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ДЕСЕТ БРОЯ ПОКЪСНО 
 

Здравейте, 
 
Изминаха цели три години откакто започнахме да 

издаваме списание „Военна История”. Три години са много 
време, особено за един такъв проект, който зависи 
единствено от ентусиазма на своите читатели и на хората, 
които безвъзмездно дават своите статии за публикация. За 
три години успяхме да си спечелим верни приятели, 
успяхме и да разочароваме част от аудиторията си. 

Но девет броя по-късно, списанието вече сформира своя 
твърд електорат и той е достатъчно сериозен за да има смисъл да 
се борим за всяка възможна статия, която да се появи в 
списанието. Казвал съм го и преди, ще го кажа пак – българинът 
е консуматор, който предпочита да чете, пита и критикува, но не 
и да дава отговор на своите въпроси и критики под формата на 
по-широко разгърната теза. Въпреки това, ние не се отказваме 
от идеята си списанието да се превърне в своеобразен форум, на 
чийто страници да се води полемика на различни гледни точки 
касаещи най-разнообразни въпроси, свързани повече или по-
малко с военната история. 

Отново ще призова всички, които разлистват страниците на 
„Военна История и смятат че имат какво да кажат, че могат по-
добре да защитят дадена теза или да я оборят – пишете! Една, 
три или пет страници, а ако решите – и повече. За нас няма 
значение обема, важно е съдържанието. Важно е да покажете 
своя начин на мислене, да споделите своите виждания и с други 
хора и да им покажете, че и те трябва да мислят градивно и да 
не се боят да пишат и да се изявяват. За това бих искал да 
благодаря на всички, които се престрашиха да публикуват 
своите статии при нас през последните три години. 

Но до тук с лиричното отклонение. Да преминем към самия 
юбилеен десети брой. Този брой е по-специален. Той не е така 
обемен, както другите, но е специален с това, че е посветен на 
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шестима българи, които са рискували всичко в името на своята 
Родина. Тази година се навършиха 136 години от 
Освобождението на България от Османско иго и ние решихме да 
Ви поднесем историите на тези шестима по-малко известни 
герои, защото именно тяхната и на другите като тях памет е тази, 
върху която трябва да се гради националното ни самочувствие. 
Освен тези истории, Юлиян Недев ще ни разкаже за мащабния 
контрареволюционен бунт в северозападна Франция, а Радослав 
Тодоров ни поднася втората част от своя разказ за възхода на 
Японската империя. Накрая сме ви подготвили една любопитна 
класация – Десетте най-героични отпора в историята на Стария 
Свят. 

 
Пожелаваме Ви приятно четене! 

 

Александър Стоянов 
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НЕПОЗНАТИТЕ 
ГЕРОИ 

 
 
 
 
 
 

На 3ти март се навършиха сто тридесет и шест години от 
Освобождението на България от Османско иго. Списание 
„Военна История“ избра да почете този свят за всички 
българи празник като разкаже историите на шестима мъже, 
които посветили целия си съзнателен живот на свободата и 
благото на своята родина. Днес, някои хора наричат подобни 
личности „обикновени българи“, но уверяваме ви, в тези 
мъже няма нищо обикновено. Те са герои, всеки по свой 
собствен начин, които избират да направят най-голямата 
саможертва – да предложат живота си, в името на един 
идеал, в който са вярвали безусловно. Надяваме се техния 
пример да ви послужи като вдъхновение и да промени 
представата ви за това какво означава да обичаш родината 
си и да вярваш, че народът ти може и заслужава да получи 
едно по-добро бъдеще. 

  
Приятно четене! 
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ПОЛК. ДР. КОНСТАНТИН БОНЕВ 
 
 
 

Константин Бонев е 
роден в Търново, през 
1837г. Учи във взаимните 
училища в Търново и 
Елена, след което 
заминава за Букурещ, 
където братята му се 
занимават с търговия и 
започва да учи занаят под 
тяхното ръководство. 
Чиракуването му, обаче, 
не продължава дълго. Към 
1851г. Става ясно, че 
между Русия и османската 
империя предстои война и 
младия Константин бърза 
да се запише доброволец. 
Той, заедно със стотици 
други се записва в 
българския доброволчески 
корпус – волентирите, 
които се сражават в състава на руската армия. 

Бонев участва активно във военните действия през 
цялата Кримска война (1853-56г.) и въпреки възрастта си – 
когато войната избухва той е едва 16 годишен, Константин 
се сражава храбро, за което от обикновен войник се издига 
през фелдфебел до чин капитан – нещо необичайно за 
чужденец, който се сражава в доброволческа част към 
руската армия.  
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За проявената храброст е награден със златен медал. 

Веднага след края на войната, Константин заминава за 
Москва, където, вероятно с помощта на братята си, завършва 
гимназиално образование. Славянския комитет в Русия, в 
който членуват някои от най-видните интелектуалци на 
империята, забелязва младия български офицер и решава да 
му отпусне стипендия, с помощта на която той висше 
медицинско образование в Московския медицински 
факултет. По време на студентските си години, Бонев се 
превръща в лидер на българските студенти в Москва и 
участва в издаването на вестник „Братски Труд“.  

След като завършва висшето си образование, Бонев е 

Знаме на българските доброволци в Кримската война 
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назначен за уезден лекар в град Подолск, московска 
губерния. Постът на уезден лекар е доста престижен в 
Руската империя и благодарение на него Бонев попада в 
Таблицата на Ранговете с чин надворен съветник, което го 
поставя в VII клас т.е. една степен под хората с място в 
дворянското съсловие. Този чин съответства на 

подполковник от пехотата 
и капитан в гвардията.  

Бонев оставя за кратко 
лекарското си място и 
заминава за Сърбия, 
където през лятото на 
1876г. Служи като 
доброволец в Сръбско-
турската война, 
обслужвайки руските 
доброволчески войски, 
командвани от генерал 
Черняев. Част от тези 
войски са и българските 
доброволчески батальона. 
След края на войната 
(февруари 1877г.) се 
връща в Русия, но не 
остава дълго там. Когато 
Русия започва постепенно 
да се готви за решаващ 
конфликт с  Османската 
империя, българинът е 
забелязан от Иван Аксаков 
и Владимир Черкаский, 

които са натоварени с изготвянето на цивилната подкрепа за 
руските войски по време на Руско-турската война от 1877-
78г. Те препоръчват Бонев на ген. Столетов, който отговаря 
за набирането на български доброволчески корпус. Столетов 
се възползва от връзките и познанствата на Бонев и го 
изпраща в Румъния, където Константин започва активна 

Типичния набор инструменти на 
полевия хирург от времето на 

Освободителната война 
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дейност по набиране на участници в българското Опълчение. 
На 18ти април, 1877г., със заповед на Столетов, Константин 
Бонев е назначен за главен лекар на българското Опълчение 
и за лекар на I-ва дружина на Опълчението с чин 
подполковник. На тази длъжност К. Бонев остава през цялата 
Руско-Турска война. 

В хода на бойните действия, др. Бонев контролира 
организирането на полеви болници, както и обслужването на 
ранените по време и след сраженията. Като лекар на I-ва 
дружина, др. Бонев участва във всички големия сражения на 
Опълчението – Казанлък, Стара Загора, Шипка, Шейново. По 
време на шипченската битка ръководи лазарета и заедно с 
останалите лекари превързва ранените буквално под 
свистящите турски куршуми. За проявеното геройство по 
време на своята служба, руското командване го награждава с 
три ордена за храброст - „Св. Станислав“ II-ра степен, „Св. 
Ана“ II-та степен с мечове, „Св. Владимир“ IV-та степен, 
както и възпоменателен медал.  

След края на Руско-турската война, Временното руско 
управление преминава към създаването на българска армия, 
като за основа е използвано Опълчението. Така се появява 
Българската Земска войска. За неин главен лекар, логично, е 
назначен др. Константин Бонев с чин полковник. През месец 
март, 1880г., той става член на първия Медицински Съвет – 
най-висшата медицинска организация в България, която се 
заема с регулация на медицинските услуги и лекарската 
дейност. В това си качество, др. Бонев инициира създаването 
на Български Червен Кръст и участва в изготвянето на 
устава, който той лично предава на княз Батемберг през 
1882г. За съжаление, др. Бонев не успява да види това свое 
дело завършено. На 18ти юни, 1882г., едва 45 годишен, 
Константин Бонев умира в София.  
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АРХИМАНДРИТ АМФИЛОХИЙ 
 
 
 
Архимандрит Амфилохий Михайлов Хаджимаринов е ро-

ден в Сливен през 1817 г. в свещеническо семейство. Полу-
чава духовно образование (семинария) в Русия през 50-те 
години на XIX в. Знаел е руски, гръцки, румънски и 
старобългарски. Бил е в много православни манастири в Ру-
сия, Румъния, Молдова и Гърция. По време на честите си пъ-
тувания се запознава с теглото на поробения си народ. Кога-
то избухва Кримската война (1853-1856) той става свещеник 
на българските доброволци в нея. Малко известен факт е, че 
в състава на руската армия по време на Кримската война се 
сражава отделен корпус от над 4 000 български доброволци, 
наречени волентири, на които е зачислено собствено 
командване и знамена. Частта се сражава при обсадата на 
Силистра и след това води партизански действия срещу 
турските части в Добруджа и Лудогорието. 

Амфилохий се връща в Сливен всеки път щом 
съгражданите му започват да готвят въстание – 
Хаджиставревото въстание ( 1860 - 1862 г.), за да вземе 
участие в него. Отново е в Сливен през 1868 г., като престоя 
му съвпада с преминаването на четата на Хаджи Димитър.  

През 1875 г., когато сливналии решават да възстановят 
един от най-известните манастири „Св. Спас”, строен по вре-
мето на цар Иван Асен II, отново е тук. Наред с духовните си 
задължения той се включва в подготовката най-напред на 
Старозагорското, а после и на Априлското въстание. Именно 
този е най-интересният период от неговия живот. Според д-
р. Симеон Табаков,  именно Амфилохий е автор на математи-
ческото доказателство, че Освобождението е близко. Чрез 
заменяне на буквите в думите „Турция ке падне” с цифрите, 
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съответстващи на буквите от църковнославянската азбука се 
получава годината 1876. Макар да е спорно дали именно той 
е автор на това патриотично уравнение, безспорното е, че 
архимандрит Амфилохий е един от ревностните разпростра-
нители на огнените слова – „Турция ке падне в 1876 лето”.  

Летописецът на Априлското въстание Захари Стоянов е 
още по-категоричен: „Ако това лице, което и да е било то, 
живо или умряло – беше написало хиляда дебели томове, не 
щеше да подпали толкова огъня в сърцата на българския на-
род, отколкото можа да достигне това само с три думи.” 

Освен като помощник на революционното дело, отец 
Амфилохий се прославя и като щедър дарител за местното 
сливенско читалище „Зора“. Според една дописка в 
Цариградски вестник от април, 1876г., Амфилохий дарява 
над 40 тома различни съчинения и текстове на читалището, а 
вероятно е оказвал и финансова подкрепа. 

След кървавия крах на априлското въстание, отец 
Амфилохий заминава за Сърбия, където се записва като 
свещеник в руско-българската доброволческа бригада, която 
се сражава в най-горещите точки на Сръбско-българската 
война от 1876г. През февруари 1877г., Сърбия и Османската 
империя подписват мирен договор и бригадата е разпусната. 
Оцелелите българи заминават за Румъния, където през април 
започва набирането на Българското Опълчение. 

Когато се подготвя корпусът на опълченците, успоредно 
с него се създава групата на свещениците, които да го обс-
лужват. На 21 април 1877 г. за свещеник на 1-ва опълченска 
бригада е назначен архимандрит Амфилохий, а на 2-ра бри-
гада – свещеник Петър Драганов. Любопитен факт е, че за 
свещеници на опълчението се назначават само българи. В 
началото на май 1877 г. архимандрит Амфилохий е въздигнат 
в длъжност свещеник на цялото опълчение (оберсвещеник). 
С предписание на ген. Непокойчицки от 8 май 1877 г. към 
щатовете на бригадите били включени по един свещеник и 
един клисар. Със заповеди от 8 и 12 юни всички опълченски 
дружини имат свещеници. Имената им се знаят - Константин 
Велевский, Иван Стоянович, Спас Билгевич, Юрдан Розанов, 
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дякон Кирил Иванов и споменатият Петър Драганов. Всички 
са под духовното водачество на архимандрит Амфилохий.  

 

 
 
На 6 май 1877 г. в съслужение със свещеник Петър Дра-

ганов архимандрит Амфилохий освещава Самарското знаме и 
отслужва тържествен молебен. След молебена с него се 
среща лично великия княз Николай Николаевич (брат на 
император Александър II) и целува ръка на отеца. Няколкото 
хиляди участници в този славен ден, сред които са ген. Н. 
Николаевич, П. Алабин, ген. Столетов, Евлоги Георгиев, ста-
рият хайдутин дядо Цеко Петков и шестте дружини на Бъл-

Освещаване на Самарското знаме от Амфилохий и отец Петър Драганов 
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гарското опълчение с личен състав от 2500 души, сред които 
и 66-годишният опълченец Гаджал войвода, плачат от радост 
и вълнение. 

Архимандрит Амфилохий служи вярно в редовете на бъл-
гарското опълчение, въпреки че вече е на шейсет години. 
Той крепи духа на опълченците, вярата им. Дели с тях 
несгодите на походния живот, върху седлото е по цял ден и 
винаги подкрепя опълченците, когато силите и смелостта са 
на предела. С това той внася частица към заслугите на слав-
ните български дружини, които изминават пътя от Плоещ 
през Шипка и Стара Загора до победния завършек на Осво-
бодителната война. На 17 септември, 1877г., за заслугите и 
проявената храброст в кървавите и епични боеве при Стара 
Загора е награден с кръстов пръстен на Георгиевска лента. 
След това следите му се губят, което означава, че мирно и 
тихо, като истински Божи служител, чинно е изпълнявал сво-
ите духовни обязаности. Споменава се на 2ри септември 
1878г., когато е награден с народна пенсия за заслугите му 
през Освободителната война. 

През 1885г., Амфилохий подарява златен кръст на казан-
лъшкото поборническо-опълченско дружество „Шипка”. По-
късно кръстът е изваден за няколко години от музея и с него 
23-ти Шипченски пехотен полк участва славно в Балканските 
войни. Името на архимандрита е увековечено от Йордан Йов-
ков, като го прави герой в разказа си „Най-вярната стража”.  

Архимандрит Амфилохии умира през 1886 г., според ед-
ни автори в София, според други в Сливен. 

 
Използвани материали: 
 

Кольо Колев – Той освети Самарското знаме 
 
Иван Вълков – 20 април – С кръста и знамето - 
http://dveri.bg/ad4p 
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ОТЕЦ ПЕТЪР НИКОЛОВ ДРАГАНОВ  
  
 
 

 
Петър Николов Драганов (1847-1913 г.), е роден във  

великотърновското село Дичин, а по-късно се преселва в с. 
Дъскот, общ. Павликени. Миналата година се навършиха 100 
години от неговата кончина и е редно да си припомним 
неговия достоен живот, отдаден на България. 

Сведенията за живота му са оскъдни, но делата му са 
много значими. Основни данни за него дава свещеник Петко 
Т. Франгов от Бяла черква, с когото са били заедно в четата 
на Бачо Киро и поп Харитон по време на епопеята, разиграла 
се в Дряновския манастир през 1876 г. Десет години преди 
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това, през 1866 г. Петър Драганов е градинар в Румъния, 
където попада в средите на революционната емиграция, 
ръководена от Георги С. Раковски. Двете години, прекарани 
там, оформят младия тогава българин като бъдещ 
революционер. 

След завръщането си в родното село Дичин през 1873 г. 
заедно с учителя Васил Неделчев от Бяла черква основава 
местния революционен комитет, на който Драганов става 
председател. През 1875 г. по внушение на Бачо Киро и 
Васил Неделчев приема духовнически сан и става свещеник 
в родното си село. 

Това било тактически ход, за да прикрива под расото 
активната си бунтовническа дейност. Свещеник Франгов 
отбелязва: „Петър Драганов и брат му Величко Драганов 
взимат живо участие във въстанието в Дряновския 
манастир... За доверено лице и водител на излезлите 14 
души от селото им е бил отец Драганов... Същият е член на 
военния съвет при четата на Бачо Киро и поп Харитон. В 
манастира е десятник и командва 10 четника, с които заема 
позиция на пътя към с. Цинга. 

След опита за пробив на 7 срещу 8 май на четата през 
турския обръч свещеник Драганов и брат му успели да 
излязат живи и да се укрият в еленските колиби... и при 
калугера на еленския метох...” 

Свещеник Драганов продължава борбата като се 
включва в Тетевенската чета, водена от Христо Патрев. След 
нейния разгром той се скита из Балкана с четника Захари 
Поппетров от същата дружина. За това свидетелства един 
документ от 9 юни 1896 г., издаден от кметството на с. 
Дъскот и заверен от тогавашния кмет Г. Недков, който е 
написан и подписан от самия свещеник. 

Той пише: „Подписани поборник, участвал в Дряновския 
манастирмесеците април и май 1876 г., удостоверявам с 
настоящето си свидетелство, че когато ни разбиха турците от 
уречения манастир, събрахме се в Балкана със Захария 
Поппетров от Трявна на местността Сидлото срещу Курвина 
могила под предводителството на войводата Христо Патрев 
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от с. Шипка и Тодор Ловчелията, с когото заедно се скитахме 
из Балкана, преследвани от башибозуците до границата на 
Сливенския Балкан и напоследък, разпръснати от турците, 
без да можем да се съберем”. 

От този момент нататък намираме сведения пак у 
свещеник Франгов: „На 10 август с. г. свещеник Драганов си 
обръснал брадата в с. Самоводене при учителя Никола 
Водски и без „попска форма” заминали с брат си Величка за 
Свищов, та, със съдействието на добрия и народен деец 
Христо Бръчков, се прехвърлили в ближна Румъния. Двамата 
братя живееха в Румъния до Освободителната война и се 
завърнаха с руските войски, като се зачислиха в редовете на 
Българското опълчение. Свещеник Драганов бе като 
свещеник на Опълчението”. 

Върховен и паметен ден за Българското опълчение бил 
6/18 май 1877 г., когато в лагера на опълченците, 
разположен на 3 км от румънския град Плоещ, идва 
делегация от руския град Самара и носи скъп дар – ушитото 
там още през 1876 г. знаме, предназначено за „южните 
славяни, борещи се за свобода”. То става известно като 
Самарското знаме. Състои се от три цвята. Върху него е 
изобразен православен кръст, върху който са вградени 
образите на общославянските светци Кирил и Методий. 

При връчването на светинята силно слово произнася П. 
В. Алабин (станал губернатор на София след 
Освобождението), който между другото казва: „Отдалеч, 
през цялата руска земя, то е донесено от нас вам... 
Тръгвайте под сянката на това знаме! Нека то да е 
знамението за въдворяване във вашата страна завинаги на 
мира, спокойствието и просветата!”Слово произнася и дядо 
Цеко Петров – известният „вехта” войвода. 

Знамето поема командирът на Трета опълченска дружина 
подполковник П. П. Калитин, чиито думи тогава прозвучават 
като клетва и предсказание: „Ако се наложи, животът си ще 
дам, но няма да позволя врага да го плени!” Знаменосец 
става българинът Антон Марчин от Трета опълченска 
дружина, която имала като главна задача да опази 
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светинята. 
Тук възниква въпросът кой и кога е осветил Самарското 

знаме. Този момент е отразен само сред пожълтелите 
страници на бр. 40 от 28 май 1877 г. на руския вестник 
„Самарские губернские ведомости”. В него, макар и съвсем 
лаконично, се съобщава важна за историята на Опълчението 
и за нашата история вест: „Знамето се освещаваше от 
свещеник Петър Драганов от Търновско, един от малцината 
останали живи от сраженията с турците при Дряновския 
манастир...” Свещеникът тогава е на 30 години. Заедно с 
него в освещаването участва и архимандрит Амфилохий 
Михайлов, също участник в Априлското 
въстание.Церемонията се провежда на 6/18 май в 14,30 часа 
следобед. След молебена коприненият плат е прикован със 
златни гвоздеи към дръжката, след което то е издигнато за 
първи път и развято пред всички, при което опълченците са 
проливали сълзи от радост и надежда. 

Назначен за свещеник на Втора опълченска бригада, 
отец Петър участва в сраженията при преминаването на 
Балкана и при Стара Загора, а също и при защитата на 
шипченските позиции на 9-12 август 1877 г. За активното си 
участие в Руско-турската война руското командване му дава 
висока оценка, в която се казва: „По отзиви на всички 
офицери в дружината свещеник Драганов участва както при 
отбраната на Шипка, така и във всички нейни (на 
дружината, б. а.) операции против турците. Ревностно и 
самоотвержено е изпълнявал своите длъжности и се полага 
да бъде награден”. И той наистина е отличен с руски ордени. 

След Освобождението той се установява да живее в с. 
Дъскот и се утвърждава като виден деец на Павликенския 
край и Търновско и затова три пъти е избиран за народен 
представител в Първото, Второто и Четвъртото Обикновено 
народно събрание. Сближава се с Никола Габровски и става 
член на социалистическата дружинка в с. Дъскот. 
Търновският митрополит иска да го уволни, но съселяните му 
го спасяват като пишат: „Пастир добрий, лучше полагает 
душу за овци свои!” 
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Петър Драганов участва и в Сръбско-бъргарската война 
от 1885 г. Към края на живота му свещеник Франгов 
съобщава: „Днес той живее в с. Дъскот, престана да 
свещенодейства и получава най-скромната поборническа 
пенсия – 40 лева в месец. Пенсионният съвет трябваше на 
този стар ветеран, на когото заслугите са рядкост, който 
служи 35 години на Бога и на народа и да му отпусне поне 
100 лева на месец. Но заслугите тъй се ценят после от 
държавната трапеза”. 

Отец Петър Драганов заболява тежко и умира на 19 
ноември 1913 г. 

 
автор: 

Маргарита Атанасова-Арачийска 
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ГЕОРГИ СТОЯНОВ 
 
 
 

Георги Стоянов е роден през 
1854 г. в съседното на Попово 
село Батемберг. Син е на 
Димитър Стоянов Кулазчиев и 
Станка. Като юноша, както 
мнозина други българи, 
заминава да търси работа  в 
Румъния. При обявяването на 
Сръбско-турската война през 
1876 г. заминава за Сърбия и се 
записва доброволец в четата на 
Филип Тотю. 

Командващият сръбските 
войски генерал Михаил Черняев 
изпраща четите презТимок в 
Северозападна България със 
задачата да повдигнат българите 
на въстание. До средата на юли 
доброволческите отряди 

действат самостоятелно във видинските села (Ново село, 
Флорентин и др.), около Кула,Чипровции в направление към 
Берковица. Към края на месеца броят на доброволците 
достига 1 500 души. Боевете с османските войски имат 
променлив успех и не носят желания резултат заради 
влошаването на общото положение на сръбско-турския 
фронт. 

След разпускането на българските доброволци през 
февруари, Георги се завръща в Румъния. Остава за кратко в 
Браила, след озовава се  в Плоещ, където е зачислен в 
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редовете на сформиращото се българско Опълчение. 
Включен е в състава на Първа опълченска дружина, с която 
участва в най-значителните сражения на българските части в 
Руско-турската война, сред които Шипка и Стара Загора. 

След Освобождението се установява да живее в Попово, 
където заема различни чиновнически служби. Старши 
стражар е в Поповския и Разградски участък (2 г.), секретар 
на Поповското околийско управление (1880–1883), 
околийски началник в Нови пазар (1883–1884), в Попово 
(1884, 1885–1888, 1894), в Преслав (1906–1908), касиер на 
Поповската земеделска каса (1890–1893), просбописец 
(1902, 1908). Народен представител в VII ОНС, избран от 
Поповска избирателна околия, но присъства само на първата 
сесия. Именитият опълченец завършва живота си в Попово 
през 1936 г. като един от най-уважаваните негови граждани.  
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ОПЪЛЧЕНЕЦЪТ МЛАДЕН ХРИСТОВ 
 
 

 
Роден на 05 юли 1855 г. в с. Салаш. Образованието си 

получава в килийното училище в съседното село Раяновци. В 
края на месец юни 1876 г. околностите на с. Салаш стават 
арена на сраженията между отряда на майор Киряев и 
турските войски. На 06 юли майорът е убит край с. Раковица, 
а войските се връщат в Сърбия. По време на това 
отстъпление младият Христов се прехвърля в Сърбия и става 
един от онези храбри хъшове, чийто подвиг Иван Вазов е 
описал в повестта си "Немили-недраги". На 13 юли 1876г. 
той постъпва като доброволец в Руско- българската 
доброволческа бригада на полковник Николай Медведовски. 
Бригадата е в състав 2 500 бойци, а сред офицерския корпус 
присъстват и десетина българи. Бригадата се отличава в 
боевете при Гредетин. Славният момент в историята на 
руско-българската част е битката при Джунис, в която 
османските сили пробиват сръбската отбрана, но сръбските 
войници успяват успешно да се изтеглят, благодарение на 
героичния отпор на руско-българската бригада, която 
отстъпва в добър боен ред и прикрива оттеглянето на 
останалата част от армията. 

След сключването на мирния договор през февруари 
1877г. доброволческата бригада се разпуска. След 
разформироването й салашкото момче (той е само на 22 
години) заминава за Румъния с идеята да се запише в 
опълчението в гр. Кишинев. На 18 май 1877 г. той се записва 
в Българското опълчение в гр. Плоещ. Зачислен е в 3- та 
рота на 6- та опълченска дружина под командването на 
майор Беляев (командир на дружината, командир на ротата е 
щабс-капитан Щостак). Сражава се с турците край днешното 
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с. Ветрен, Казанлъшко. На 4 и 5ти юли участва в 
превземането на Казанлък, а след това с дружината си 
конвоира турските пленници до град Търново. 6-та дружина 
не взема участие в боевете при Шипка. Младен Христов 
взима участие по време на зимното преминаване на Балкана, 
където дружината му е зачислена към отряда на генерал 
Скобелев, както и в боя при с. Шейново на 28 декември 1878 
година. 

За проявената храброст, усърдие и познаване на 
военната служба, на 13ти юни, 1878г. е произведен в чин 
ефрейтор и награден със сребърен медал. Уволнява се от 
Опълчението на 29ти август същата година.След 
Освобождението Христов се установява да живее във Видин. 
От октомври 1878 г. до 1882 г. е младши, а след това и 
старши стражар във Видинското околийско управление. Но 
на 19ти февруари, 1893г. е уволнен "за неспазване 
заповедите на началниците" и остава без средства. Съдбата 
му е като на стотиците поборници и опълченци в нова 
България- за участието си в Българското опълчение са му 
отпуснати 30 лв. пенсия. С нея той трябва да издържа и 
двете си дъщери. На 09 февруари 1917 г. Младен Христов 
умира на 62 години. 
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ЕФРЕЙТОР НИКОЛАЙ ПЪРВАНОВ 
 
 
 
Той е роден през 1853г. в село Бяла, Белоградчишко. 

През 1876г. младият Първанов емигрира в Сърбия и участва 
като български доброволец в Първа линейна рота на Руско-
българската доброволческа бригада на полк. Медведовски. 
Заедно с още 600 български доброволци Николай Първанов 
заминава за Румъния и на 17 април 1877г. е вече в  Плоещ и 
чака идването на Опълчението от град Кишинев. На 1 май 
същата година той постъпва в Българското опълчение и е 
зачислен в 1-ва опълченска дружина на подполковник 
Кесяков, в 1-ва рота. 

Като редник в своята рота и дружина той се сражава на 
17 и 18 юли при с.Джуранли/днес Калитиново/, 
Новозагорско, на 19 юли под Стара Загора, а от 9 до 12 
август защитава Шипченския проход. На 28 декември 
Първанов се бие за Шейново, а през януари участва в 
схватките с башибозуците при селата Садово и Кадирфакли, 
Котленско. За проявената по време на тези боеве храброст, 
Николай Първанов е награден със Знака на Военния орден 
„Св. Георги” ІV степен, а на 28 март 1878г. е произведен в 
чин ефрейтор. От Опълчението се уволнява на 1 юли 1878г. 

След Освобождението опълченецът се установява да 
живее в с.Видбол /днес Дунавци/. Жени се и има пет деца. 
17 години служи като чиновник в различни ведомства. За 
прослуженото време е пенсиониран с 38лв. пенсия. На 
21.02.1891г. Николай Първанов умира във Видбол. 

Останала без средства, съпругата му Мария пише до 
председателя на Народното събрание молба да й бъде 
отпусната пенсия като вдовица на опълченец, за което 
мъжът й не е получавал нищо по Закона за поборниците и 
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опълченците. Не се знае какъв е бил отговорът, но вероятно 
не по- различен от молбите на десетките други забравени 
след Освобождението български герои. 

 

Автор: 
Иванка Петрова 
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РОЯЛИСТКИ 
КОНТРАРЕВОЛЮЦИОННИ 
ВЪСТАНИЯ ВЪВ ФРАНЦИЯ 

17931800 

Френската революция е нееднозначно събитие в 
историята на Франция, а и на света. Положителните и страни 
са известни – създава се концепцията за правата на човека, 
свободното движение на идеи, демократичност и право на 
избор в едно общество без съсловия. Наред с това обаче тя 
има и тъмна страна, а именно, че ценностните и моралните 
идеи, които защитава са изцапани с кръвта на много хора, 
голямата част от които напълно невинни. Чисто 
политическите екзекуции се превръщат в редовна практика 
особено по времето на Комитета за публична безопасност 
ръководен от Робеспиер. Именно Робеспиер е в основата на 
отхвърлянето на монархията и създаването на Първата 
Френска република. Разбира се това няма как да се случи 
без легитимния владетел Луи XVI да бъде детрониран, 
принизен до обикновен гражданин, съден и екзекутиран за 
да не може никога да заплаши новата република. За не 
малка част от обществото образът на монархията и краля 
далеч не е толкова демоничен, колкото е обрисуван от 
якобинците. Това важи особено за силно католическата 
западна Франция, където екзекуцията на краля на 21 януари 
1793 г. се посреща изключително остро от предимно 
роялисткото местно население и логично се стига до бунт 
срещу революцията. Допълнителен фактор се оказва и 
Гражданската конституция на клира от 1790 г., която налага 
на католическите свещеници да се подчинят на държавата и 
да се закълнат във вярност към нея. Последната капка е 
масовият набор на мъже за революционната армия наложен 
през февруари 1793 г. в процесът на който в провинциите 
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Ванде, Бретан и Нормандия избухва контрареволюционно 
въстание. 

Регионът на въстанието се намира в западна Франция 
разположен северно и южно от река Лоара. Характеризира 
се със слаба урбанизация, но пък и с присъствието на голям 
брой провинциална дребна аристокрация. Отличителен белег 
още от времето на религиозните войни във Франция е силния 
католицизъм на населението 
и множеството църкви и 
манастири в региона. Тъй 
като местната аристокрация 
не принадлежи към големите 
знатни фамилии на Франция 
или е от далечните им 
клонове, тя е по-уседнала и 
типичната за останалата 
част от страната 
конфронтация между 
съсловията почти не 
съществува.  

Силната религиозност 
допълнително притъпява 
конфликтите в тези 
провинции и освен това 
самото население е силно 
настроено срещу реформите 
налагани на църквата от 
революционните 
правителства. Париж настройва местното население срещу 
себе си именно първо със стъпките, които поема в посока 
ограничаване правата и конфискацията на имуществото на 
клира. През 1790 г. с приемането на Гражданската 
конституция на клира, Конвентът изисква от 160-те епископи 
на Франция да положат клетва за вярност към държавата – 
всички освен седем от тях отказват да го сторят, като същото 
важи и за половината от свещениците. В резултат започва 
преследване на духовенството и вярващите, като якобинците 

Емблема на Роялистите 
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стигат до абсолютни крайности – църквите са затворени, 
хора които се опитват да ги посетят са бити по улиците, 
независимо дали става въпрос за мъже или жени, стотици 
свещеници са убити, а хиляди са депортирани. Върхът на 
гоненията е отхвърлянето на църковния календар, замяната 
му с нов в който годината на революцията е първата година 
на нова ера и обявяването на атеистичен култ проповядващ 
логиката и реализма, като висши духовни ценности. Освен 
това е забранено на населението на поставя надгробни 
кръстове при погребения. Тези сурови рестрикции са първия 
фактор, който създава голямо напрежение и предпоставките 
за бунт. 

Вторият фактор довел до въстанието е масовият набор за 

хора за революционната армия. В това време Франция вече е 

обявила война на Австрия, която в съюз с Прусия стои 

заплашително по границите. Неопитната френска армия е 

била разбита в няколко сражение и спешно се нуждае от 

хора, затова е обявен повсеместен набор, като квотата на 

Вандея е 300 000 души. 

Повсеместно във Франция масовият рекрут се посреща с 

недоволство, но това особено важи за северозападната част 

от страната, където се стига до открити сблъсъци. В град 

Шоле жертва на недоволството става командирът на 

местната национална гвардия. В град Мешекул се стига до 

сбивания с гвардията и населението подкрепящо 

републиканците при което има стотина жертви. 

По-силното присъствие на армията на север от р. Лоара 

предотвратява избухването на мащабни размирици, но на юг 

слабостта на армията е видима и именно във Вандея се 

сформира въстаническа армия, която макар и многочислена 

е слабо въоръжена – разграбено е оръжието на 

националната гвардия в района, пленени са няколко оръдия, 

но по-голямата част от бунтовниците използват ловно 

оръжие или земеделски сечива. 
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Самата армия нарича себе си първоначално Католическа 

армия, което говори, че първоначалния и порив е бил 
религиозен, но по-късно се преименува на Роялистко - 
католическа армия с което подчертава подкрепата си за 
възстановяването на стария режим. Самите водачи на бунта, 
предимно аристократи и свещеници, организират около 2000 
конница и няколко батальона, към които постоянно се 
присъединяват нови и нови желаещи с което движението 
набира значителна инерция.  

Републиканците отговарят бързо на заплахата и 
сформират армия от 45 000, която смятат за напълно 
достатъчна да се справи с бунтовниците. Тя се насочва към 
размирната провинция в средата на март. Първият сблъсък 
се осъществява на пътят от Ла Рошел към Нант, където близо 

Клането на републиканците в Мешекул, Франсоа Фламен, 1884г. 
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до Шантон една републиканска колона от 2000 човека 
попада на засада на бунтовниците. След шест часово 
сражение колоната е разбита, оцелелите се оттеглят 
безредно, а голяма част от пленените са екзекутирани. 
Същият сценарий се повтаря при Шалон където още една 
републиканска колона е разбита. Бунтовниците скоро 
овладяват цялата територия на Вандея и региона, достигайки 
Ниор на юг с което западните територии на юг от Лоара 
падат в техни ръце до края на март 1793 г. Този успех, 
обаче, открива и слабостта на роялистката армия – скоро тя 
губи взаимодействие и се забелязва липсата на обща 
стратегия и цел на действията, ситуацията с продоволствието 
също не е за подценяване – забелязва се недостиг на барут. 
Лъч надежда идва отвъд граница, където аристокрацията в 
изгнание се подготвя да се присъедини към въстанието 
финансирана и въоръжена от Великобритания, която 
обещава подкрепа и с флот. 

На този фон все пак въстаниците имат още някои 
успехи. Командвани от Шарл Боншам и Анри Рожекюл те 
превземат град Туар пленявайки 3000 републиканци и 
голямо количество барут и оръжие. Интересен е начина по 
който се отнасят с пленените. Бунтовниците нямат 
възможността да държат такъв голям брой пленници, а и на 
този етап все още ситуацията не е ескалирала до толкова, че 
да ги екзекутират, затова пленниците са освободени след 
клетва, че няма повече да се сражават срещу роялистите, а 
за да бъдат лесно разпознати ако нарушат клетвата косите 
им са остригани. 

На 25 май маркиз Лескюр начело на 35 000 въстанници 

превзема град Фонтен-Комте и пленява 40 оръдия, а на 9 

май Жакюс Кателин превзема Самур след което се насочва 

към Нант и го обсажда. Набрали скорост роялистите удрят и 

по отряда на ген. Клостерман при Шатилон, като напълно го 

разбиват – от 6500 човека Клостерман успява да избяга само 

с 500 конници, които попадат на засада и в крайна сметка 

едва 300 се измъкват. 
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Шарл Мелхиор Артус, маркиз Боншам, един от водачите 
на въстанието, картина на Ан-Луи Жироде-Триосон 
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Какви са действията на Републиката предвид 
гореописаната ситуация? През април е създаден Комитетът 
за публична безопасност начело с Дантон, а по-късно с 
Робеспиер, който застава зад принципа на тотална 
безкомпромисност и пълно унищожение на враговете на 
революцията. С това започва т. нар. Режим на терора. 
Поради тежестта на ситуацията за републиканците, от една 
страна Франция води война с Първата коалиция, а от друга - 
гражданска война във Вандея, на комитетът състоящ се от 9, 
а после от 12 членове е даден контрол върху армията, съдът 
и законодателната власт. Така е създаден Революционния 
трибунал, който е прикачен към армейските части и съди и 
екзекутира противниците на революцията на място. За 
омиротворяване на региона се предвижда пълното 
физическо унищожение на роялистите. На въпрос на ген. 
Тюро как да постъпва с жените и децата в територията на 

Мъже, жени и деца са въвлечени в сражение с републиканските сили 



 Военна История 
 

32 

 

въстанието отговорът на Комитетът е лаконичен – „всички 
трябва да минат под ножа“. 

След безуспешен опит Нант да бъде превзет през август, 
под натискът на републиканските войски въстанниците се 
оттеглят за да се прегрупират. Преследвани по петите, а и 
допълнително претоварени от голямо количество цивилни 
бежанци, вандейците успяват да постигнат още една малка 
ариергардна победа при Тифуг през септември с която 
задържат на разстояние революционната армия.  

След няколко малки сражения с нерешителен характер 
се стига до битката при Шоле. Това е ключовото сражение 
във войната за Вандея. На 15 и 16 октомври в лагерите и на 
двете страни се провеждат военни съвети за да се обсъди 
ситуацията. Републиканците разполагат с 26 000 войници и 
обмислят възможността силите им да бъдат разделени в три 
колони, които да обградят въстаническата армия и да 
отрежат пътят им към Нант, но това предложение на ген. 
Клебер е отхвърлено от повечето офицери поради мнението, 
че войската е уморена и не е в състояние да извърши 
подобна маневра успешно. В лагера на роялистите има също 
разногласия - част от офицерите настояват да се премине в 
провинция Бретан и там да се разпали бунт, други настояват 
войската да не се разделя и да се премине в незабавна атака 
към Шоле докато противниковата групировка е с по-малка 
численост (роялистите разполагат с 40 000 души) Проблем за 
бунтовниците е и многото цивилни бежанци, които 
ограничават мобилността на армията. В крайна сметка е 
възприета идеята за атака срещу Шоле. 

Битката започва на 17 октомври с видим превес на 

роялистите, които успяват успешно да отхвърлят предните 

линии на републиканците. След като революционната армия 

се оттегля във вътрешността на града последвана от 

бунтовниците, републиканците вкарват в бой резерва си 

воден от ген. Клебер, който успява да обърне в бягство 

десния фланг на противника. 
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Анри дьо Верже, граф Ларошжаклен повежда част от роялистите в 
атака по време на битката при Шоле. 
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Погрешно разпознали атаката на резерва, като 

настъпление на втора републиканска армия роялистите 

преминават в отстъпление давайки значителни загуби. Ранен 

е и командирът им ген. Боншам, който след като прекосява 

Лоара при Сент Флорен умира от раните си. Интересно е да 

се отбележи последната заповед на роялисткия генерал. В 

момента на прекосяването на реката в ръцете на 

бунтовническата армия са около 5 000 републикански 

пленници. Предвид поражението сред офицерите назрява 

мнението, че пленниците трябва да бъдат екзекутирани – на 

този етап войната е достигнала особено висока степен на 

жестокост, като и двете страни избиват цивилно население и 

пленници доста често. При това положение последната 

заповед на Боншам е пленниците да бъдат пощадени и 

освободени. 

Заповедта е изпълнена до голяма степен заради високия 

авторите на генерала сред подчинените му. Дали той е целял 

да не ескалира повече напрежението и да спаси своите хора 

от възмездието на Републиката или последният му акт е 

продиктуван от религиозността, характерна за роялистите не 

е ясно, но действията му, за съжаление, не намаляват 

жестокостта на войната в последвалите месеци. Останките от 

роялистката армия са напълно разбити при Ле Ман през 

декември, където загива и не малка част от цивилното 

население бягащо с бунтовниците.  

След разгрома при Шоле и Ле Ман, роялистката армия се 

разпада и преминава към партизански тактики с умерен 

успех. След преминаването на север от р. Лоара, макар че не 

завладяват вече градове или цели региони, както във 

Вандея, в Бретан към каузата им се присъединява немалка 

част от местното население станали известни, като шоани от 

името на лидера си Жан Шоан.  
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За разлика от бунтовниците във Вандея, шоаните в по-
голямата си част са селяни, а не благородници. Съпротивата 
им срещу революцията е мотивирана най-вече от 
антикатолицизма на новата власт. Това, че не са 
организирани в армия им дава възможност да продължат 
съпротивата си значително по-дълго – чак до 1800 г., когато 

Жан Шоан, контрареволюционер, роялист и водач на 
шоаните 
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действията им вече са почти напълно затихнали.  
През декември 1793 г. роялисти от емиграцията 

подкрепени от английския и испанския флот обсаждат Тулон. 
Акцията остава в историята като неуспешна за роялистите, 
които са принудени да се оттеглят, но е успешна за 
английския флот, който потапя 14 френски бойни кораба и 
пленява други 15.  

В началото на 1794 г., с цел пълното умиротворяване на 
Вандея и другите размирни територии, Комитетът по 
обществена сигурност натоварва генералите Тюра и Хенц с 
задачата да ликвидират всяка останала съпротива. 
Действията на двамата генерали са брутални - само в 
периода от февруари до май са избити приблизително 50  
000 вандейци. Армията на Тюра получава названието 
„адските колони на Тюра“ заради фанатизма и 
безмилостността си. 

 
Конвентът осъзнава, разбира се, че на постоянните 

кръвопролития трябва да бъде сложен край и затова се 
намесва в дейността на Комитетът по обществена сигурност, 
като оторизира ген. Луиз Хош да дава амнистия на предалите 
се вандейци, като допълнително гарантира собствеността им 

Давене на роялисти в Нант, картина на Жозеф Обер 
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и правото на вероизповедание с което постига значителен 
успех за помиряването на региона. 

Макар, че след разгрома на Вандейското въстание и 
разтурянето на Комитетът по обществена безопасност в края 
на 1794 г. размириците вече затихват, през юни 1795 г. 
емигрантите роялисти отново подкрепени от англиския флот 
правя десант при Киберен с цел да се свържат с местната 
шоанска съпротива и да подновят борбата срещу 
републиката в западна Франция. Водени от Жозеф де Пуис 
емигрантите успяват да убедят английското правителство да 
снабди с оръжие инициативата за десант в Бретан. Така на 
23 юни английски флот от 9 бойни кораба и 60 товарни – 
натоварени с 3 500 френски роялисти и екипировката им и 
допълнително още мускети, барут, униформи и храна за 
40000 човека, поема към Киберен. Републикански флот от  
Брест пресреща ескадрата, но е отблъснат и така на 26 юни 
десантът успешно достига Киберен, като на 27 юни е 
овладян местният форт и цялото крайбрежие с активната 
помощ на шоаните. Тук се случва фаталното за 
експедицията. Луис Дехарвил, който е благородник и 
съперник на Пуис, си е издействал писма от познати 
благородници в емиграция, които оспорват върховното 
командване на Пуис  и дори го прехвърлят на Дехарвил. 
Докато Пуис иска незабавно да се поеме към вътрешността 
на Бретан за да се свърже с местната шоанска съпротива, 
Дехарвил предпочита да заеме сигурна позиция във форта 
на Киберен и да чака подкрепления. Това решение се оказва 
фатално защото дава достатъчно време на републиканците 
да се организират и реагират. От Брест в посока на десанта 
поема значителна републиканска армия командвана от ген. 
Хош, който съумява бързо да достигне десантната зона 
макар, че по пътя си има значителни шоански 
формирования, които обаче не действат координирано и не 
успяват да го забавят. Хош подлага на обсада фортът и 
успява да отблъсне всички роялистни атаки, като в една от 
тях загива и Дехарвил. Самият форт отваря вратите си за 
републиканците след дезертьорство на част от роялистите. 
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Пуис заповядва изтегляне на хората си обратно на 
английските кораби с което спасява 2 500 души от плен, но 
други 6 000 са принудени, след обещание, че няма да бъдат 
екзекутирани, да се предадат. Хош не спазва напълно 
обещанието си и около 800 благородници са разстреляни 
след капитулацията. 

След тази акция не последват вече други мащабни 
операции на роялистите за отхвърляне на републиката. Те се 
задоволяват с партизански действия, а след идването на 
Наполеон на власт дори и те са прекратени. Спорадични 
прояви на съпротива има през 1813 г. и през 1815 г. по 
времето на 100-те дни. 

Победата на републиканците при Киберен, картина на Пол-Емил Бутини 
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Основната причина за провала на бунтовете е липсата 

на цялостна стратегия и цел. Въстаниците показват, че могат 

да побеждават републиканската армия неведнъж, но не 

съумяват да се възползват от победите си и да ги развият. 

Друг фактор е политиката на терор и безкомпромисност 

въведена от Робеспиер. Заради нея във Вандея загиват около 

200 000 души, предимно роялисти, но и немалко 

републиканци, тъй като заповедта за ликвидирането на 

вандейците не прави разлика между роялисти и 

републиканци. Някои френски историци, като Рейналд 

Сешер, се опитват да определят избиването на населението 

във Вандея, като геноцид, но световната историография, 

както и съществената част от френската отхвърлят тази 

теория поради това, че събитията във Вандея нямат 

характеристиките на геноцид, а са резултат на една 

брутална гражданска война, в която и двете страни 

извършват престъпления спрямо другата. Известни сходства 

биха могли да се намерят в руската гражданска война, 

където белите са оприличавани на вандейците. а червената 

революционна армия - на републиканците. Тук аналогията е 

по-подходяща отколкото идеята за геноцид, защото и двете 

страни налагат терор – бял и червен, а и крайният резултат 

е сходен – белите са разгромени след опит за външна 

интервенция в тяхна полза. Шоанските въстаници имат 

издържат по-дълго благодарение на гъвкавостта си, но те 

нямат силите да постигнат някакъв реален резултат без 

сериозна външна намеса. В по-ново време те биха могли да 

бъдат оприличени на френската съпротива срещу немската 

окупация 1941-1944 г. заради връзките си с Англия и 

няколкото съвместни операции, както и измъкването на 

аристократи на Острова от Франция.  

 
Юлиян Недев 
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ЗОРАТА НА ИМПЕРИЯТА 
ЧАСТ ІІ  

 

ВПУСКАНЕ В КОЛОНИАЛНАТА НАДПРЕВАРА 

 

Странното лице на японската демокрация 

 

Наред с всички нововъведения, които възприемат от 
Западния свят през периода Мейджи, пред японците застава 
и въпроса дали да се въведе и западна система на 
управление в държавата. Това поражда оживени диспути във 
възродената империя.  

От една страна правителството се страхува, че 
демократичните постулати ще са препятствие пред него за да 
сплоти нацията и да я води напред в правилната според него 
посока. От друга страна Япония се стреми да догонва 
западните държави, поради което се счита за жизнено важно 
да се въведе ако не същата то поне подобна система на 
управление, за да гледа Запада по-сериозно на нея и да 
бъде по-склонен към ревизиране на натрапените й неизгодни 
договори с него.  

Така както с почти всички останали нововъведения и 
демокрацията се въвежда по-скоро като хибрид на западен 
образец изпълнен по японски традиционен начин. И 
всъщност главното, в което се състои японската част от 
въпросният хибрид е поставянето на всички правила и 
определени норми и ограничения. 

Със същите съображения властта решава да вдигне 
забраната за изповядване на християнството в страната след 
като решава, че то няма да бъде опасно за нея. Процентът на 
последователите му в Япония се оказва незначителен, а и 
проповядващите го също така го японизират, като наблягат в 
него най-вече на усърдието, дълга и трудолюбивостта. 

В тези години възникват и първите политически партии в 
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Япония: „Движение за свобода и човешки права” (Джиюмин-
кен ундо), Либерална партия (Джиюто), Конституционно-
реформистка партия (Риккен Кайшинто). И всички те искат 
въвеждането на конституция и национално събрание в опит 
да ограничат правата на олигархическата власт взимаща 
всички политически решения, в името на императора 
разбира се. 

За да балансира между собствените си интереси и 
желанията на обществото изразявани чрез партиите, 
правителството по стар японски обичай допуска „свободата 
но в определени граници” 
и редува либерализъм с 
диктатура. Така например 
през 1875 г. императора 
обещава да сформира 
искания национален съвет, 
но в същото време се 
въвеждат строги забрани в 
свободата на словото.  

През 1879 г. пък се 
свиква събрание на 
управителите на 
префектури (области), но 
правото им на глас, както и 
на участие в това събрание 
отново са ограничени по 
най-различни начини. 
Въпреки това обаче този 
избирателен орган 
представлява първата 
незападна демократична 
институция, която работи 
успешно. 

При потвърждението на премиера Ито Хиробуми, че 
национален съвет и конституция ще има и то в срок от 10 
години се приема почти едновременно с това и закон, който 
забранява правото на участие в събрания и публични изяви 

Ито Хиробуми - първият министър 
председател на Япония 
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на хора с определени професии – войници, полицаи, 
учители, студенти. Като и самото участие на народа в 
определянето на новата конституция е ограничено до 
максимум. 

Докато обществото предпочита конституцията да бъде 
съставена по британския модел, то властта предпочита, а и 
налага пруския модел, при който правомощията на 
императора, респективно и на съветниците му, остават доста 
широки. 

Учреждават се съвети и министерства, управителите на 
които са общо взето същите онези олигарси съветващи 
императора и реално държащи властта в ръцете си. Дори и 
според новата конституция всяка заповед на императора 
трябва да се преподписва от някой министър за да влезе в 
сила. 

Новият парламент е двукамарен. Като „лордовете” в 
горната камара всъщност са в голямата си част бивши 
даймьо или други приближени на императора. В камарата на 
представителите вече могат да се избират депутати. Но 
отново и тук следва строго ограничение – право на глас 
могат да имат само пълнолетни мъже, плащащи минимум 15 
йени годишен данък на държавата, което към онзи момент 
прави едва 2% от пълнолетните й поданици. 

Конституцията дава право на отделните партии да 
изразят позициите си и да поставят искания, но практически 
не задължава по никакъв начин олигарсите да ги 
изпълняват, нито пък да носят някаква отговорност за 
действията си пред друг освен императора. 

Скоро обаче активистите на отделни партии натрупват 
опит и познания чрез събранията, в които участват и 
започват да се добират до все повече места в националния 
съвет, както и все повече да отправят остри критики към 
олигарсите, с които избирателите са съгласни. Започват се 
подкупи и фалшификации по време на изборите, стига се 
дори до убийства и до оставка на министър-председателя 
Мацутака. Постът му е повторно зает от Ито Хиробуми, който 
се опитва да въведе известни компромиси и да балансира 
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нещата, но атмосферата в страната остава напрегната 
поради явната невъзможност за съвместно съществуване на 
демокрацията и авторитаризма. 

 
Ескалация на конфликта между Мейджи и Цин 

 
Когато властта и обществото в една страна са изпаднали 

в остри конфронтации и политическа криза войната може да 
бъде доста практичен изход от ситуацията, отклонявайки 
вниманието и насочвайки енергията в друга посока. Още 
повече че империята вече желае да изрази стремежа си към 
хегемония в региона. И за да постигне целта си съответно ще 
трябва да детронира сегашният хегемон на Източна Азия – 
Китай, управляван от династията Цин.  

Карикатура в сатиричното британско списание Пънч изобразяваща 
повалянето на големия Китай от малката Япония 
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Като цяло японците избягват да се противопоставят на 
по-големи и по-силни държави от тяхната, но в случая те не 
възприемат като такава разединения и полуколонизиран от 
Запада Китай от края на ХІХ в.  Така че решително се 
противопоставят на интересите му на Корейския полуостров. 

В Япония от край време съществува идеята, че Корея 
представлява кама насочена към гърба им. Като не самата 
Корея е опасността, а някоя Западна сила, която може да я 
използва като такава. През това време най-силно там е 
китайското влияние и държавата се намира почти във 
васална зависимост от династията Цин. 

Карта на Китай при Цин и Япония при Мейджи преди войната 
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Първоначално Япония успява да си издейства с Корея 
крайно несправедлив търговски договор подобен на тези 
наложени от Западните сили над самата нея. По-късно през 
1884 г. японците се опитват да инспирират и държавен 
преврат в Корея, което вече пряко започва да засяга 
китайските интереси там. 

Ескалацията идва през 1894 г., когато в Корея избухва 
селско въстание водено от могъщата секта Тонхак. Краля 
моли Китай за помощ. Цин незабавно изпращат войски на 
полуострова за потушаването на бунта, същото обаче прави 
и Япония. Бунтовниците бързо са смазани, но след края на 
въстанието и двете чужди войски отказват да се изтеглят от 
полуострова. Японските войски успяват първи да влезнат в 
Сеул, превземат кралския дворец и сменят правителството с 
ново такова, сред чиито членове естествено силно 
преобладават японските протежета. Съответно новата власт 
е съгласна японците да останат, а китайците да напуснат и 
разрешава при необходимост да бъде използвана сила за 
налагането на това решение, също така и отхвърля договора 
за васалитет на страната спрямо Цин. Ситуацията 
принуждава Китай да обяви новото корейско правителство за 
нелегитимно, а на Япония да обяви война. 

До този момент Япония напълно е завършила реформите 
в армията си и тя вече практически е модерна сила от 
западен тип. 

 Сухопътните войски са изградени с помощта на 
германски консултанти по пруския модел и до началото на 
войната наброяват 120 000 души групирани в 2 армии, 
включващи 5 дивизии плюс 1 резервна. 

Военноморските й сили (изградени първоначално по 
френски образец, впоследствие и по британски) включват 12 
тежки крайцера (плюс още 1 пуснат на вода в хода на 
войната), 10 от тях са бронепалубни крайцери, 2 бронирани 
корвети и 1 броненосец; също така и 22 миноносеца и още 
множество търговски кораби, частично въоръжени или 
използвани като товарни съдове. 

8 от крайцерите им са построени в британски 
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корабостроителници, 3 – във френски и 2 в японски.  
Страната все още не разполага с ресурси за 

построяването и поддържането на линкори, затова залага на 
тъй наречената военно морска теория на Младата школа – 
малки и маневрени кораби, но въоръжени с достатъчно 
мощни оръдия за да потапят линкори. 

Срещу тях обаче на континента е изправена най-
голямата азиатска империя – Китай на династията Цин. 
Чието идентично име с първата имперска династия на Китай 
(от 3 в. пр.н.е.) е чисто съвпадение, тя всъщност води 
началото си от манджурски клан завзел властта през XVII в. 
Империята на Цин заема площ от 13 милиона квадратни 
километра (повече отколкото съвременен Китай, без да 
броим и васалите й), докато тази на Мейджи – едва 300 
хиляди. Населението на китайската империя тогава е над 
430 милиона души срещу едва 40 милиона на Япония. Също 
така и китайските ресурси за мобилизиране и въоръжаване 
на армия и флот са далеч по-големи от японските. До тук 
изложените факти сякаш не дават никакъв шанс за успех на 
малката островна държава, но при въпроса с вътрешната 
организация и мотивацията нещата стоят по съвсем различен 
начин. 

Докато в Китай обикновените хора си нямат  на идея за 
какво ще отидат да се сражават на поредната война, то в 
Япония има удивителна грамотност и сред най-ниските 
прослойки на населението, така че всички четат вестници и 
са в голяма степен вдъхновени от пропагандата в пресата, 
пряко направлявана от властта. Има го и факторът на 
младата „гореща кръв” – покрай индустриализацията на 
Мейджи страната бележи огромен демографски бум и делът 
на младото население е все по-голям. А страната не е водила 
война срещу външен враг от векове и сега когато вече е 
готова за това е напълно убедена в правото си да сложи 
ръка върху все още неразпределените между западните 
колониални сили земи и да оспорва тяхната световна 
хегемония. Ентусиазмът е толкова висок, че в газетите се 
появяват сведения за младежи, които се самоубили след 
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като отказали да ги приемат в армията. И дори за случай на 
лейтенант убил малолетната си дъщеря за да може да отиде 
на война, понеже бил единствен родител в семейството за 
каквито тогава има забрана да се мобилизират. 

В сравнение с японския ентусиазъм, модернизацията и 

перфектната организация на държавата и армията в 

страната, то в Китай ситуацията е далеч по-сложна. Той все 

още е в полуколониална зависимост от западните страни, 

които са му наложили своите неравноправни търговски 

договори, от които Япония вече е успяла почти изцяло да се 

избави. На фона на повсеместната индустриализация и 

урбанизация в Япония, Китай е също толкова назад – 

индустриализация едва е започната само в някои от по-

големите крайбрежни градове, докато във вътрешността 

положението е такова каквото си е било и през 

Средновековието. Корупцията и финансовите злоупотреби са 

масово явление дори и по време на войната. Поради което 

модернизацията и логистиката на армията изпитват големи 

затруднения. В организационно отношение нещата също 

куцат – няма единна национална армия, а отделни армии с 

отделни командвания разположени в различни региони, като 

основните 4 са: на китайците хан, монголците, манджурците 

и хуейците (мюсюлмани). 

Състоянието на флота е доста подобно. Той също е 

разделен на 4 основни части, базирани по региони и с 

отделни командвания: Бейянски, Нанянски, Фуйянски и 

Гуандонски флот. Като само в състава на Бейянския флот 

влизат 2 броненосеца, 8 крайцера (3 бронирани),  10 

канонерки и 16 миноносци. 

Поради което и мнението на европейските военни 

експерти е единодушно – единственото което й предстои на 

Япония е да загуби. Реалността обаче се оказва друга... 
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Избухването на Китайскояпонската война 
(18941895) 

 
Японските войници тръгват на война твърдо убедени че 

отиват да освободят корейците и да защитават изконните 
права и интереси на родината си. Дори императорът мести 
квартирата си в Хирошима откъдето потеглят транспортите 
за Корея, за да бъде 
близо до армията и 
също така 
апартаментът му там 
нарочно е обзаведен 
съвсем скромно и по 
„спартански” за да 
покаже че споделя 
походните несгоди на 
войниците. 

Към началото на 
бойните действия 
китайският гарнизон 
в Корея е 
разположен в Асан 
(южно от Сеул), а 
кораби от Бейянския 
и Гуандунския флот 
– в пристанището на 
града, това са 
бронепалубния 
крайцер Цзиюан 
(2355 тона 
водоизместимост) и 
миноносния крайцер 

Гуанйи (1110 тона). 
Там китайците 
очакват пристигането 
на още бойни, както и на товарни кораби транспортиращи 
войски. 

Направления на флотите и войските през 
войната 
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Японцският план предвижда да изпреварят и пресекат 
концентрирането на китайските сили. При порта на Асан 
първи пристига отделилия се от останалия флот „Летящ 
отряд” на контраадмирал Кадзо Цубои от 4 японски 
бронепалубни крайцера (Йошино – 4200 т., еднотипните 
Такатихо и Нанива – по 3600 т., както и Акицушима 3100 т.) 
. Като Такатихо се отделя от останалите в навечерието на 
битката и не взима участие в нея. Но и така японския флот 
има превъзходство над китайския – 3 тежки бронепалубни 
крайцера срещу 2 по-малки китайски кораба – крайцери 3-и 
клас.  Огневата мощ на японската корабна артилерия 
наброява общо 30 цеви едрокалибрени и средни (до 152 мм) 
, докато китайската – едва 6, макар и Цзиюан да разполага с 
едно 150 мм и едно 203 мм оръдие. 

 
Боя на крайцерите при остров Пхундо 

 
На 25 юли 1894 г. японския и китайския флот се 

сблъскват при острова Пхундо близо до Асан. Китайците са 
изненадани от японската атака без официално да са им 
обявили война. Първият изстрел в току що избухналата 

Китайският крайцер Цзиюан 
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война го дава артилерията на японския крайцер Нанива по 
китайския Цзиюан от близка дистанция – по-малко от 300 м. 
Поради което и нанесените поражения са големи – още с 
първите залпове японците разбиват командния пост и 
носовата кула на Цзиюан. 

Китайците губят контрола над управлението и 
възможността да се сражават в паниката докато Нанива 
продължава да обсипва крайцера им със снаряди и да нанася 
още поражения. Корпусът му обаче издържа на вражеския 
огън и двигателните механизми остават неповредени, така че 
корабът продължава да дава ход напред. В същото време 
другият по-малък китайски кораб – миноносният крайцер 

(торпедна канонерка) Гуанйи атакува Нанива сам и успява 
да отклони огъня му от Цзиюан към себе си. Макар и по-
малък той е по-нов и с по-скорострелни оръдия, поради 
което обаче доста бързо изразходва наличните си снаряди по 
Нанива и достигналия до него Акицушима. Ответните 
залпове на двата японски крайцера нанасят катастрофални 
поражения на Гуанйи, който започва да потъва сред пушеци 

Японският крайцер Нанива 
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и експлозии. 
Междувременно това дава шанс на Цзиюан да се отдели 

на достатъчно разстояние от мястото на сблъсъка. Доста по-
модерния и бърз Йошино се впуска да го преследва. При 
размяната на залпове и двата кораба получават поражения, 
но при японския е повредено едно от 3-те стрелящи носови 
оръдия и накрая китайски снаряд попада в машинното 
отделение и за щастие на японците не се взривява. 
Впоследствие постепенно започва да се спуска и мъгла и 
японците окончателно се отказват от преследването, а на 
Цзиюан се отдава да избяга в открито море. Оцелелите от 
екипажа на Гуанйи успяват да се доберат до корейския бряг 
и да избягат в Китай с британски кораби. 

В това време към порта на Асан пристига китайския 
транспортен кораб Гаошан превозващ войски към Корея и 
все още неподозиращ за случващото се там се натъква на 
Нанива. Въпреки че кораба е управляван от британци и се 
явява неутрален, а война не е обявявана пристигналия на 
палубата му японски офицер настоява пред британския 
капитан да се предадат. Чужденците се съгласяват да се 
предадат и да напуснат кораба, но китайските войници 
отказват, в резултат на което Нанива пуска торпедо срещу 
товарния кораб и започва да го обстрелва с оръдията си. 
Китайските войници отвръщат със стрелба с винтовките си 
по палубата на Нанива, а японските матроси веднага 
откриват по тях огън с картечници и скорострелни 
малокалибрени оръдия. Огънят от Нанива не престава дори 
когато Гаошан потъва напълно, японците продължават да 
стрелят по оцелелите китайци плуващи във водата върху 
спасителни лодки и предмети. Около 300 китайци успяват да 
доплуват до остров Пхундо и после да се евакуират в Китай. 

Малко по-късно през деня още един малък китайски 
кораб – Цаоцзян, пристига при Асан. Пресрещнат от 
Акицущима екипажът му решава, че няма никакви шансове и 
се съгласява да му се предаде. 

Така в сражението Китай понася тежки загуби – 3 
кораба, артилерия и стотици жертви, докато японците 
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практически не губят нищо. 
На 29 юли избухват и първите сухопътни сражения в 

Корея. Китайския гарнизон от Хуейската армия в Сонхван 
(3880 души) е нападнат от части от 1-а японска армия 
(около 4000 души) водени от ген. Ошима Йошимаса. 

Въпреки че китайците имат възможността да изградят 
солидни отбранителни редути и траншеи, след потапянето на 
Гаошан очакваните им подкрепления не пристигат. И този 
път се отдава на японците да ги изненадат атакувайки 
позициите им през нощта с диверсионна група от 4 пехотни и 
1 инженерна рота. Докато основните им сили от 9 пехотни, 1 
кавалерийска рота и 1 артилерийски батальон успяват да 
направят обход през река Ансон и да фланкират китайските 
позиции. Китайците не успяват да удържат и се изтеглят от 
бойното поле. Японците не ги преследват, а се връщат 
победоносно в Сеул след което войната вече е официално 
обявена на 1 август 1894. 

 
Битката за Пхенян 

 

 
След продължителен преход в проливни дъждове и при 

липса на снабдяване разбитите китайски войски достигат до 

Битката за Пхенян, японска гравюра 
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Пхенян където се присъединяват към новопристигналите 
части от Бейянската армия (между 13 000 и 15 000 души) и 
се подготвят за 
отбраната на крепостта. 

Японската 1-а 
армия (маршал Ямагата 
Аритомо) съставена от 
5-а и 3-а провинциална 
дивизия (ок. 10 000 
души) щурмуват 
древните стени на 
крепостта и отново с 
изненадващи флангови 
атаки, включително 
неочакван удар от 
северната страна в тила 
на китайската отбрана 
успяват да я разстроят 
и принудят да вдигне 
белия флаг. Китайците 
дават 2000 убити и 
4000 ранени, японците 
– около 100 убити и 400 
ранени. Предаването на 
крепостта се забавя 
заради изливащия се 
порой на бойното поле, 

който дава шанс на 
китайците отново да се 
изтеглят на север към 
границата. 

Почти едновременните внезапни поражения понесени и 
по суша и по море идват като гръм от ясно небе за двора на 
Цин. Плановете да бъде зает нов рубеж за отбрана в Северна 
Корея са изоставени и войските спешно се изнасят зад 
граничната река Ялу където заедно със солидни нови 
подкрепления започват да се окопават срещу японското 
настъпление. 

Китайки войници в транспортен кораб на 
път за Корея 
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Битката при река Ялу 
 

 
През септември 1894 г. Япония продължава да 

прехвърля войски към Корея с транспортни кораби 
конвоирани от бойни. По същия начин придвижват 
подкрепленията и китайците към позициите си на река Ялу, 
тъй като сухопътния маршрут е доста по-обходен и бавен, а 
пътищата и реките – трудно проходими поради есенните 
дъждове. Когато адмирал Ито Сукеюки научава, че 
китайския флот е достигнал устието на р. Ялу той прибира 
своите транспортни кораби в устието на р. Тедонган и оставя 
за охраната им миноносците и по-старите кораби (корвети и 
канонерки), а с главната ескадра и „Летящия отряд” поема 
на север. Силите с които предстои да удари китайския флот 
възлизат на общо 9 бронепалубни крайцери, 1 корвета, 1 
канонерка и 1 помощен крайцер. Докато срещу него 
китайския адмирал Дин Жучан разполага с 2 линкора, 8 
крайцера, 2 корвети и 4 миноносеца. 

Като цяло китайския флот е по-голям, разполагащ и с 
два тежки додредноута (прото-линкори) – броненосците 
Динюан и Женюан, на които японците нямат еквиваленти, а 

Боя при устието на река Ялу 
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също така и въоръжен с по-големи оръдия. Но за това пък в 
последните години не са му правени никакви обновявания, 
освен това и страда от некачествени и недостатъчни като 
брой снаряди. Докато японския флот определено е по-
модерен, с по-скорострелна артилерия и по-бърз, което му 
дава предимство в открито море. 

Японците настъпват към Бейянския флот в колона 
водена от 4-те скоростни крайцери на „Летящия отряд”. 
Адмирал Дин се стреми да обърне флота си в линеен строй с 
лице на юг, предпочитайки да стреля с носовите оръдия по 
японците, а в центъра разполага 2-та най-мощни 
броненосеца. 

Адмирал Ито обаче нарежда на Летящия отряд да удари 
по-слабото китайско дясно крило, където са разположени 
предимно по-остарелите китайски кораби, докато той (на 
флагманския крайцер Мацушима) с основната ескадра се 
насочва към левия фланг на врага и корабите и в двете 
крила се стремят да се обърнат в позиция за бордови 
залпове използвайки пълния капацитет на по-
малокалибрената си но по-многобройна артилерия. По този 
начин японския център зейва оголен, което обаче означава 
че стоящите срещу него 2 най-мощни китайски кораба 
(Динюан и Женюан) са възпрепятствани да открият огън по 
японските, тъй като фронтално срещу тях няма никой, а 
между разделените на две групи японски кораби и тях 
всъщност стоят останалите по-малки китайски кораби, които 
се оказват на тяхната огнева линия и им пречат. 

По-тромавия китайски флот не успява да се прегрупира 
с ответна маневра на японската и просто е принуден да 
концентрира (т.е. да раздели) огъня си в две отделни 
направления. Наред с това на японците се отдава да 
разрушат предната мачта на флагманския броненосец 
Динюан, с което унищожават и сигналния му пост. Където 
адмирал Дин заедно с намиращите се около него офицери са 
тежко ранени и изкарани от строя до края на битката. Този 
удар практически прекъсва комуникацията между китайските 
кораби и възможността им да правят каквито и да било 
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координирани действия занапред. 
Китайците са отчайващо неточни и в огъня по врага. 

Въпреки че разполагат дори с 305 мм оръдия не успяват да 
ударят и повредят сериозно нито един японски кораб с тях 
при първоначалната маневра на Ито. Това се дължи отчасти 
и на неудобната позиция и голямата дистанция на 2-та 
броненосеца спрямо вражеските кораби. 

Докато отсреща японските съдове с усилен натиск 
настъпват срещу дясното китайско крило и концентрираният 
им огън поразява тежко Чаойонг и Янгвей. Поради предимно 
дървеното си и лакирано покритие тези два кораба бързо 
избухват в жестоки пламъци и отчаяно се опитват да се 
спасят към брега. 

Летящия отряд почти завършва обхода си около десния 
китайски фланг, но маневрата му е осуетена от пристигането 
на нова група от 4 китайски съда (2 канонерки и 2 
торпедоносеца). 

Адмирал Ито прехвърля бързите крайцери към по-
стабилния десен китайски фланг в помощ на Хией, Саикйо и 
Акаги, които трудно удържат главните китайски сили, 
особено когато Сайкио се отделя за да довърши Янгвей до 
брега. Когато китайския център се обръща на югозапад Хией 
се налага сам да се бие срещу него. Китайските броненосци 
пускат торпеда по него, с които той се разминава, но не и с 
огъня на крупнокалибрените им оръдия. Горящия Хией се 
спасява благодарение на смела маневра промъквайки се 
право през китайския строй между двата китайски 
броненосеца, от които получава 2 попадения от 305 мм 
оръдия. Въпреки че китайските моряци са уверени, че той 
ще потъне в резултат на тежките поражения, екипажът му 
успява да го изведе от боя и да го спаси. 

Оцелелия с бягство в боя при Пундхо Цзиюан отново е 
поразен от японски снаряди и отново тръгва да бяга 
последван и от Гуанцзя, като в хаоса се удря в трети 
китайски кораб – Янгвей и го продънва. 

Летящия отряд и основната ескадра на Ито напълно 
обхващат двата китайски фланга описвайки кръг около тях. 
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Бавните китайски съдове, между които вече няма 
комуникация, дори не се виждат един-друг от разнасяната от 
вятъра гъста димна завеса образувана от горящите кораби. 

Потъват общо 5 китайски кораба и други 3 са тежко 
повредени, загиват 850 китайски моряци. В битката 
китайците не успяват да потопят японски кораб, повреждат 
сериозно 4 и убиват ок. 200 японски моряци. Остатъците от 
китайския флот се изтеглят към Люйшунгоу за поправка. 
Японците не се решават да ги преследват, с оглед на това, 
че и те понасят доста тежки повреди. Ицукушима и 
флагманът Мацушима отнасят по едно попадение от 305 мм 
снаряди и загубили боеспособността си на свой ред се 
налага да заминат за поправка. Докато повредите по двата 
китайски броненосеца са по-скоро повърхностни, а японците 
не подозират за острия им недостиг на снаряди в този 
момент, така че ги оставят да избягат. 

 
Инвазията в Манджурия 

 

На 23 септември ген. Ямагата достига до укрепената 
китайска линия зад река Ялу с около 10 000 души от състава 
на 1-а армия и заема крепостта Ъйчжу на южния бряг на 
реката. 

Японците прекосяват Ялу и нахлуват в Манджурия 
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Отсреща стоят 23 000 китайци от Бейянската и 
Хуейската армия под командването на ген. Сун Цин окопани 
зад повече от 100 редута и траншеи на фронт от 16 км 
успоредно на реката. 

5-а японска дивизия извършва заблуждаваща фронтална 
атака при Цзюлянчен срещу основните сили на Бейянската 
армия. Все пак след 4 часови боеве те успяват да форсират 
реката и да се окажат непосредствено пред китайските 
редути. 

В същото време останалите им сили заобикалят 
китайския фланг откъм Хушан. През нощта на 24 окт. 
успяват да построят там понтонен мост през Ялу без 
китайците въобще да забележат това. 3-а дивизия на ген. 
Таро Кацура атакува китайските укрепления на това място и 
ги заварва вече опразнени. Атакуващата при Цзюлянчен 5-а 
дивизия на ген. Нодзу Мичицура също забелязва, че 
китайските сили са се изтеглили от фортификациите си и са 
оставили незначителни ариергардни сили там, които лесно 
са преодолени. В кратко време японците овладяват 
позицията и в ръцете им попадат голямо количество 
изоставени оръжия и припаси. 

Малко след това китайците с около 6000 души опитват 
крайно безуспешно да контраатакуват при селото Киулгу, но 
бързо са отбити и побягват изоставяйки почти цялата си 
артилерия, снаряди и продоволствие. 1-а армия продължава 
настъплението си на север срещу постоянно отстъпващите 
китайски части и превзема столицата на Ляонинската 
провинция – Мукден (днешния Шенянг). 

Впоследствие срещу нея китайците предприемат 
единствената си офанзива за войната с близо 60 000 армия в 
опит да прогонят японците от Манджурия. Тези сили обаче 
не са толкова елитни колкото Бейянската армия и 
претърпяват поражения при Нючжуан и Инкоу от японската 
1-а армия и 1-а дивизия от 2-а армия. 

След победата при Ялу японския флот установява 
морско господство, благодарение на което безпрепятствено 
прехвърля 2-а армия директно на Ляодунския полуостров. 
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Насочвайки се на юг тя овладява крепостите Цзинчжоу и 
Далян, чиито гарнизони непосредствено преди това ги 
изоставят. Когато достигат до Люшунгоу (Порт Артур) 
китайският комендант заедно с повечето офицери и 
чиновници напускат крепостта. Единствено ген. Сюй Бандао 
прави опит да го отбранява излизайки от крепостта и 
нанасяйки поражение на една от японските разузнавателни 
колони. Не получава обаче никаква поддръжка от останалите 
части, чиито командири не желаят да рискуват знаейки, че 
шансовете им са малки. Отчаян от пропиляния му успех и 
безнадеждната обстановка на другия ден Бандао напуска 
крепостта с гарнизона си по източния бряг на Ляодунския 
полуостров. 

 

С това вече отбраната на Порт Артур става съвсем 
невъзможна. На 21 ноември с мощна артилерийска 
подготовка японските войски щурмуват и без голямо усилие 
ги завземат.  

Изтегления при Люшунгоу Бейянски флот предварително 
получава заповед да се оттегли във Вейхавей. Така че 
крепостта е изоставена и откъм морето, бреговите й батареи 

Боевете за Люшунгоу (Порт Артур) 
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оказват малко по-дълга съпротива от останалите й 
защитници, но и те падат накрая. 

Влизайки в града японците намират свои пленници със 
следи от жестоки мъчения, което ги провокира да извършат 
страшен геноцид над китайските пленници и мирни жители. 
Изклани са над 20 000 души, включително жени и деца, а 
труповете им са изгорени. В града практически не остава 
местно население. 

Следващата цел е овладяването на последната укрепена  
база на Бейянския флот - Вейхавей на Шандунския п-в. 

 
Битката при Вейхавей 

 
Кампанията започва на 18 януари 1895 г. с диверсия на 

Йошино, Акицушима и Нанива, които обстрелват града 
Денджоу, ок. 150 км западно от Вейхавей, за да отклонят 
вниманието от него и да стоварват с флота източно в близост 
до него 2-а армия (ген. Ивао Ояма). Десантът е извършен 
безпрепятствено и войските тръгват към Вейхавей в две 
колони. Крепостта е достигната на 30 януари и щурма 
започва в условията на снежна виелица и при температура 

Боевете за Люшунгоу (Порт Артур) 
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от -26 градуса. Съпорт оказват от морето с артилерийски 
обстрел по фортовете и японските канонерки и крайцери. 
Китайците дават 9 часов отпор преди да започнат да се 
изтеглят поетапно от крепостта и накрая напълно да я 
изоставят в ръцете на японците. По заповед на адмирал Дин 
са разрушени или максимално повредени бреговите батареи 
на крепостта за да не могат да бъдат използвани от врага. В 
един от завзетите фортове японците откриват пост за 
управление на минните заграждения около базата и 
незабавно го обезвреждат. Това развързва ръцете на 
адмирал Ито да действа срещу базирания там Бейянски 
флот, който все още представлява крупна сила: 2 
броненосеца, 5 крайцера, 2 учебни съда, 6 канонерки и 12 
миноносеца. Срещу тях Ито разполага с 9 крайцера, 7 
корвети, 4 канонерки и 16 миноносеца. 

Първоначално атакува отряда на японските канонерки, 
но им се налага бързо да се върнат назад под обстрела на 
китайските кораби. Привечер се налага и броненосците да 
приключат маневрите и да се изтеглят от залива тъй като 
залязващото слънце ги заслепява и така дава предимство на 
китайците. 

Героичната смърт на ген.-майор Одера в зимните боеве за Вейхавей 
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През нощта в залива нахлуват миноносците, но отново 
безуспешно, дори погрешка откриват огън по вече заетите от 
японската пехота фортове на Вейхавей, след което на свой 
ред се връщат.  

На следващия 31 януари в морето се разразява буря и 
принуждава японския флот да се изтегли в безопасния залив 
Жунчен. Бейянския флот се оттегля на силно укрепения о. 
Люгундао разполагащ с въглищна база, 5 форта и 17 
крупнокалибрени брегови батареи. Изчаквайки морето да се 
успокои японския флот се извива в колона покрай о. 
Люгундао на пълна скорост и открива огън по него от 2 км 
разстояние. Бреговите батареи отговарят на огъня, но не 
успяват да уцелят нищо от бързо оттеглящите се японски 
кораби. В следващите дни подобни огневи налети на острова 
стават ежедневни от страна на японския флот, но той така и 
не успява да нанесе поражения на добре укрепените 
батареи, както и на скрития зад острова китайски флот, 
който от залива си обстрелва японските войски на 
континента. 

В нощта на 3 февр. На японските миноносци се отдава 
да преминат загражденията на залива от плаващи баражи и 
да атакуват затворилия се там Бейянски флот. Част от 
миноносците се натъкват на охраняващи съдове и започват 
бой с тях, включително обстрелвайки ги със скорострелни 
малокалебрени оръдия и ръчно въоръжение. Два от 
миноносците се добират до флагмана Динюан, различаващ 
се в тъмнината с високо издигащата се мачта, но поради 
заледявания по по-голямата част от корпуса и уредите си 
успяват да пуснат по него само половината от торпедата си. 
Едно от тях попада в корпуса му странично близо до кърмата 
и пробива водонепроницаемите прегради, така че 
броненосеца започва да се пълни с вода. Успяват да го 
изведат до брега където той засяда, но все още може да води 
позиционен огън с повечето от оръдията си. В тази акция 
японците губят 2 миноносеца и други 2 повредени успяват да 
извлачат на буксир. 
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На следващата нощ японците повтарят акцията отново с 
миноносци и въпреки, че този път адмирал Дин очаква 
нападението и лично стои на стража при входа на залива на 
палубата на Цзиюан, 4 миноносеца успяват незабелязано да 
се промъкнат между плаващите баражи  и корабите и да 
торпилират Лайюан, който се преобръща и засяда в залива 
оставяйки само дъното си над водата. Потопен в плитчините 
с торпедо е и учебния съд Вейюан, както и още няколко 
кораба отнасят повреди от миноносните атаки на японците 
преди те да се оттеглят. 

Считайки че китайския флот вече е достатъчно отслабен 

Обсадата на Вейхавей 
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адмирал Ито решава да го атакува с всичките си налични 
сили. В избухналата масова престрелка на входа на залива 
както и при Ялу най-тежко пострадва флагманът на Ито – 
Мицушима ударен от минен погреб и от огъня на китайските 
кораби и бреговите им батареи. Поражения от 
едрокалебрени снаряди отнасят Нанива и Фусо, а най-тежко 
пострадалия китайски кораб е Чженюан. Японците успяват 
да разрушат форта на о. Жидао кадъто експлоадира 
барутния склад на китайците. Въпреки това адмирал Ито не 
успява да постигне убедителна победа, отчасти изненадан и 
от това че в боя взимат участие някои китайски кораби, 
които са считани за вече потопени в неговия щаб. 

На другия ден (8 февр.) при поредното преминаване на 
западния пролив японската ескадра се натъква на 13 
китайски миноносци излезли от залива си. Адмирал Дин 
решава да направи с тях пробив в японската блокада. Ито 
праща срещу тях бързоходните крайцери Йошино и Нанива, 
както и по-бавния и изоставащ Ицукушима, които им 
пресичайки пътя им към открито море яростно обсипват със 
снаряди миноносците и им нанасят катастрофални 
поражения. 4 миноносеца потъват почти веднага, а 
останалите са пленени от японците. 

В нощта на 8 срещу 9 февр. японците успяват да се 
доберат с катери и лодки до загражденията от плаващи 
баражи и с помощта на взривове, брадви и ножовки те 
успяват да разкъсат значителна част от тях и да освободят 
пространство за нахлуване в залива на големите японски 
кораби. 

Заедно с това до сутринта на 9 февр. Японците 
завършват и възстановяването на повредените по заповед на 
Дин брегови батареи на Вейхавей в чийто обхват се намира 
о. Люгундао и разположения там китайски флот. Адмирал 
Дин дава заповед незабавно тези батареи да бъдат наново 
унищожени. Избухва артилерийска престрелка между тях и 
китайските кораби, в която е взривен заседналият флагман 
Динюан и потопен крайцера Чинюан. 

В следващите дни японците продължават обстрела по 
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острова и от корабите си и от фортовете с батареите. 
Ответния китайски огън поврежда крайцера Ицукушима и 2 
корвети. През нощта японците отново влизат в залива с 
малки съдове и продължават да разрушават загражденията. 
С това положението на отбраняващите се китайци става 
съвсем безнадеждно. Чуждите военни съветници и 
евакуираното там цивилно население както и обикновените 
войници вече настояват за капитулация изтормозени от 
непрестанните боеве и студа. С оглед на това, че и от Пекин 
заявяват на адмирал Дин, че нямат възможност да му 
изпратят никаква помощ, той се съгласява да капитулира 
пред адмирал Ито, след което се самозастрелва, същото 
правят и повечето от заместниците му, както и комендантът 
на Вейхавей. 

На 14 февр. японския флот влиза в залива. Оцелелия 
броненосец Чженюан, както и крайцерите Пинюан и Цзиюан 
спускат флаговете си. По заповед на адмирал Ито на 
китайците е оставен учебния съд Канцзи, на който да се 
пренесат телата на адмирал Дин и останалите китайски 
командири, към които противника отдава чест за доблестта 
им. Японската ескадра строена в залива дава почетен салют 

Тежкият китайски броненосец Динюан 
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пред флага на адмирал Дин. Пленените войници и цивилно 
население са освободени. 

 
Договорът от Шимоносеки 

 
Триумфът на Япония е пълен. Китайския флот е напълно 

разгромен и принци Гун официално закрива 

адмиралтейството в Пекин. Трофеите от Вейхавей са голами, 

най-вече кораба Чженюан, който става първия крупен 

броненосец в японския флот. 

С това и с последвалото победоносно излизане на 1-а 

армия на р. Ляо към подстъпите на Пекин двора на Цин 

решава да започне преговори за примирие. 

Японците преустановяват настъплението си към Пекин, 

но пък докато преговорите текат те превземат форта 

Хайджоу в близост до Великия канал за да окажат натиск 

върху Цин и да ги направят по-отстъпчиви. Докато 

примирието е обявено на север според японската гледна 

точка то все още не важи за Тайван. Така че японците бързат 

да го овладеят и да поставят като задължително условие 

пред Цин неговото предаване на Япония за да се сложи край 

на военните действия. Първоначално те заемат архипелага 

Пенху в пролива между Тайван и континента явяващ се ключ 

към него. И така парират всякаква възможност за успешни 

китайски действия в бъдещ нов конфликт за острова. В 

резултат на което според мирния договор подписан в 

Шимоносеки Цин отстъпват Тайван и Пенху на Япония, 

заедно с Корея и Ляодунския полуостров, както и се 

задължават да изплатят репарации на Япония в размер на 

200 млн. лянуари, както и дава редица привилегии за 

свободна търговия на японците в китайските пристанища. 

Изходът от войната изненадва западните експерти и те 

си взимат бележка от това. Япония вече се превръща в 
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регионална сила и с това да се изпречва на пътя на все 

повече чужди интереси, както и все повече да увеличава 

своите. Това неминуемо води до нови конфликти от още по-

голям мащаб в бъдещото десетилетие. Но Япония вече е 

напълно готова за тях. 

 
Радослав Тодоров 
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1. Термопилите. 480г. пр. Хр. 

 

Конфликт: Гръко-персийските войни (499-449г.пр.Хр.) 

Къде: прохода Термопили, Централна Гърция 

 

Кои участват: 

 

1) Спарта, Теспия 

Пълководци: Леонид 

Армия: ок. 8 000 души в началото, 300 в края на битката. 
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2) Персийска империя 

Пълководци: Ксеркс, Мардоний, Хидам 

Армия: около 70 000 души 

 

Резултат: Персийска победа 

 

Героизмът накратко: Няма нужда да навлизаме в 
прекомерни описания. Историята и легендата отдавна са 
дали на спартанците заслужения ореол на герои и мъченици, 
загинали за своето отечество. Фактът че 300 души са имали 
смелостта да застанат срещу 70 000 и да не отстъпят казва 
всичко. За по-подробно разсъждение върху битката, 
четете тук.  

 

  

http://historyofwars.files.wordpress.com/2012/07/broi-3.pdf
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2. Масада, 7273г. 

Конфликт: Първата римско-еврейска война (66-73г.) 

Къде: Масада, дн. Израел 

 

Кои участват: 

 

1) Римската империя 

Пълководци: Луций Флавий Силва 

Армия: ок. 10 000 

 

Скалата Масада с руините на крепостта на върха 



 Военна История 
 

76 

 

2) Евреите - зилоти 

Пълководци: Елезар бен Йаир 

Армия: 960 войни и техните семейства 

 

Резултат: Самоубийство на евреите, римска победа. 

 

Героизмът накратко: След като Йерусалим бил разрушен, 
а опита на евреите да прогонят римляните от своята 
Обетована земя се провалил, малък контингент от най-
фанатизираните бойци - зилотите, се укрепили в 
непристъпната Масада и се заклели да не се дадат живи на 
своите врагове. Което и сторили. След продължила една 
година обсада, зилотите взели решение да се самоубият 
заедно с целите си семейства, оставяйки складове пълни с 
храна и вода, като свидетелство към римляните, че те сами 
били господари на живота си и напуснали света по свой 
собствен избор, а не защото били на път да умрат от глад и 
жажда. До колко този жест трогнал римляните остава 
загадка, но самият факт че 960 души успели да удържат 
една крепост срещу десетократно по-голям враг в 
продължение на година им печели заслуженото място в тази 
класация. 
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3. Стамфорд бридж, 1066г. 

Конфликт: Викингските нашествия в Англия 

Къде: мостът Стамфорд, на 7 км западно от Йорк, дн. 
Великобритания 

 

Кои участват: 

 

1) Кралство Англия 

Пълководци: Харолд Годуинсън 

Армия: ок. 15 000 души 

Безименният викингски берсерк печели точки преди да иде във Влахала 
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2) Кралство Норвегия, графство Ъркни 

Пълководци: Харолд Хадрада, Тостиг Годуинсън 

Армия: ок. 9000, от които 3000 се включили на по-късен 
етап, 300 кораба 

 

Резултат: Английска победа 

 

Героизмът накратко: Героизмът в тази битка не е свързан с 
разбитите скандинавски сили като цяло. Всъщност в тяхната 
загуба няма нищо героично, Пияни, неподготвени и уморени 
от внезапната английска жега, викингите забравили да си 
донесат брони, а и въобще не очаквали появата на 
англичаните (саксонците), водени от техния крал Харалд 
Годуинсън, Героизмът идва от един безименен викингски 
берсерк, който сам преградил моста Стамфорд, избил над 40 
вражески войни и по този начин дал време на разхайтените 
си другари да сформират някакво подобие на боен ред. 
Викингъг бил убит едва след като саксонците изпратили 
лодка под моста, от където с помощта на копие обезумелия 
скандинавец бил пронизан в слабините. След това 
англичаните атакували норвежката позиция и в крайна 
сметка унищожили цялата противникова армия. Явно 
берсеркът е бил само един... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Военна История 
 

79 

 

 

4. Битката на златните шпори, 
1302г. 

Конфликт: Фламандско-френската война (1297-1305г.) 

Къде: близо до Кортайк, Фландрия, дн. Белгия 

 

Кои участват: 

 

1) Кралство Франция 

"Съжаляваме, граф Артоа, но ние не говорим френски..." 
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Пълководци: Робер II граф Артоа, Жак дьо Шатильон, Жан I 
граф Дамартин, Раул II де Клермон 

Армия: 8 000 души 

 

2) Графство Фландрия 

Пълководци: Вилем фан Гулик, Ги дьо Намюр, Пйетер де 
Коник, Ян Борлуут, Ян фан Ренесе 

Армия: 9 000 градска милиция 

 

Резултат: Победа за фламандците 

 

Героизмът накратко: По всички правила на 
средновековното военно дело, рицарската армия на Франция 
трябвало да премине като нагорещен ноже през масло и да 
измете фламандските градски милиции от бойното поле. 
Уверени в мощта на своите бронирани рицар, опитни 
скуайъри, предимството на стрелците с арбалет, 
копиеносците и помощните си части (въобще, френската 
армия била окомплектована като по учебник), французите 
смело атакували строената в гъсти редици фламандска 
пехота, въоръжена с копия и боздугани...и били пометени от 
смятаните за неопитни, низши и негодни за бой граждани на 
Гент, Антверпен и Брюж. Всъщност белгийските граждани се 
гордеели с факта, че редовно тренирали бойни формации, 
упражнявали се със своите дълги копия и боздугани и 
смятали себе си за повече от достойни да се справят със 
всеки аристократ, готов да посегне на градските им свободи. 
Така и станало. И четиримата водачи на французите били 
убити в сражението ( Робер II опитал да моли за живота си, 
но фламандците го убили с думите "Съжаляваме, но не 
говорим френски"), а славната армия на Филип IV Красивия 
си тръгнала с подвити опашки, напускайки фламандските 
земи. 
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5. Хълмът Витков, 1420г. 

Конфликт: Хуситските войни (1419-1437г.) 

Къде: Хълмът Витков край Прага, дн. Чехия 

 

Кои участват: 

 

1) Хуситите 

Пълководци: Ян Жижка 

Армия: 76 войници и стрелци, 3 жени, Ян Жижка 

 

Това не е сцена от холивудска продукция... 

http://belizarius.wordpress.com/biographies/zizka/


 Военна История 
 

82 

 

2) Кралство Унгария и Бохемия 

Пълководци: Сигизмунд Люксембургски, император на 
Свещената Римска империя, крал на Унгария и Бохемия 
(Чехия) 

Армия: 7-8 000 рицари и лека кавалерия 

 

Резултат: Хуситска победа 

 

Героизмът накратко: Ако цифрите и картинката по-горе не 
са достатъчни, ето и няколко думи. Сигизмунд се опитал да 
превземе Прага за да изтласка хуситите от столицата на 
Бохемия (Чехия) и за целта довел армия от около 50-60 000 
рицари и пехотинци. Срещу тях чехите разполагали с общо 
12 000 души, които да бранят целия град. Хълмът Витков 
била малка укрепена позиция (става дума за добре заковани 
една за друга дървени талпи, подсилени с камъни и слоеве 
кал), която контролирала някои от основните пътища, 
водещи към града. Загубата на хълма можела да коства на 
чехите цялата обсада. Ян Жижка и шепата смелчаци, които 
пазели хълма добре осъзнавали този факт и решили да не се 
дават лесно на враговете. Сигизмунд (който чехите наричат 
Жигмонд) също разбирал значението на хълма и решил да не 
поема излишни рискове, тъй като вече си патил от хуситите. 
ето защо изпратил контингент от 7-8 000 конници, които 
трябвало буквално да прегазят бранителите и да осигурят 
позицията. Атаката на рицарите започнала, само за да се 
разбие като в скала, срещайки яростната съпротива на 
шепата бранители. 80 души успели да задържат 8 000 
достатъчно дълга, че от Прага да пристигне допълнителна 
хуситска част, която атакувала обърканите рицари и те 
бързо отстъпили, а мнозина се издавили в близката река 
Витава. Общо в сражението загинали над 300 рицари и 
неизвестен брой други войници. 
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6. Обсадата на Малта, 1565г. 

Конфликт: Османската експанзия в Средиземно море 

Къде: о.Малта 

 

Кои участват: 

 

1) Османската империя 

Пълководци: Мустафа паша, Пиали паша, Драгут рейс, 
Салих рейс, Улудж рейс 

Армия: 30-40 000 души 

Ла Валет и рицарите благодарят на Бог след изтеглянето на османците 
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2) Малтийският орден, Испания 

Пълководци: Жан дьо ла Валет 

Армия: 7-8 000 

 

Резултат: Малтийска победа 

 

Героизмът накратко: След като е победил всички, които 

можело да бъдат победени и е завзел всичко, което е имало 

да се завзема, Сюлейман Великолепни решава, че ще добави 

и Малта към дългия списък със завоевания, за да може след 

това да почива спокойно в мир. А и той вече има опит със 

завземането на хоспиталиерски крепости - през 1522г. 

османците превземат Родос и прогонват рицарите от там. 

Останалите "бездомни" хоспиталиери се местят в Малта, 

където испанският крал Карлос I им отстъпва острова в 

замяна на тяхната служба в защита на Средиземно море от 

мюсюлманските пирати от Магреба. Малтийските рицари 

вършат работата си съвестно и са трън в очите на османците 

и техния султан, който вече разсъждава за себе си като 

"повелител на хоризонтите". Последното черно петно на 

Сюлеймановия хоризонт остава Малта и падишахът решава 

да го премахне. За целта се събира голяма и добре 

снаряжена армия, съответното количество кораби, а начело 

на експедицията застават двама паши и трима адмирали, По 

всичко личи, че дните на Ордена са преброени. Но 

хоспиталиерите имат други планове за бъдещето си и 

османците не присъстват в тях. Малта била превърната в 

непристъпна крепост - поредица от бастиони, фортове и 

крепостни стени, изградени по последния писък на 

крепостното строителство. Макар и доста по-малобройни от 

османците, малтийците били професионални воини и знаели 
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как да бранят крепости. Османците атакували поредицата от 

ключови укрепления, а някои позиции сменили своя 

притежател нееднократно, въпреки това до критичен пробив 

така и не се стигнало. С промяната на времето през 

септември османците опитали един последен щурм, но 

малтийците удържали със сетни сили. В крайна сметка 

испанците успели да изпратят помощ - отряд от 8 000 

пехотинци, който акостирал във фланг на османците и ги 

принудил да се изтеглят от острова. След пет месеца 

интензивни военни действия, малтийците издържали, 

отнемайки живота на над 10 000 противникови войници. Два 

века по-късно, Волтер заявява "че няма нищо по-известно от 

обсадата на Малта". 
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7. Остров Св. Йоан, 1629г. 

Конфликт: Казашки пиратски набези в Черно море 

Къде: о. Св. Йоан край Созопол, дн. България 

 

Кои участват: 

 

1) Донски и Запорожки казаци 

Пълководци: ??? 

Армия: 150 души 

 

2) Османската империя 

Пълководци: ??? 

Армия: 4500 еничари от Истанбулския гарнизон, 15 галери 

Казашки кораб и неговия екипаж - т.нар. "чайка" 
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Резултат: Казаците се измъкват от обсадата. 

 

Героизмът накратко: Поредният пиратски набег сериозно 
изнервя властите в Истанбул и за да се справят с проблема, 
4 500 еничари са натоварени на 15 галери и изпратни в 
посока Созопол, където за последно са забелязани казаците-
пирати. Еничарите успяват да разделят 300-те казаци и 
пленяват половината на брега. Останалите 150 се укрепяват 
в гръцкия манастир на о. Св. Иван, където са обсадени от 
турците. Обсадата продължава цели 8 дни, когато най-
неочаквано от морето пристига цяла флотилия от 80 лодки, с 
около 4000 казаци на борда, които атакуват еничарите, 
пробиват блокадата и измъкват своите побратими, 
пленявайки две турски галери в процеса, след което всички 
заедно отплават към изгрева.... 

 

  



 Военна История 
 

88 

 

 

8. Гибралтар, 17791783г. 

 

Конфликт:Американската война за независимост (1774-
1783г.) 
Къде: Гибралтар, южната част на Пиренейския полуостров 

 

Кои участват: 

 

1) Бурбонският съюз (Кралство Франция, Кралство 
Испания) 

Джордж Огъстъс Елиът командва потапянето на испанските плаващи 
батареи 
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Пълководци: Луи Крильон херцог Махон, Луис де Кордова и 
Кородва 

Армия: 66 000 войници, моряци и морски пехотинци, 86 
оръдия, 44 кораба, 10 плаващи батареи 

 

2) Великобритания и Хановер 

Пълководци: Гордж Огъстъс Елиът 

Армия: 7 500 войници, 96 оръдия, 12 кораба 

 

Резултат: Британците одържат Гибралтар 

 

Героизмът накратко:Наричана "Великата обсада на 

Гибралтар", четиринадесетата поред обсада на 

средиземноморският бастион трае цели 4 години и ангажира 

сериозни френско-испански сили, които иначе биха били 

насочени срещу Британските острови или Хановер. Освен 

непреклонната съпротива на сухопътния гарнизон, трябва да 

отбележим, че издръжливостта на британците до голяма 

степен се дължала и на неколкократните доставки на сили и 

ресурси по море и на невъзможността на съюзниците да се 

наложат над британския флот, който им нанесъл няколко 

поражения. На 13ти септември, 1782г., съюзниците решават 

да излеят пълната си мощ върху Гибралтар - над 60 000 

войници, десетки кораби, 86 оръдия и мортири и 10 плаващи 

батареи. Британци отвръщат с тактиката на нагорещените 

снаряди - гюлетата се нагряват предварително, след което се 

поставят в дулата и се изстрелват с цел запалването на 

вражеските кораби и униформи. Тактиката се оказва 

успешна - десетте батареи са или повредени или потопени, 

флота е сериозно повреден, а пехотните атаки са отбити 

след кървав бой. Няколко дни по-късно, възползвайки се от 

морска буря, която разпилява френско-испанския флот, 
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адмирал Хауи успява да стовари нови 7 000 войници в 

Гибралтар, заедно с припаси и муниции. Обсадата 

продължава до подписването на Парижкия мир през 1783г., 

но британските позиции никога повече не са застрашени. 
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9. Шипка, август 1877г. 

Конфликт:Руско-турската война от 1877-78г. 

Къде: Проходът Шипка, Стара планина, дн. България 

 

Кои участват: 

 

1) Руската империя, Българското опълчение 

Пълководци: ген. Столетов, ген. Радецки 

"Грабвайте телата!" 
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Армия: 7 500 вдуши 

 

2) Османската империя 

Пълководци: Сюлейман паша 

Армия: 30 000 души 

 

Резултат: Българи и руснаци одържат прохода 

 

Героизмът накратко: Отбраната на Шипченският проход е 

един от най-паметните и героични моменти в цялата 

българска история. Историята е позната на всеки истински 

българин и би било смешно да се налага да я описваме тук. 

Факт е, обаче, че нашите опълченци и техните руски братя 

по оръжие извършват подвиг, който им отрежда вечно място 

в историята на храбрите подвизи и чутовните дела. Поклон! 
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10. Ленинград, 08.09.1941  
27.01.1944 

Конфликт: Втората Световна война, Източен фронт 

Къде: Ленинград (дн. Санкт Петербург), Русия 

 

Кои участват: 

 

1) Германия, Финландия, Италия, Синята дивизия 
(Испания) 

В обсадения град 
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Пълководци: Вилхелм Ритер фон Лееб, Гьорг фон Клюхер, 
Карл Густав Емил Манерхайм 

Армия: над 720 000 души 

 

2) СССР 

Пълководци: Маркиан Попов, Климент Ворошилов 

Армия: над 900 000 души 

 

Резултат: Победа на СССР и изтегляне на немските сили 

 

Героизмът накратко: Продължилата 872  дни блокада на 
втория по големина град в СССР е едно от най-трагичните 
събития в историята на Втората Световна война. Упоритостта 
и непреклонността на руската отбрана, търпението и 
страданието, понесени от цивилните в продължение на почти 
три години трудно подлежат на описание. Същото се отнася 
и до непреклонността на немската армия, която води своите 
операции в тежки зимни условия и през по-голямата част от 
блокадата налага ефективно пълно обкръжение на 
Ленинград. Цената, платена от руснаците за успешното 
удържане на града е огромна - стотици хиляди ранени и 
убити и над милион измрели от глад. 
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