било най-добре да бъде
част от Царство България. Най-сериозни са
опитите за убеждаване в горното на българо
– мохамеданите. За жалост тези опити не
започват непосредствено след 5 октомври и
на места се забавят със седмици, което дава
възможност на Османската империя да
привлече част от тези хора, като ги залъгва с
лъжливата информация, че българските
власти са решили да отнемат имуществото
или дори живота на всички мюсюлмани от
освободените
територии.
Въпреки
първоначалното забавяне с течение на
развитието
на
военните
действия
българските власти все по-активно работят
сред местното българо – мохамеданско
население и го привличат в подкрепа на
българската кауза. Българското християнско
население от новоосвободените земи пък не
е имало никаква нужда от агитация и се
присъединява на драго сърце към Царство
България.
Едно
от
най-сериозните
доказателства за въодушевлението на това
население от възможността да стане част от
свободното Отечество
е спонтанното
възникване на много места на местно,
българско по своя характер, самоуправление.

По време на войната българската
пропаганда не спира своята работа, а
всячески се стреми да повдигне духа на
войската и народа. Ежедневно тържествено
се съобщават новините от фронта, като се
акцентира върху героизма на българския
войник и върху невероятните му подвизи по
бранните полета в Тракия и Македония.
Наред с това се появяват и редица
произведения на изкуството възхваляващи
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Мощна българска агитация се води и
сред населението в Македония и Одринско,
като се апелира то да подпомогне всячески
усилията на Царството за неговото
освобождение. Изключително дейни в това
отношение са не само официалните
български власти, но и легендарната
организация
ВМОРО
и
Съюзът
на
македонските емигрантски организации.
Благодарение на тяхната активна дейност се
създава Македоно – Одринско опълчение, в
което участват не само българи от
Македония и Одринска Тракия, но и наши
сънародници от Северна Добруджа и
Поморавието,
както
и
чужденци,
съпричастни с българската кауза. Общата
численост на бойците от Македоно –
Одринското опълчение е близо 15 000 души,
като в това число не се включват
множеството местни чети, които подпомагат
настъплението на българската армия в
Македония, в Родопите и в Източна Тракия.

превенция
срещу
башибозушки отряди.

създаването

на

Последният аспект на българската
пропаганда е насочен към представяне на
постиженията ни в чужбина, като залог за
подкрепа от страна на Великите сили или
поне като причина да се запази благосклонен
неутралитет и да не се подпомага активно
Османската империя. Царство България
допуска
множество
чуждестранни
кореспонденти и военни специалисти, които
при прекрасни условия имат възможност да
наблюдават действията на българската
армия и да изпращат своите материали на
пресата в Западна Европа и Русия и на
съответните правителства. За разлика от
Гърция българската пропаганда не успява да
постигне чак толкова сериозен отзвук на
повечето ни победи в западноевропейската
преса, но все пак трябва да отчетем, че някои
от най-големите български победи като тези
при Лозенград, Люлебургаз – Бунархисар и
Одрин са достойно и пространно отразени не
само в Русия, но и в Западна Европа. За
разлика от гърци и сърби българските власти
се опитват точно и коректно да представят
своите действия и по тази причина можем да
твърдим, че представяните от българите
данни в най-голяма степен отговарят на
военните
реалности.
Преувеличенията,
откровените манипулации и на моменти
наглите лъжи, които гърци и сърби лансират
най-вече в западноевропейските медии не са
прийоми характерни за нашата пропаганда и
може би именно това е причината поради
която българите си спечелват симпатията на
много европейски авторитети и специалисти.
Все пак обаче не може да не се отчетат
успехите на пропагандите на нашите
съюзници, които успяват да убедят голяма
част от обикновените западноевропейци, че

По време на война агитацията и
пропагандата са насочени не само към
собствения народ или групи от него, но и към
противника. По време на обсада на Одрин
нееднократно българските авиатори хвърлят
позиви и прокламации. Голяма част от тях са
на турски език и призовават местното
население и гарнизона да се предадат, като
се обещава да се пощадят живота и
имуществото на всички предали се
одринчани без значение какви са произхода
и вярата им. По време на войната и в други
направления се разпространяват позиви сред
турското или турскоговорящото население в
които се обяснява, че никой няма да
пострада ако предаде оръжието си и не
оказва съпротива на българската армия.
Целта на тези действия е избягването на
конфликти с местното население, както и
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по-нисша категория хора, които са
неспособни да се противопоставят на
всепобедната османска войска. Това впрочем
изиграва отрицателна роля в хода на
развитието на военните действия като не
един и два са случаите при които османски
командири
подценяват
силата
или
способностите на противника и в резултат на
това търпят сериозни поражения. След
достигането на българската армия до
Чаталджанската
позиция
османската
агитация и пропаганда се променят и вече се
набляга над нуждата от борба до последна
капка кръв за спасяването на Османската
империя и за запазването на „правилния
ред”, т.е. на ислямския закон. Агитацията се
провежда сред цялото население като се
призовават всички правоверни да се включат
във войната, всеки според възможностите си
и да спрат настъплението на Балканския
съюз и в частност на българската армия към
Цариград. Агитацията и пропагандата на
Османската империя постигат сравнително
добри резултати като за целия период на
войната са мобилизирани над 550 000 бойци,
както и множество башибозуци, които найчесто извършват диверсии в тила на
противника. Като успех на Османската
агитация може да се отчете и фанатичната
отбрана на Чаталджанската позиция, която се
явява
последното
препятствие
пред
българската армия при настъплението ѝ към
османската столица. Като слабост в
пропагандната машина на османците може
да се отчете неспособността ѝ да приобщи
християните към имперските цели. Факт е, че
макар да има християнски части в турската
армия те не представляват мнозинството от
християнското население, което мечтае час
по-скоро да види края на омразната му
Османска империя.

са най-малкото равностоен партньор и
съюзник на България във войната с
Османската империя, а понякога се
представят и като острието на Балканския
съюз.
Благодарение на агитацията и
пропагандата
осъществявани
от
институциите и ръководителите на Царство
България, от българската армия и от
различни организации българската кауза
получава
адекватна
идеологическа
поддръжка и постига значими успехи. Найважните сред тях са: увереност сред армията
и населението в неизбежността на
българската
победа
във
войната;
масовизиране на националния идеал и
развитие на идеята за национално
обединение; създаването на Македоно –
Одринското
опълчение;
спонтанното
формиране на местно самоуправление в
много селища, населени с българи в земите
освободени от османците; масовото участие
на местното население в освободителните
действия на българската армия; достигането
до широката общественост на проблемите на
българите останали под османска власт.
Агитацията и пропагандата на
противника на Балканския съюз – Османската
империя разчита основно на религията.
Войната е представяна от османските
политически,
военни
и
религиозни
ръководители като война на полумесеца
срещу кръста. Призовават се всички
правоверни мюсюлмани да дадат своя
принос за победата над непокорните
иноверци и се припомня, че тези земи са
вече повече от половин хилядолетие под
контрола на Империята. Внушава се чувство
за превъзходство у турската армия, като
балканските християни са представени като
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МАРШОВЕ И ПЕСНИ

Балкански чеда,/цял свят ни гледа,/хай, към
победа/славна да вървим!

По време на Балканската война
българските войници и офицери са далеч от
семействата и домовете си. В обстановката
на почти неспирни военни действия,
сражения и схватки „на нож” нашите бойци
имат нужда от нещо, което едновременно да
ги развлича и да повдига бойния им дух. Найпригодни за тази цел са песните и в частност
военните маршове. Много са песните
изпълнявани от българските бойци по
бранните полета на Тракия, Македония и
Родопа планина. Много са и стиховете
съчинени по време на самата война и
станали част от нашия фолклор или от
съкровищницата на българските военни
маршове.

Припев…
Лъвът балкански/в бой великански/с орди
душмански/води ни крилат.
Припев…
Сърцата наши,/юнашки, силни,/смърт ги не
плаши,/тупат за борба.
Припев…
Ний сме народа/за чест, свобода,/за мила
рода/който знай да мре!
Припев…”
Не е никак трудно да си представим какво
масово въодушевление е предизвиквал
химнът, който носи победи на българските
войски още във войната със Сърбия през
1885 година. Редактираният вариант,
изпълняван по бойните полета по време на
Балканската война, е вдъхвал сила в
мишците на българските бойци и ги е карал
да вярват, че въпреки всички трудности и
пречки победата във войната ще бъде на
наша страна, тъй като справедливостта и
човечността го изискват.

Когато говорим за песни, повдигали
бойния дух на войската по време на войната,
безспорно на първо място трябва да
поставим химна на Царство България, който
е вдъхновявал поколения българи да
изпълняват синовния си дълг към Родината и
неотклонно да следват завета на дедите.
Химн на Царството е песента „Шуми
Марица”, чийто текст е редактиран по време
на Балканската война от големия народен
поет Иван Вазов, за да отговори напълно на
новите реалности и предизвикателства. Този
вариант на националния ни химн веднага
спечелва сърцата на всички българи и е
изпълняван с плам по бойните полета от
различни войскови части и съединения.
Стиховете на химна са следните:

По време на Балканската война са
съчинени много от маршовете на различните
дивизии и полкове, като огромната част от
тях са написани директно на фронта и се пеят
от славните ни войски докато премазват
армията на Османската империя. Във всички
маршове и песни създадени по време на
войната личат патриотизма и родолюбието
на българите, както и желанието на всяка
цена да бъде осъществен националния
идеал и да се постигне тъй дълго лелеяното
национално обединение. Всеки един марш и

„ Шуми Марица/окървавена,/плаче
вдовица/в люти рани днес.
Припев: Марш, марш,/Генералю наш!/На бой
да летим/враг да победим !
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всяка една българска песен от тази война са
осветени с кръвта на героите, загинали по
бранните полета за честта и славата на
българската армия и за добруването на
българския народ. Именно по тази причина е
най-добре да се вслушаме в думите на тези
великолепни български произведения, чиято
стойност не само не е намаляла с времето, а
неимоверно се е покачила и днес те са едно
от съкровищата на българската култура.

победи по бойните полета на Балканската
война.

Един от маршовете, чийто първи
вариант е написан по време на Балканската
война е прословутият „На нож” с автор на
текста
Любомир
Бобевски.
Младият
тетевенец създава следните стихове:

Щом тръбата чухме, вкупом,/от села и
градове,/на крила орлови вихром/веч сме в
стройни редове.

Следващият изключителен марш е
озаглавен „Цариград ще затрепери” и автор
на текста отново е Любомир Бобевски.
Стиховете са:
„Буря носиме в гърди си,/пламък - в нашите
сърца./Днес Отечеството кани/на бой своите
деца.

Цариград ще разтрепери/българският горд
юнак!/Българинът ще разплаче/петвековния
си враг!”

„Юнаци смели с храбростта си/смаяхте целий
свят./На ножа ний песни пеем/на ножа ваш
ний песни пеем/Ура напред! Ура
напред!/Напред! Ний знаем ваш’та
мощ/напред „на нож!”, напред „на нож!”

От тези стихове струи чист патриотизъм, но и
осъзнаване за историческата мисия пред
българските войници и офицери, които найсетне трябва да се разплатят с петвековния
си враг в лицето на Османската империя.
Можем да си представим колко силно е било
въздействието
на
този
кратък,
но
изключително вдъхновяващ
марш за
българските воини, ежедневно сражаващи се
с противника.

От ножа ваш тирана днеска/трепери смъртно
той,/прострял е множество ранени/и трупове
безброй./Момци и ден и нощ/напред „на
нож!”, „НА НОЖ!”
От Одрин вихром полетете/към Цариград,
момци!/След таз победа ще ви срещнем/с
хоругви и венци!/Напред след наший
вожд!/На нож! На нож! На нож!”

Изключително интересен и много
популярен сред българските военни е
маршът „Ечи ти, гордий наш Балкан!”, чийто
текст е създаден от майор Никола Янакиев на
5 ноември 1912 година в село Акалан по
време на Чаталджанската операция на
българската армия. Музиката е дело на
подпоручик Никола Блажев. Стиховете са:

Очевидна е страстта заложена в горните
думи, както и невероятната, често граничеща
с безразсъдство, смелост на българските
воини, които и за миг не са се замисляли
преди да предприемат атака „на нож!” срещу
врага. Тези атаки са били най-страшни за
османските войници и са всявали в редиците
им панически ужас. Именно на смелостта и
способността в двубой да се срази врага
българската армия дължи блестящите си

„Ечи ти, гордий наш Балкан!/Ечи, наш милий
великан!/„На нож” ний взехме и с
„Ура”/Ески-Полос и Петра.
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Разбит, уплашен наший враг/без бой
предаде Лозенград/„На нож” ний взехме и с
„Ура”/Карагач и Чонгора.

само са спрени и победени, но и унижени
след като губят няколко свои бойни знамена.
Стиховете на марша са следните:

С развети знамена напред/вървяхме стройно
всички в ред/и взехме „На нож” и с
„Ура”/Карагач и Чонгора.

„Кървава зора вестява,/страшни боеве за
мъст,/и Рилците са готови,/смело в бой да
полетят.

Макар и млади в тази бран/в ръце ни падна
вражи стан/„На нож” ний взехме и с
„Ура”/Карагач и Чонгора.

Пред стените булаирски,/никой не е идвал
там,/само ние славно бихме/анадолска
страшна сган.

Ечи ти, гордий наш Балкан,/ечи, ти милий
великан,/кажи на Стефан Караджа,/че
стигнахме Чаталджа.

Босненци гърмят, тряскат,/Рилците без страх
вървят,/тях гранатите не
стряскат/безжалостно враг требят.

Ечал си в древни времена,/възпял си много
имена/на новий българин сега/възпей
геройските дела.”

Бурно мятат се вълните,/на Егея, Мрамора,/и
повтарят на борците,/гръмогласното „Ура!”
Врага свети с прожектори,/за да види де сме
ний,/ала вижда си позора:/в кръв обляни
долини.

В стиховете на тази прекрасна песен личи
освен характерното за всички офицери
родолюбие и един изключително силен
символичен пласт, свързан с древната връзка
между българите и Балкана. Може да се
забележи също и символичната връзка
между завета на предците и днешните
храбри български чеда, които го реализират
на практика. Показателен за високия дух на
армията дори и в трудните дни на
Чаталджанската операция е фактът, че се
създават такива песни, които неимоверно
повдигат духа на българската войска и
позволяват защитата на позициите срещу
фанатизираните османци, които опитват
контраудари в следващите седмици.

Анадолеца съкрушен,/в своите крепости се
скри,/нивга няма да помисли,/да излезе
срещу ни.”
В този кратък марш е събрана огромната
гордост и стихийната мощ на българските
герои спрели османските пълчища при
Булаир. Текстът отново е дело на български
офицер, който чрез песента се опитва още
повече да повдигне бойния дух на войската,
да я сплоти и да накара българските воини
да се гордеят със себе си и да оценят
значението на постигнатите победи.
Друга славна победа на българската
армия, която е увековечена в песен, е
превземането на Одрин. Автор на текста на
песента е изключително талантливия и
активен в писането на военни песни
Любомир Бобевски. Текстът е следният:

Друг прекрасен и много популярен
български марш, свързан с геройството на
българския войник по време на Балканската
война, е създаден от поручик Найден
Андреев, като музиката е дело на Владимир
Гълъбов. Посветен е на великата победа на
българите при Булаир, когато османците не
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поробените си братя българи? Нека никога
не забравяме делата на героите и нека се
опитаме да следваме заветите им и да
отстояваме българската кауза винаги и
навсякъде!

„Над нази днеска знамената/широко
ширнали крила,/от ужас се тресе
земята/реват топовните гърла.
„На нож!” летят войските наши,/не хабим
вече ний куршум,/нас нищо не ни
плаши,/стихия сме сред тоя щурм.

Войнствените
настроения
сред
българския народ и готовността на бойното
поле да се защити националната кауза и да
се постигне национално обединение личат от
марша озаглавен „Война”, който отново е
дело на Любомир Бобевски. Красноречивите
стихове на този марш са следните:

От нашите атаки смели/ще рухне тая
твърдина,/за нашите крила предели/и
пречки няма – ни една!
Отвръщат фортовете злобно/на нашето „Ура!
На нож!”,/геройството ни безподобно/сломи
тиранска горда мощ!”

„За разплата час удари,/час тържествен, час
желан,/песни войнствени и стари/пее
гордият Балкан.

Балканската война освен вечна слава
на цялата българска армия носи нетленна
слава и на стотици хиляди български
войници и офицери, проявили се по време на
сраженията срещу петвековните поробители.
Един от тези герои е капитан Никола
Андреев, проявил невероятна смелост и
загинал в ръкопашен брой с противника в
боевете при Одрин. В негова памет Любомир
Бобевски съчинява
песента
„капитан
Андрееву”:

Вред се носи дух-стихия,/дух юнашки, жар и
плам,/тежко иго агарянско,/що търпели сме
за срам.
Чуй, балканите повтарят/с гръмотевици:
„Война!”./Пълна е с надежди светли/тая
думица една.
Ще намери робът газен/слънце, радост и
простор,/а потисника омразен –/вечни
клетви и позор.”

„Божествен плам в очите ти гореше,/в
гърдите буен ураган!/С чиличен меч ти
вихрено летеше/към побесняла вража сган.

Има още десетки песни и маршове
създадени по време или скоро след края на
Балканската
война
за
прослава на
българската армия или на подвизите на
отделни военни части или бойци. Необхватно
е също така и народното творчество
посветено на българските герои и техните
победи, но едно нещо неизменно се повтаря
и това е любовта към България на нашите
предци. За тях любовта към Родината не е
била поза, празна дума или мода, за тях
Родината е била висша ценност, а
добруването на българския народ най-висша
цел. Няма как да не се гордеем с дедите си

На тридесет места бе ти прободен/от
варварския яден щик./Народа си да видиш
днес свободен,/девиза бе ти туй велик.
До смърт се би с усмивка на устата,/очи
затвори ти честит./Издигна си, юначе, нам в
сърцата/навеки паметник – велик.”
Какви по-красиви, искрени и чувствени думи
на признателност може да има за този
храбър български офицер пожертвал живота
си в името на свободата и щастието на
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използван като бомбардировач и отваря
нова страница в световната военна история.
Само няколко години по-късно всички
европейски и световни Велики сили започват
да усъвършенстват своята авиация и да я
товарят с все повече и повече бойни задачи.
Как се стига до това нововъведение? Всичко
е пределно просто. Българските военни са
впечатлени от мощта на току-що доставените
бомби в редовете на войската и виждат
колко силен страх предизвикват тези бомби у
обикновените турски войници при всяка
пехотна атака на българите при която се
използват бомби срещу техните позиции. За
да уплашат турците и за да всеят паника сред
защитните им редици пилотът Радул Милков
и неговият боен другар Продан Таракчиев
поставят в кошовете отстрани на самолета 2
бомби, които хвърлят над гара Караагач.
След
кацането
си
двамата
пилоти
чистосърдечно заявяват, че не са хвърлили
бомбите над Одрин, за да не пострада
невинното мирно население, което показва
професионализма и човеколюбието на
българските авиатори. Българските летци по
време на Балканската война се записват в
световната история като инициатори и на
други промени и подобрения. Първият
редник извършил фотографско заснемане на
чуждите позиции е Стоян Терзийски, а
първият летец, който извършва нощен полет
за разузнаване и бомбардиране е Симеон
Петров. Скоро българската техническа мисъл
се проявява и е изобретен първият в света
бомбодържател
вместо
използваните
дотогава кошници. Изобретението е дело на
поручик
Стефан
Калинов.
Друго
впечатляващо нововъведение е атаката над
противников кораб в открито море, която
извършват поручик Пеньо Попкръстев и
италианският доброволец в българската
армия Джовани Сабели. Всички тези

забравили всички свои различия и
противоречия и застанали един до друг на
бойното поле срещу врага, за да защитят
България и българския народ. Неслучайно
нашият национален девиз е „Съединението
прави силата!”. Дано все по-често си
спомняме какво се крие зад тези мъдри думи
и дано все по-неотклонно следваме примера
на дедите си!
Нововъведения във военното
изкуство
Много често когато споменем
Балканската война се сещаме и за
гениалните
решения
на
българските
командири, а и на отделни бойци, които са
изиграли съществена роля при развитието на
военното дело не само на Балканите, но и в
Европа и света. Макар често други армии или
„специалисти” да се опитват да си припишат
ролята на откриватели на едно или друго
нововъведение за сметка на българите,
безпристрастните експерти в повечето
военни академии по света признават
изключителните качества на българската
армия, демонстрирани по време на
Балканската война, както и приноса ѝ за
развитието на световното военно дело.
Първото и най-често споменавано
нововъведение направено от българската
армия по време на Балканската война е
свързано с използването на авиацията. До
1912 година тя се е използвала предимно за
разузнаване и за спомагателни дейности, но
не и като ударна сила. На 16 октомври 1912
година това се променя след като поручик
Радул Милков и подпоручик Продан
Таракчиев по време на разузнавателен полет
над Одринската крепост хвърлят две бомби
над гара Караагач. Продължилият 1 час и 20
минути полет е първият при който самолет е
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действия предвещават, че авиацията има
сериозно поле за развитие и че за в бъдеще
ще играе все по-сериозна роля при воденето
на военни действия.

българските артилеристи и наред със
споменатите нови способи за водене на
артилерийски бой заимстват и други
български нововъведения, като употребата
на нощен артилерийски огън за понижаване
на морала на противника и барабанния огън.
Последните две, макар и да са прилагани и
по-рано, са усъвършенствани от нашата
артилерия и се използват значително порационално по време на обсадата и щурма
на Одрин.

Втората сфера в която българската
армия прави сериозни и всеобщо признати
нововъведения е артилерийската. За първи
път се прилагат нови способи за водене на
артилерийски бой и се използват нови форми
за употреба на артилерията. При щурма на
Одринската
крепост
е
приложена
непрекъсната огнева поддръжка на пехотата.
Българската артилерия работи неуморно в
продължение на цели две денонощия, като
осигурява на пехотните части преимущество
при настъплението им срещу заелия подобри изходни позиции османски противник.
За първи път е използван и един специфичен
прийом наречен „огневи валяк” (или „огневи
вал” ). Идеята на този „огневи валяк” или
пълзящ артилерийски огън, както го наричат
други, е да играе ролята на защитна завеса за
пехотата. Артилерията изсипва тонове
снаряди върху вражеските позиции и
постепенно напредва като на 300 метра зад
артилерийския
огън
се
придвижват
пехотните части, чиято задача е да
елиминират
напълно
противниковите
защитници и да завземат позициите им. Този
прийом по-късно е използван изключително
активно по време на Първата световна война
и се оказва много ефективен. Друго
нововъведение на българската артилерия е
употребата на тъй наречения „преграден
огън”
(наричан
още
„неподвижен
заградителен огън”). При него целта е с
артилерийска стрелба да се създаде огнена
преграда, която да попречи на вражеската
пехота да опита контраатака. След падането
на Одрин множество чужди специалисти
пристигат, за да почерпят опит от

Следващият важен принос на
българската армия за развитието на
военното дело се олицетворява от
операцията по превземането на Одринската
крепост. Неведнъж тази операция е сочена
като висше проявление на българския
военен гений и до днес е изучавана в
повечето военни академии по света. При
щурма на Одринската крепост е показано
блестящо взаимодействие между пехота и
артилерия и е изпълнен на практика един
гениален, но и доста сложен тактически план
на българското командване. Българските
воини
показват
как
със
смелост,
хладнокръвие,
жертвоготовност
и
безупречна дисциплина са в състояние да
превземат и най-добре укрепената крепост.
Одринската
операция
остава
в
съкровищницата на световната военна наука
и с право ни кара да се гордеем с гения на
дедите ни и с чутовната победа, заплатена с
кръвта на хиляди български герои.
Има още редица приноси на
българската армия при развитието на
военното дело, като голяма част от тях са
свързани с действията на пехотата. Сред тях
можем да отбележим новости при
подреждането на пехотните редици по
време на сражения, при подсигуряването на

78

Военна История

Княжество България и Източна Румелия, но и
след тази паметна година наши сънародници
остават под османска власт. Създадената
през 1896 година организация на българите
от Македония и Тракия, както и различни
други организации и кръгове в и извън
пределите на Княжеството активно работят
за Освобождението на всички българи
останали в Османската империя. След
обявяването на Независимостта на Царство
България през 1908 година българската
държава се превръща в единствения
легитимен изразител на стремежите,
желанията и мечтите на българския народ и
полага титанични усилия при подготовката за
решаване на националния проблем.

вече завзетите вражески позиции, при
тиловото осигуряване и т.н. Развитие
претърпяват също така стратегията и
тактиката, като българите доразвиват и
усъвършенстват опита на някои от водещите
световни армии и го използват за постигане
на заветната цел – национално обединение.
Нововъведения има и при другите
родове войски като изключително позитивно
е развитието на инженерните ни войски,
които успяват да подсигурят някои от найбляскавите победи на българската армия.
Незабравими в народната памет ще останат
героите проправили път на пехотата през
телените огради на Одринската крепост с
цената на живота си. Героизмът и
целеустремеността на българските воини по
време на Балканската война имат твърде
малко аналози в световната военна история.

Времето за национално обединение
настъпва през есента на 1912 година и след
като на 17 септември започва мобилизацията
в Царство България над 600 000 българи се
стичат под бранните знамена, за да се сразят
с врага, държал ги в робство 500 години и
продължаващ да държи в хищните си лапи
около
милион
и
половина
наши
сънародници. Българите се записват в
редовете на армията все едно отиват на
сватба. Радостта е всенародна и вълнението
обхваща цялото общество. От цял свят към
Родината се стичат българи, за да се включат
в редовете на войската и за да покажат, че
вече не сме роби, а сами ковем съдбата си и
имаме сили да освободим поробените си
братя. Интересен факт е, че в армията се
записват и опълченци от Руско – турската
война, като един от тях казва: „Всичко, което
имам, заедно със себе си давам за Родината
и Свободата.”

Характер и значение на
войната
За нас българите Балканската война
има освободителен характер, като крайната
ѝ цел е постигане на национално
обединение. След несправедливите решения
на Великите сили разпокъсали българския
народ и оставили милиони българи извън
пределите
на
Княжество
България
българските власти и голяма част от
българите както в Княжеството, така и извън
пределите
му,
започват
ежедневно,
неуморно и непреклонно да работят за
постигането на национално обединение. В
началото се е вярвало, че заслепените
Велики сили ще подпомогнат справедливите
искания на българите, останали под властта
на османците, но след като това не се случва
нашите предци вземат нещата в свои ръце.
През 1885 година българите сами обявяват и
защитават на бойното поле Съединението на

Въодушевлението сред българите
достига своя връх на 5 октомври 1912 година
когато
България обявява война на
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Османската империя и българската армия
моментално прегазва турските гранични
войски и започва освобождението на своите
поробени събратя. Както много специалисти
ще заключат по-късно България печели
войната благодарение на изключителния дух
на своята войска. Българите загърбват
личните си проблеми, драми и конфликти, за
да се обединят в един железен юмрук
разгромяващ османската войска там където я
срещне.
Победите
при
Лозенград,
Люлебургаз, Бунархисар, Булаир, Шаркьой,
Одрин и много други дават основание за
гордост на целия български народ. Цял свят
разбира, че ние вече не сме нито роби, нито
освободени. Българинът вече е свободен и
не само е свободен, но е и освободител.
Благодарното местно българско населения в
Тракия и Македония приветства българската
армия и всячески подпомага действията на
своите еднокръвни братя против османците.
Трудно е днес да си представим колко
сплотен е бил в онези мигове нашият народ,
но както пишат чуждите кореспонденти
сякаш в този момент всички български сърца
туптят заедно, като едно голямо, общо,
всепобедно и гордо българско сърце.

легитимира правото на българите от
Македония и Тракия да се присъединят към
Царство България, за да живеят всички
българи в една държава.
Победата в Балканската война издига
нашата държава в очите на Европа и на
целия цивилизован свят и все повече Велики
сили гледат с нескрито възхищение към
България, която неслучайно е наричана
„Прусия на Балканите”. Българската армия е
все по-високо ценен съюзник в условията на
изострящи се конфликти между двата големи
военно-политически блока. По тази причина
и двете групировки се опитват всячески да
привлекат Царството на своя страна.
Международният авторитет на Родината ни
неимоверно нараства и тя вече е
възприемана като равноправна държава от
всички европейски и световни суверенни
държави. Напълно е заличена идеята, че
България едва ли не още стои в сянката на
Османската империя. Ние излизаме с гръм и
трясък от тази сянка благодарение на
десетките хиляди българи пролели кръвта си
по бранните полета на Тракия и Македония и
доказали, че по-храбър и победоносен
войник от българина на Балканите няма.

Значението на победата на България
в Балканската война е огромно. На първо
място тази победа се отразява изключително
благотворно
върху
националното
самочувствие
и
върху
българската
народопсихология. Най-сетне след този
велик успех българите успяват да преодолеят
редица комплекси наследени от времето на
османското иго и на Руско – турската война
от 1877 – 1878 година. Нашите предци вече
са били напълно уверени в силите си и
разбират, че няма непреодолими трудности
когато са заедно и преследват националния
си идеал. Наред с това пред целия свят се

Може да се изрекат и изпишат още
хиляди слова за значението на победата за
нашия народ, но тези слова никога няма да
бъдат достатъчни. Не можем с думи да
предадем огромната промяна настъпила в
душите и сърцата на всички българи след
блестящите
победи
при
Лозенград,
Люлебургаз, Бунархисар, Солун, Булаир,
Шаркьой, Одрин и в още стотици големи и
малки битки и сражения. Нашият народ
тръгва уверено и устремно по пътя на
националното обединение, за да се сплоти и
да се превърне в истински лидер на

80

Военна История

християнските държави на Балканския
полуостров. България пречупва Османската
империя и успява да отвоюва толкова дълго
владените от турците християнски земи на
Балканите. И това никой и никога няма да
може да оспори, защото на всички е ясно, че
България играе решаващата роля при
победата на Балканския съюз!

националния си идеал. По това време отново
започва възхвалата на великите български
герои сражавали се по бранните полета по
време на Балканската война. След
неуспешния край на Първата световна война
националната покруса отново залива
българското общество, но въпреки всичко
героите от победната Балканска война не са
забравени. Започва трезво изследване на
епичния военен сблъсък, като особено през
30-те години на ХХ век се издават редица
ценни изследвания и съчинения свързани с
историята на Балканската война.

Мястото на войната в
историята
Още в хода на военните действия по
време на Балканската война започват да се
пишат множество произведения свързани с
нея и с героизма на българските войски
съкрушили
петвековния
тиранин
в
сърцевината на владенията му на Балканите.
След края на войната се публикуват различни
пропагандни, исторически и мемоарни
произведения, които показват високата
оценка на съвременниците за случилото се,
както и високата историческа култура на
тогавашните българи, които успяват да
съхранят огромно количество спомени, факти
и данни за войната. За жалост след
сериозния удар, който България понася в
резултат на загубената Междусъюзническа
война започват да се прокрадват негативни
нотки по отношение и на Балканската, която
едва ли не е разглеждана като причина за
последвалата я Междусъюзническа. Съвсем
скоро обаче започва Първата световна война
и отново невероятно въодушевление
обхваща целия български народ, който
смята, че е дошло време да се разплати и със
съюзниците си от Балканския съюз, забили
толкова грозно и безцеремонно нож в гърба
на Царството. След бляскавите победи над
сърби и гърци и след влизането на
българските войски в Букурещ България
ликува,
почти
напълно
осъществила

След 9 септември 1944 година за
период от няколко десетилетия Балканската
война е разглеждана доста пристрастно и в
една определена негативна насока, като
само някои генерали русофили са пощадени
от укорителния тон на „професионалните”
историци и пропагандатори. Едва след
промяната на курса на БКП през 70-те и в
началото на 80-те години започва отново да
се
обръща
сериозно
внимание на
българските военни победи по бойните
полета на Тракия и Македония през есента и
зимата на 1912 – 1913 година. От този
момент насетне започва появата и на
множество нови сериозни изследвания,
които реабилитират някои от най-важните
герои от времето на войната, които преди
това са били заклеймявани с отрицателното
прозвище „царски офицери”.
В годините след началото на
българския преход все повече историци,
публицисти и общественици се занимават с
изследване и дискутиране на различни
проблеми свързани с Балканската война.
Благодарение на техните усилия тя все
повече и повече се популяризира. Въпреки
това не можем да сме доволни от
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постигнатото до момента, тъй като
положението сега в началото на XXI век по
отношение на знанията ни за Балканската
война отстъпва значително на положението
отпреди 1944 година. Освен това патосът, с
който са се отбелязвали различните
годишнини от началото на войната и от найважните ни победи, отдавна е изчезнал.
Изчезнала е сякаш до голяма степен и
гордостта на българския народ от победите
на славните му предци. От една страна това
се дължи на недостатъчно високата
историческа култура сред част от обществото,
а от друга на изключително пасивната
държавна пропаганда. България е може би
държавата на Балканите, която в момента
предоставя най-малко средства и полага наймалко усилия за национална пропаганда.
Българските политици като че ли се срамуват
от
патриотизма
и
родолюбието,
неразбирайки че без тях изчезва спойката
между българите и се разпада както народа,
така и държавността. Ако продължаваме да
вървим по този път скоро ще се превърнем в
механичен сбор от индивиди, всеки от които
върви по свой собствен път и преследва
своите собствени цели, без значение дали те
са в противоречие или дори в ущърб на
интересите на неговите сънародници.

самочувствие, от сплотеност и народно
обединение и от една обща национална цел
в преследването на която да проявим найдобрите си качества. Нека примерът на
нашите деди от бойните полета на
Балканската война ни послужи като
пътеводна звезда в бурното море на
световната
политическа,
морална
и
икономическа криза, която ни съпътства!
Нека винаги помним, че „Съединението
прави силата”! Това означава, че заедно
можем да преодолеем всяка заплаха! Заедно
можем да изградим една силна, независима
и благоденстваща България!
Поклон пред героите!

Така характерната безисторичност на
голяма част от политическия елит в
последните десетилетия води до сериозни
проблеми в българското общество и до
големи заплахи за българската държава.
Изправени сме пред предизвикателства,
които макар на пръв поглед да изглеждат
доста различни, всъщност са много близки
до онези пред които се изправят
сънародниците ни през 1912 година. Днес
ние отново имаме нужда от нови поводи за
гордост, от повишаване на националното
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Ние сме „Форум Наука” - сдружение с нестопанска цел, в което членуват група
български студенти и преимуществено млади хора. Сдружението издава
електронното списание „Българска Наука” (http://nauka.bg/taxonomy/term/37) и
електронният портал „Българска наука” - www.Nauka.bg, предназначени да
разпространяват научна информация сред младежите и всички българи. Към
момента изданието ни е сред най- популярните и е на челно място в
неформалното образование в България.

ИНТЕРВЮ
На 5ти октомври излезе филмът ви „На нож“, посветен на 100 годишнината от Балканската война.
Какво ви провокира да заснемете подобен филм?
Началото на годината се срещнахме със студенти от историческият факултет на СУ и разговаряхме
точно за това как хората в момента не са запознати с това защо България е воювала с Османската
империя преди точно 100 г. Дори една голяма част от студентите не знаят за самата Балканска война
или че това се е случило преди 100 г. Самият разговор провокира идеята да се направи филм, който
да представи не информация за войната, такива филми има. Нашата цел е да предизвикаме интерес у
младите българи, а и не само у тях. Да се интересуват повече за успехите на своите прадеди и защо са
си давали живота за родината. Трейлър на филма: http://www.youtube.com/watch?v=OCsoE2v8OeI
Как се прави документален филм, посветен на война? От къде дойдоха идеите за структурата и
сюжета?
Интересен въпрос. Филм независимо дали е документален или не, се прави с пари. За съжаление ние
нямахме такива, но пък имахме страшно много будни българи, които направиха чудеса, за да се
случи подобно нещо.
Това е първият филм, който „Българска Наука” прави въобще и предвид времето и ресурсите, които
имахме мисля, че се получи нещо с което ние да се гордеем и като българи и като създатели на
филма.
Военен филм се прави, както предполагам и други подобни продукции, с много четене.
Специфичното тук беше, че се свързвахме многократно с министерството на отбраната за съдействие.
Те всеки път ни помагаха с контакти и разрешения за снимки. Също така снимахме и във Военноисторическият музей, на който също сме много благодарни.
Интересното при филма е, че имахме възможност да се срещнем с много военни, с които ни беше
изключително приятно да работим.
Идеите дойдоха главно от сценаристите Антоан Тонев и Радослав Тодоров, те свършиха уникална
работа. Това което те бяха написали като текст ако трябваше да бъде филмирано щеше да бъде
сериал, а не филм за Балканската война – и то какъв. Ние се постарахме да вземем най-доброто и да
следваме сюжета по интервютата, които направиха нашите гости във филма.
Сценарият на филма надхвърля обем от 100 страници. Как се получи толкова сериозен текст? Кой
го изготви?
Отново ще спомена имената на сценаристите Антоан Тонев и Радослав Тодоров – двамата написаха
наистина огромен текст. Самият текст беше написан за почти месец, като вътре се включваше почти
всички аспекти на войната, включително културният подем в маршовата музика и поезията посветена
на битките и войната.
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Мисля, че ще е интересно да се спомене, че литературата с която разполагаха те беше може би почти
всичко издадено за периода от 1914-та до момента. Толкова огромно количество информация
трябваше да се систематизира, обработи и пренапише за целите на филма и то за около 30 дни.
Създаването на подобен филм е амбициозна цел. Колко души бяха ангажирани върху проекта?
Може би 10 човека участваха активно в процеса на създаване на самия филм. Двама продуценти,
които сме аз и брат ми (Петър и Росен Теодосиеви) – ние горе-долу уреждахме 99% от цялата
логистика, разходи, участия и т.н.
Двамата сценаристи, които освен в писането на сценария участваха и в самите снимки. Режисьора,
който беше и оператор, помощникът му, който пък се занимаваше и с монтажа на филма. Още
няколко човека от екипа на БГ Наука които имаха редакторска, експертна и друга функция. Освен това
има и страшно много хора, които ни помогнаха в реализирането на различни етапи на самия филм.
Оказа се, че накрая на филма списъка от благодарности никак не беше кратък, като това може само
да ни радва. Тук искам още веднъж да им благодаря.
Получихте ли помощ от научните институции в България?
Зависи за каква помощ точно става въпрос. Важно е да се отбележи, че ние имахме нужда главно от
финансова помощ, тъй като въпреки безвъзмездната работа на повечето хора, самите снимки,
монтаж, студио и т.н. струват пари. Получихме помощ от Софийски Университет като ни предоставиха
библиотеката на университета за снимки, където направихме мисля доста добри интервюта. Там бяха
снимките с проф. Димитър Гоцев и доц. д-р Веселин Янчев. Имахме също така възможност и
позволение да използваме Държавният военноисторически архив.
Голяма помощ имаме от Военна Академия, от Военно-историческият музей и от Национален Военен
Университет "Васил Левски".
Колко филма, посветени на Балканската война съществуват у нас? С какво е по-различен вашия?
Това е доста интересен въпрос, но с повишена трудност. Честно казано не знам точно колко са, аз
лично изгледах около десет, а може и повече да са. Изненада ме колко стари филми има посветени
на темата, но повечето засягат или политиката на войната или наблягат на някои специфична победа
– най-често Одрин, разбираемо защо.
Нашият филм беше замислен да покаже обикновеният войник, този който е копал на нивата и
изхранвал семейство. Войникът, който не се занимава с политика, а иска да освободи братята българи
зад граница, войникът с главно В. Искаме чрез филма да събудим този дух, който тогавашните
българи са имали. Какво успяхме да направим всеки зрител сам ще прецени.
Какво научихте за Балканската война докато работехте върху филма? С какво е уникален този
конфликт?
Повечето интересни неща, които научихме покрай филма се казват в самия него. Интересно е за
войводите които превземат Кавала, за това, че правим радио противодействие срещу Одрин…имах
възможност да видя как се стреля с картечница Максим, пушките Манлихер и да се докосна до не
малко лични истории на внуци и пра-внуци на участници на войната.
Уникалното за войната е изобретателността на войника и бързата реакция, с която офицерите
реагират. Мобилизацията също не е за подценяване – това, че ние мобилизираме огромна част от
населението не е просто факт, а национална гордост. Поздравявали са се с „Честита война” и с
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радост, а не с тъга са тръгвали към бойните полета.

Какво мислите за българите тогава, преди 100 години? С какво са по-различни от сънародниците ни
днес?
Всеки който познава историята е наясно, че времената в момента са много по-различни. Днес ние
повече помним негативните аспекти на историята ни, виждаме лошото във всичко което се случва, а
не забелязваме положителните дори и малки неща.
Българите преди 100 г. са знаели за какво жертват живота си и това е единна България, това е бил
един народ, който не е отивал да завзема чужди земи, а да върне своите си дворове, къщи, църкви –
да освободи братята си.
Днес просто живеем в различен свят.
За сега сте направили няколко прожекции на филма. Предстои ли да се излъчи на повече места?
Плановете са да обиколим колкото се може повече градове в България. Имаше няколко прожекции в
София, като две само в Софийски Университет. Вероятно и още няколко ще има до края на годината. В
Пловдив прожекцията беше на 6-ти ноември, във Враца на 8-ми, в Разлог на 15-ти. Планира се към
края на месеца в Велико Търново и още няколко града.
Всички прожекции се организират на места, където безплатно се урежда зала, а това са места като
музеи, университети, училища и т.н. Ако някои би искал да помогне в прожектиране на филма в
неговия град бихме се радвали да предоставим филма.
Успех на Клуб „Военна История”
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