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V КАТО ПЕТ ГОДИНИ 
 

 
Здравейте, 

 
Неусетно изминаха пет години от онзи първи брой на списание „Военна 
История“, който се появи в Интернет пространството през февруари, 
2012 г. От тогава излязоха още шестнадесет, вече оформени с вещата 
намеса на безценният за нашата кауза Петьо Георгиев, чиято 
всеотдайна и про боно работа през тези години едва ли някога ще 
успея да компенсирам освен с безкрайната си благодарност и уважение 
към вложения от него труд. Пред вас вече е осемнадесетият пореден 
брой на списание „Военна История“. Тъй като е юбилеен, той е и по-
специален. В него са поместени статии на всички хора, които бяха 
неотклонно до нас през изминалите години и с труда си спомогнаха за 
просъществуването и популяризирането на списанието. И така, какво 
ви предстои да прочетете: 
 

− Започваме с интервю с многообещаващия и ентусиазиран екип на 
проекта „Историограф“ - група млади българи, които не питат 
какво прави за тях историята на народа им, а какво те биха могли 
да направят за нея. 

− Продължаваме с творческото бижу на колегата Георги Марков, 
който се съгласи да напише един наистина академичен по своето 
качество материал за експедицията на Атиняните срещу Сиракуза 
в хода на Пелопонеските войни. 

− Представяме ви един революционен поглед върху реалната 
численост на армиите, участвали в легендарната битка при 
Ахелой, който развенчава една историографска грешка, 
превърнала се в наложена историческа норма. 

− Продължаваме с един по-различен поглед към военното дело в 
Османската империя и ролята на бизнеса, икономиката и частната 
инициатива за възхода на Високата Порта. 

− Радослав Тодоров се включва с един чудесен обзор на военните 
действия на българската армия в Добруджа в рамките на Първата 
Световна война. 
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− Явор Генов от екипа на „Историограф“ прави дебют на страниците 
на „Военна История“ със статия, посветена на дейността на 
австро-унгарския речен флот по време на Първата Световна 
война. 

− Юлиян Недев изнамира и разказва историята на Феликс фон 
Люкнер, наричан последният класически пират, оперирал срещу 
Антантата в хода на Голямата война. 

− Отново на колегата Недев трябва да благодарим и за интересния 
материал, посветен на десетте най-важни нововъведения в РККА, 
вдъхновени от съприкосновението на Червената армия с Вермахта 
на Източния фронт. 

− Венцислав Божев ще ни разкаже в сбит и изчерпателен вид за 
първата война между арабските държави и Израел, посяла 
ветрове, от които и до днес Ориента жъне бури. 

− Младен Манев ще ни представи отвличането на полет AF8969 на 
Еър Франс от терористи в Алжир и операцията по неговото 
спасяване. 

− Руслан Трад прави отличен обзор на политиките на Иран и Русия 
по отношение на арабските страни от Ориента и Северна Африка. 

− Денислав Кандев ни оказва честта да присъства в броя със свое 
пространно ревю на новия филм на Мел Гибсън Hacksaw Ridge. 

 
Приятно четене! 
 

Александър Стоянов 
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интервю 

ЕКИПЪТ НА ПРОЕКТ 
„ИСТОРИОГРАФ“ 

 

 

 

Може ли да се представите на читателите ни с няколко думи – 

как се казвате, от къде сте и с какво се занимавате? 

 

  Антон Николов  

Казвам се Антон Николов, аз съм от Николаево, малко китно градче до 

Стара Загора,  завършил съм бакалавър по История във ВТУ „Св. Св. 

Кирил и Методий. В момента се занимавам със социални дейности, но 

същевременно и уча магистратура по специалност Защита на 

националната сигурност. 
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Ралица Михалова 

Казвам се Ралица Михалова, родом съм от град Плевен. Завършила съм 

бакалавър История с педагогически профил и магистърска степен със 

специалност Национална и регионална сигурност. 

 

 

Станислав Вълев  

Казвам се Станислав Владимиров Вълев от град Ловеч и работя като 

учител по история и цивилизация в село Дерманци. 
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Явор Генов  

Казвам се Явор Генов, роден съм в град Бургас през 1992 година. От 6 

години живея във Велико Търново. Завърших бакалавър по История с 

учителска правоспособност във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. В 

момента следвам магистратура по География и икономика отново във 

ВТУ. Очаквам с нетърпение деня, в който ще вляза в класната стая. 

Интересите ми са насочени към Новата и Най-новата българска 

история.  

 

 

Какво накара четирима млади българи да се захванат с история 

във време, когато хуманитарните науки съвсем не са 

привлекателна сфера? 

 

Антон: Историята винаги е предизвиквала интерес за мен, особено 

българската тъй като така съм възпитаван в неразривна връзка с 

родното, семейното, българското. 
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Ралица: Историята е интересна наука, която помага на възприятията 

на хората за изминалите събития, настоящите и съответно бъдещите 

такива. Мисля, че хуманитарна наука като историята е достатъчно 

привлекателна за изследвания и обогатяване на младите българи. Тя 

възпитава и разширява кръгозора. 

 

Явор: За себе си бих казал, че не аз избрах историята, а по-скоро се 

получи обратното. Започнах да следвам История с мисълта, че ще се 

прехвърля да изучавам Право. Но се случи така, че след края на първи 

курс нямах никакво намерение да се прехвърлям . Оттогава историята 

е мое призвание.  

 

Станислав: Именно отдръпването на хората от хуманитарстиката ни 

накара да дадем старт на проекта. Вярваме, че хуманитаристиката 

изгражда хора с критичен поглед, които имат силно гражданско 

самосъзнание и идеи, с които да променят настоящето. 

 

Вие сте част от едно поколение, което, на теория, има шанса да 

погледне на историята без предразсъдъци. Какво ви притеснява 

в начина, по който се тълкува българската история в нашето 

общество? 

 

Антон: Единственото, което ме притеснява, но то не е елементарно 

като проблем в нашето общество е пренебрегването на историята, и 

опитите за изменянето й в полза на политически и други, бих казал 

небългарски, цели. 

 

Ралица: Българската история в момента остава на заден план, не само 

в училищните институции, но и в обществените интереси. 
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Професионалните историци трябва да гледат безпристрастно на 

историята, затова и ние като екип се стремим и в статиите си да 

изразяваме различни мнения и да се получават дебати, с които да се 

уточняват именно такива спорни процеси или факти. Лично мен ме 

притеснява крайното мислене в подкрепа или не на дадени процеси в 

българската история. 

 

Станислав: Нещото, което най-много ме притеснява е фактът, че 

историята днес се политизира, профанизира и използва за пропаганда, 

а не се извличат ползите от нея. Ползи като добри примери, личностни 

качества на историческите личности, любов към родния край и 

родината и т.н. 

 

Явор: Според мен най-опасното нещо за историческата наука са 

крайностите. През последните 70 години историята страда особено 

силно от бичовете на политиката и крайностите. След 9 септември 

историята се изучава по „един начин”, след 10 ноември на народа му 

беше казано „Всичко това е лъжа! Ето това е истината!”. Няма как 

всички да повярват, че са живели в лъжа.  От този момент идва и 

силното влияние на политическите фили- и фоби- върху историческата 

наука.   

 

Кои са онези страни от нашата история, които според вас, се 

премълчават, съзнателно или не и за които научаваме само, ако 

сами се потрудим да проверим? 

 

Ралица: За мен най-спорният момент в историята на България е 

периода от 1944-1989 година. Именно за този период имаме недостиг 

на исторически изследвания. Бих искала повече от българските 
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граждани да се интересуват исторически от този период, за да могат 

да си обяснят много от последвалите процеси в страната ни. 

 

Явор: За да не изпадна в подробности ще назова само един прост 

пример. 27 години след падането на Народната република тя все още 

не е заела подобаващо място в учебниците по история. От тук идва и 

тоталното непознаване на „социализма”, както от нашето, така и от 

следващите поколения.  За мен това е абсолютно необяснимо – ако не 

познаваме близкото си минало, значи знаем много малко за себе си...  

 

Днес думи като „национализъм“ и „патриотизъм“ се използват 

с много сериозна политическа окраска, често с негативни 

измерения. Вие какво влагате в понятия като патриотизъм, 

национализъм и родолюбие? 

 

Антон: За мен патриотизмът се изразява в устояване на собствените 

ти принципи и идеи, макар и да е доста трудно в този модерен свят, в 

дълга който си поел да кажем към семейството си, към това да 

продължиш да се развиваш в България, общо взето да се будиш с 

идеята, че няма нищо по-хубаво на света от България. 

 

Ралица: Родолюбието не се изразява само в политически коментари и 

безсмислени спорове в социалните мрежи. Лично за мен патриотизма 

е заложен във възпитанието, в грижата към природата на родината си, 

в семейните ценности и в познанието на историята и корените си. 

Надявам се с инициативите, които сме подели ясно и категорично да 

изразим своята любов към родината си и смело вярваме, че мястото ни 

е тук – в България. 
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Станислав: Това е едно от най-лошите неща в нашето време. 

Патриотизмът се тълкува като краен национализъм и се свързва с 

омраза, отричане на новото, актуалното и изобщо на съвременния свят. 

Ние влагаме в тези неща на първо място едно единствено нещо – любов 

към родината, родното и родния край. Вярваме, че заредени с 

патриотизъм, можем да се реализираме в България и да работим за 

каузата - нашето отечество да стане държавата, за която са мечтали 

предците ни и за която мечтаем ние. В историята можем да намерим 

много хора за пример и вдъхновение. 

 

Явор: В днешно време се забелязва все по-често как думи като 

„национализъм”, „патриотизъм” и „реч на омразата”  биват поставяни в 

едно изречение. За мен това е меко казано необяснимо... За мен думите 

„национализъм” и „патриотизъм” означават любов, а не омраза. Любов 

към Отечество, Народ, Род, Семейство. Любов към своето, родното... 

готовност да работиш, да се бориш за него и да го защитаваш ако се 

наложи...   

 

Как подбирате темите, с които да се занимавате? Към кои 

периоди от историята ни са насочени конкретните ви интереси? 

 

Станисав: Избираме популярни, но също така и дискусионни теми, за 

които може да се каже нещо повече и нещо ново, което да провокира 

мнения и дискусии. Моите интереси са насочени най-вече към 

българското средновековие, а също така и в периода на Възраждането 

на народа ни. Антон и Явор са се насочили към Новата и Най-новата 

българска история.  
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Ралица: Стремим се да обхванем колкото се може по-голяма част от 

българската история. Всеки от нас има свои интереси в определени 

направления от нея. Аз лично пиша повече публицистика и съм 

редактор на статиите, които се публикуват. В бъдеще очакваме повече 

автори, които искат да покажат своите знания и да ни помогнат да 

запълним празните пространства в тематиката, която обхващаме. 

Желанието ни е  Историограф да бъде свободна трибуна  за изявите на 

млади и образовани българи.  

 

Какви са проектите, над които „Историограф“ работи към 

момента? Какво планирате в бъдеще? 

 

Станислав: Работим върху някои много интересни нови проекти. 

Стремим се да затвърдим контактите си с други подобни на нашата 

организации, за да можем да работим заедно за хубави каузи. 

Планираме и някои нови интерактивни и забавни инициативи, с които 

да популяризираме историята по професионален и интересен начин. 

От доста време имаме желание да започнем да си партнираме и с 

обществени институции като читалища, общини, а също така и научни 

като – музеи и университети. Именно чрез тези партньорства можем да 

направим професионалната история популярна и лесно достъпна, а 

също така да работим за истинско събуждане на любов към родината. 
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КАМПАНИЯТА В СИЦИЛИЯ 
(415-413 г. пр. Хр.) 

Стратегически избор или 
имперски завоевателен опит 

 

Георги Марков 

 

Възможно е ли представителната демокрация да функционира 

ефективно по време на криза? Може ли едно Народно събрание, което 

не притежава нужната експертиза и качества, да взема правилни 

решения в ключови, съдбовни моменти от историята на своята 

държава? Тези въпроси не принадлежат приоритетно на нашето 

съвремие, а са повдигали спорове сред политическите мислители от 

Древността до наши дни. Един пример от античната история се 

използва като христоматийно доказателство за ограниченията на 

представителната демокрация по време на война и като доказателство 

за това доколко тази система е отроче на лукса, мира, и свободата. 

Именно него ще разгледаме в настоящата статия – опитът на Атина да 

завладее Сиракуза, а в перспектива и цяла Сицилия, по време на 

съдбовната си и злощастна кампания от 415-413 г. пр. Хр. Защо 

атиняните се решават на този толкова хазартен ход и има ли той 

стабилна стратегическа обосновка? Подведено ли е Народното 

събрание на могъщия полис от един опортюнистичен популист, който 

подпалва амбициите на тълпата за величие, завоевание и имперски 

блясък? Има ли изобщо шансове за успех кампанията и какво е пълното 

измерение на катастрофалния провал за съдбата на цялото 
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Средиземноморие? На тези въпроси накратко ще се опитам да отговоря 

в следващите няколко страници. 

 

Кратък пролог 

 

Пелопонеската война (431 – 404 г. пр. Хр.) с право заема своето място 

сред най-епичните и съдбовни противопоставяния на Античната епоха. 

В нея, обаче, се крие и не малка доза трагизъм, обусловен от 

пропиляването на много от натрупаното в предходните години – 

Златното Петдесетилетие, апогеят на Класическа Гърция, величавото 

време на Сократ, Фидий, Темистокъл, Кимон и Перикъл. По-голямата 

част от континентална и островна Гърция се разделя между лагерите 

на двата най-могъщи полиса – Атина и Спарта, които само 49 години 

по-рано се обединяват, за да спасят древногръцката цивилизация от 

персийската заплаха. 

  

Първият етап на конфликта – Архидамовата война, продължава от 431 

г.  до 421 г. и завършва с компромисния Никиев мир. Военните 

действия показват повече от ясно едно – двата лагера са твърде 

могъщи и равностойни, за да си нанесат решителен удар, който да 

разреши категорично спора. Атина разполага със смазващо 

преимущество по море, където многобройната й и изключително 

опитна флота си остава най-могъщата военноморска сила в Източното 

Средиземноморие. По суша обаче, легендарните спартански хоплити, 

покрили се с безсмъртна слава по бойните полета на Термопилите и 

Платея, представляват непреодолима преграда пред амбициите на 

атиняните да разширят влиянието си в континентална Гърция. Нещо 

повече, походът на талантливият спартански генерал Бразидас на 
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северозапад доказва колко уязвими са атинските позиции при 

Дарданелите и Галиполския полуостров. Тази стратегическа точка е от 

витално значение за Атина – тя контролира търговските маршрути към 

черноморската акватория и жизненоважните доставки на зърно. Макар 

авантюрата на Бразидас да завършва с равен резултат – в битката при 

Амфиполис и двете армии губят своите пълководци  - тя служи като 

предупреждение за по-трезвомислещите политици в Атина.  

 

Именно водачът на по-консервативната партия Никий съумява да 

наложи своята гледна точка и да започне преговори за подписване на 

мир. Ала това е мир на компромиса, не на императивите на бойното 

поле. Следователно той няма как да разреши фундаменталните 

проблеми между Атина и Спарта или да постави основите на 

дълготрайно разведряване и стопляне на отношенията между двата 

силови центъра. Горещата война за кратко преминава в своя „студен“ 

вариант, а Никиевият мир ще трябва да играе ролята на зле прикрито 

временно примирие.  

 

Никий и Алкивиад – сблъсъкът на две 

диаметрални философии 

 

Подписаният през 421 г. мир превръща Никий във водещия политик на 

Атина – солиден, консервативен, предпазлив и противопоставящ се 

изначално на всяко разширение на вече спечелената империя. 

Държавникът ясно осъзнава опасността, която приближава родния му 

полис – завистта на останалите градове-държави, страхът от 

прекомерното разрастване на нейната сила, обединението на всички 

останали свободни елементи, които ще се опитат да предотвратят 
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нейната хегемония в Елада. Никий не споделя визията на Перикъл за 

Атина, която трябва да застане начело на цяла Гърция и да сграбчи 

шанса за величие с всички сили. За него това е фатален хюбрис , който 

само тласка родината му към неминуема гибел. Мнението му се споделя 

от влиятелни кръгове от старата аристокрация и търговските съсловия, 

за които войната винаги означава проблеми и потенциални загуби. 

 

Никий (470-413 г. пр. Хр.) 
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Но това не бива да ни заблуждава за общите настроения в Атина. Не 

по-малко влиятелна партия счита, че мирът със Спарта е равносилен 

на поражение или още по-лошо – на предателство. Натрупаната 

имперска инерция не бива да бъде губена в излишни притеснения и 

страхове от бъдещето. Нима велик полис като Атина, преживял 

персийската буря, въздигнал се от пепелта до невиждани висоти, 

трябва да лежи на стари лаври? Не може това да е съдбата на морската 

сила, чиито платна кръстосват целия познат свят от Херсонес до 

Стълбовете на Херакъл ! 

 

 

Картина от 1911 г., показваща разговор между 
философа Сократ и Алкивиад. 
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Най-могъщ изразител на тази политика е Алкивиад – потомък на 

легендарния род на Алкмеонидите, който може да проследи своя 

произход до Троянската война. Аристократ до мозъка на костите, 

възпитаник на Перикъл, към когото изпитва сляпо възхищение, 

брилянтен оратор, изкусен политически комбинатор, смел пълководец, 

безскрупулен опортюнист, горделив, самовлюбен и самоуверен, 

Алкивиад по много признаци напомня на младия Цезар. Още през 421 

г. той отчаяно се опитва да саботира мирните преговори със Спарта и 

се очертава като най-опасния и способен противник на Никий.  

 

Но двамата мъже не просто защитават различни политически позиции 

– между тях има силна лична неприязън. Възможно е тя да се дължи 

на разликата в поколенията – Никий е с двадесет години по-възрастен 

от своя опонент; възможно е по-улегналия, набожен и скромен мъж да 

изпитва искрено отвращение към пилеещото баснословни суми конте, 

което участва с четири колесници в Олимпийски игри, организира 

шумни пирове и безсрамно си купува обожанието на тълпата с ефектни 

празненства и дарения. В едно нещо обаче не може да има съмнение – 

двамата протагонисти на наближаващата драма мечтаят за провала на 

другия и са готови да работят за него с всички налични средства.  

 

Изкушението Сицилия – предпоставки за 

кампанията 

 

Войнствено настроената партия в Атина всячески се опитва да намери 

предлог за възобновяване на борбата и окончателно разрешаване на 

конфликта със Спарта за доминацията в Елада. Предпазливостта, 

обаче, изисква евентуалният театър на военните действия да не бъде 
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в континентална Гърция – това ще представлява твърде дръзко 

нарушаване на мира и може да подтикне още полиси да се присъединят 

към лагера на Лакедемон. Това ограничава възможностите до две – на 

североизток, в посока към Тракийския Херсонес (Галиполския 

полуостров) или на запад, в Сицилия. Атиняните и спартанците вече 

имат опит с намесите си и на двата фронта – споменахме за ключовата 

битка при Амфиполис през 422 г., но също така трябва да отбележим и 

ограничените експедиции на атиняните в Сицилия през 20-те години, 

които завършват без какъвто и да е положителен резултат. Атина обаче 

е обвързана с договор за взаимно приятелство с местния град Сегеста, 

и когато той се забърква в конфликт с близко разположения Селинос, 

колелото на историята равномерно започва да ускорява съдбовния си 

ход. Селинос, удобно, е в съюзни отношения със Сиракуза – най-

могъщият от всички градове-държави на острова, който на всичкото 

отгоре е дорийска колония и поддържа близки приятелски връзки със 

своите етнически родственици от Спарта. Така, напълно 

незначителният локален конфликт може много бързо да се окаже 

брънка в поредица от събития, която ще реши съдбата на една 

империя. Въпросът е – трябва ли Атина да се намесва в дребните 

сицилийски дрязги?  

 

Стратегическа експедиция или имперски импулс? 

 

Когато пратениците на Сегеста пристигат в Атина с апел за помощ, 

Народното събрание е изправено пред тежък избор. От една страна 

съюзният договор и чувството за чест задължават атиняните да се 

намесят. От друга подобна стъпка неминуемо ще предизвика ответната 

реакция на Спарта и почти сигурното възобновяване на бойните 
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действия в широк мащаб. На Тукидид дължим великолепното 

изложение на доводите на двата политически лагера. Пръв взема 

думата Никий. Вече навършил 55, застаряващият политик с почти 

пророческа яснота описва опасностите, дебнещи Атина. Полисът няма 

и не може да има никакви интереси в Сицилия. Защо да се хабят ценни 

ресурси, кораби и хора на боен театър, който няма никакво 

стратегическо значение за морската империя? Ако Атина прати мощна 

армия на запад, няма ли това да предизвика Спарта отново да опита 

късмета си и да нанесе изненадващ удар с могъщите си хоплити в 

сърцето на Атика? Не, плануване на кампания в Сицилия е равностойно 

на лудост. Ако вниманието трябва да бъде насочено в определена 

посока, то това трябва да бъде североизтока, където тракийските 

племена и местното население създават прекалено много проблеми и 

заплашват стратегическата позиция и комуникации на атиняните. Ако 

империята продължи да се разширява прекалено много, в един момент 

наличните ресурси за нейното опазване ще бъдат изчерпани и тя ще 

се сгромоляса с гръм и трясък.  

 

Алкивиад отхвърля с презрение всички тези доводи. Защо трябва да се 

страхуват атиняните от една акция в Сицилия? Нима вече не са 

доказали, че съдбата им е да изградят могъща империя? Империите, 

спори той, имат своя собствена механика – ако спрат да се разширяват, 

рано или късно са обречени на гибел. Ако атиняните се уплашат от 

своя шанс за величие, ще бъдат изправени пред съдбовен избор – да 

управляват или да бъдат управлявани.  
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Атинска морска пехота в битка 
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Алкивиад без съмнение е сред най-великите оратори на своето време. 

Рисуващ със смели щрихи златния пейзаж на бъдещото имперско 

величие, той пленява въображението на тълпата. Речта му зарежда с 

неконтролируем ентусиазъм Народното събрание и последвалият вот е 

предрешен – към Сицилия трябва да потегли мощен ескадрон от 60 

триреми и силен експедиционен корпус, който да помогне на Сегеста. 

Решението е критично поражение за партията на Никий – той с ужас 

наблюдава възраждането на най-големите си страхове в лицето на 

Алкивиад, сякаш прероден образ на Перикъл, Кимон, Темистокъл и 

Милтиад Стари. Ала могъщият държавник няма да се даде без бой – той 

е решен на един последен отчаян ход, който да обърне хода на 

събитията.  

 

Няколко дена след триумфа на Алкивиад, Никий изнася още една 

предупредителна реч в Народното събрание. На пръв поглед се е 

примирил със своето поражение – щом народът иска да пробва своя 

шанс в Сицилия, така да бъде. Но в такъв случай предвижданият 

контингент е напълно неадекватен за измеренията на задачата. Ако 

искат да постигнат някакви реални резултати, атиняните трябва да 

инвестират далеч по-големи ресурси, повече кораби и хора, а това ще 

оголи защитата им срещу Спарта. Най-вероятно намерението на Никий 

е да разкрие в пълна степен трудностите пред кампанията, за да убеди 

своите съграждани, че тя няма никакви шансове за успех. 

Калкулациите му се объркват катастрофално. Вместо да докара 

Събранието до отчаяние, речта на Никий налива масло в огъня. 60 

триреми няма да бъдат достатъчни? Тогава ще бъдат изпратени два 

пъти по толкова! Веднъж вкусила опиянението на имперската мечта, 
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атинската демокрация няма никакво намерение да се отказва от нея. 

Никий е направил фатален ход и ще си понесе последствията. 

 

И до ден днешен историците спорят каква е основната мотивировка за 

експедицията в Сицилия. Две са основните тези – че тя трябва да бъде 

разглеждана строго в стратегическите императиви на Пелопонеската 

война; или че представлява импулс за имперско разширение с далеч 

по-сериозни амбиции и последствия. Първата теза е сериозно 

подкопана от последвалия ход на събитията и от изворите, с които 

разполагаме.  

 

Няма никакво съмнение, че анализът на Никий е правилен – от 

стратегическа гледна точка кампанията в Сицилия е безумие. Първо, 

тя не може да доведе до каквото и да е решаващо преимущество за 

Атина на основния боен театър – континентална Гърция. Евентуалното 

овладяване на Сиракуза или още по-зле – на цяла Сицилия, ще донесе 

повече проблеми отколкото дивиденти в краткосрочен план. 

Завладяването и усвояването на острова ще изисква огромни ресурси 

и жива сила, с които Атина не разполага и не може да отдели в 

контекста на спартанската заплаха. Второ – Сиракуза не представлява 

заплаха за Атина и в този смисъл идеята за превантивен удар е лишена 

от всякакъв смисъл. Сицилийският град не разполага с достатъчно 

силен флот, за да наклони везните в Егейския басейн; от друга страна 

локалните проблеми и ангажименти правят изпращането на значителен 

пехотен контингент в помощ на Спарта повече от илюзорно. Трето, 

атиняните не си правят труда да разузнаят какви са настроенията на 

останалите полиси на остров Сицилия и как те ще възприемат 

дебаркирането на силен чужд експедиционен корпус. Алкивиад успява 

да убеди съгражданите си, че останалите сицилийски градове завиждат 
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яростно на богатството на Сиракуза и ще посрещнат атиняните с 

отворения обятия – популистка лъжа, която не се базира на никакви 

факти. Още по-лошо – атиняните не вземат под внимание възможната 

спартанска реакция. Никий споменава опасността лакедемонците да 

атакуват Атика, но никой държавник и от двете партии не си помисля, 

че е възможна спартанска намеса в пряка защита на Сиракуза. 

 

Нека обобщим – Сиракуза не представлява заплаха, за да е необходим 

превантивен удар; в краткотрайна перспектива дори акцията да бъде 

успешна, тя ще предизвика повече проблеми, ангажименти и нужда от 

ангажиране на ресурси, отколкото придобивки и положителни 

резултати; планирането на операцията представлява отчайваща 

импровизация и не взема под внимание най-сериозната потенциална 

заплаха – контраатака на Спарта. Изводът е ясен – от стратегическа 

гледна точка кампанията не просто е ненужна, но поставя под сериозна 

заплаха бъдещите перспективи на Атина.   

 

Не така стоят нещата когато разгледаме империалистичната мотивация 

на завоеванието, предлагана от Алкивиад. Нека за момент да 

пренебрегнем абстрактната реторика за престиж, величие и 

разширение заради самото разширение. Защо Сицилия може да се 

окаже стъпката, която да превърне Атина в една от суперсилите на 

Средиземноморието? Към 415 г. Атина вече е достигнала размера на 

античен мегаполис, населението й вероятно надвишава 200,000 души 

и има потенциал за увеличение. Атика, макар и сравнително 

плодородна, няма капацитета да изхранва не само своето селско 

население, но и подобен по размер урбанистичен център. 

Следователно в дългосрочна перспектива потенциалната имперска 

столица ще се нуждае от непрекъснат поток от огромни доставки на 
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висококачествена пшеница. В Античното Средиземноморие има четири 

региона, които могат да играят ролята на доставчик на този ресурс – 

степите на север от Черно море, Египет, Либия и Сицилия. Египет е под 

властта на Персия, а Либия под властта на Картаген – имперски сили, 

които са твърде могъщи, за да бъдат открито предизвикани на този 

етап. Настоящият основен източник на зърно за Атина е черноморското 

крайбрежие, но както вече посочихме маршрутите са недостатъчно 

сигурни и житниците не са под пряк атински контрол. Потенциално 

овладяване на Сицилия би решил веднъж завинаги продоволствения 

проблем на огромния полис.  

 

Не са маловажни и търговски аспекти на кампанията. Сиракуза е едно 

от най-важните пристанища в цялото Средиземноморие и търговците 

му имат контрагенти от Бизантион до Масалия. Полисът, перла на 

Сицилия, е един от малкото икономически субекти, които наред с 

Картаген и финикийските градове, могат да спорят с търговската мощ 

на Атина. Но ако това влияние, връзки и сила бъдат подчинени и 

вплетени пряко в икономическата империя, създадена и развита от 

Кимон, Перикъл и техните наследници, новият мастодонт ще се 

превърне в страховита сила, непреодолима за своите конкуренти.  

 

Не на последно място трябва да изтъкнем стратегическата роля на 

Сицилия в средоточието между Източното и Западното 

Средиземноморие. За никого не са тайна амбициите на Картаген да 

сложи ръка на острова и да се превърне в хегемон в Средиземно море. 

Алкивиад успява да разпали амбициите на своите сънародници да 

осуетят тези планове. Кой би могъл да спре Атина, ако овладее 

Сицилия? Сложила ръка на богатите й градове, разполагаща с 

огромните й ресурси и удобни пристанища, гръцкият полис ще бъде в 
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доминираща позиция да оспори дори властта на Картаген на запад. Как 

ще устои Спарта на подобна нараснала мощ? Ще посмее ли дори 

империята на Ахеменидите да оспори таласократията  на града на 

Атина Палада? 

 

Разбира се, тази утопична кула от карти може лесно да замае по-

невежите сред заседаващите в Народното събрание на Атина през 

съдбоносната пролет на 415 г. Невъзможно е да преценим доколко 

самият Алкивиад е вярвал в постигането на такава химера – но е 

повече от ясно, че няма скрупули да я използва за собствените си 

политически цели. Залозите към този момент са ясни – ако кампанията 

се провали, това ще означава политическа смърт за Алкивиад. Ако 

обаче успее, дори и в ограничен мащаб, неговата позиция в Атина ще 

бъде неоспорима и той може да достигне влиянието и славата на своя 

ментор Перикъл. Парадоксалното в случая е, че Народното събрание 

поверява командването на двамата жестоки врагове – Алкивиад и 

Никий, назначавайки като трети генерал Ламахос, вероятно за да 

балансира неприязънта на двамата си колеги.  

 

Обречената кампания и провалът на 

демократичната процедура 

 

Какви са силите, екипирани от Атина и нейните съюзници, за 

експедицията в Сицилия? Тукидид – първокласен източник на 

информация, на когото можем да се доверим без скептицизъм – ни дава 

подробни числа за армията на Алкивиад, Никий и Ламахос. Мощен 

ескадрон от 134 триреми е събран, за да отплава на запад – 60 от тях 

са „бързи“, тоест с боен профил, останалите са транспортни и 
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превозват експедиционния корпус. Разликата не бива да ни 

заблуждава – и т.нар. транспортни триреми (стратиотиди) могат без 

особено затруднение да бъдат използвани в насрещен бой, макар и да 

са малко по-тромави от щурмовите кораби. Основната сухопътна армия 

се състои от 5,100 хоплити, от които 1,500 са атински, а другите са 

съюзни контингенти. Към тях трябва да добавим 500 аргосци и 250 

наемници от Мантинея, 480 стрелци (400 атиняни и 80 елитни критски 

лъконосци), 700 родоски прашкари и 120 леки пехотинци от Мегара. С 

оглед на това, че всеки един екипаж на трирема се състои от около 200 

души (включваме в това число гребците), флотът надхвърля 25,000 

души, а самият експедиционен корпус – малко над 7,500. За 

сравнение, атиняните разполагат с малко над 10,000 души в началото 

на битката при Маратон през 490 г.  

 

Корпусът на атиняните със сигурност е доста сериозен в контекста на 

военните и логистични реалности на Класическата епоха. Но от друга 

страна той е повече от недостатъчен за завладяването на обширен и 

гъсто населен остров като Сицилия, разполагащ с множество мощни 

крепости. Дори и да приемем, че операцията е насочена само срещу 

Сиракуза, нивото на обсадното дело и числеността на експедиционната 

армия не дава сериозни шансове за успех. Това само може да ни наведе 

на мисълта, че Алкивиад залага най-вече на бързото организиране на 

широка анти-сиракузка коалиция под атинска егида, която да наклони 

везните в полза на атакуващата армия. Ако тази предпоставка не се 

случи, завоевателната му мечта може да се превърне в невъзможен за 

разрешаване тактически кошмар.  

 

Ала още преди първите триреми да спуснат гребла в пристанището на 

Пирея, Атина е разтърсена от жесток политически скандал, който ще 
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предреши изхода не само на Сицилийската кампания, но и на цялата 

Пелопонеска война. В разгара на приготовленията за отпътуване, 

столицата на Атика осъмва в религиозен шок – Хермите, крайпътни 

статуи на бога-покровител на пътниците Хермес, са жестоко поругани 

от неизвестни вандали. Случилото се е нещо повече от лоша поличба 

за бъдещата експедиция – в града мълниеносно се разпространяват 

слухове за оргиастични пирове, на които открито се отправят 

подигравки към боговете. Името на Алкивиад все по-често се 

споменава сред замесените, макар никой да не вярва, че той може да 

е участвал в самия акт на поругаването.  

 

Оттук насетне политическият скандал бързо се изражда във фарс и 

започва да разкрива най-лошите черти на демократичната система в 

Атина. От една страна враговете на Алкивиад не смеят да го обвинят 

открито и да го привлекат под съдебна отговорност за религиозни 

престъпления, защото влиянието и подкрепата му сред народа достигат 

френетични размери в контекста на наближаващата експедиция. Това, 

обаче, не ги спира да подклаждат злостни слухове по негов адрес зад 

кулисите, което напълно отравя атмосферата в града. Стига се дотам, 

че привържениците на Алкивиад на свой ред започват да обвиняват 

Никий, че е инсценирал скандала, за да злепостави опонента си – 

налудничаво твърдение с оглед на безукорната репутация и набожност 

на улегналия консерватор.  

 

В такава злостна и угнетителна атмосфера започва една от най-

мащабните отвъдморски експедиции в античната история, в началото 

на юни 415 г. След кратък престой на о-в Керкира за изчакване на 

съюзническите морски ескадрони, в края на лятото атинската флота 

най-сетне достига Сицилия. Още първите стъпки на острова показват, 
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че начинанието трудно ще се увенчае с успех. Обещанията на 

Алкивиад за топъл прием и отворени врати, за почти мигновено 

присъединяване към общ съюз срещу Сиракуза, започват да се стапят 

по-бързо утринна мъгла. Нито Региум, нито Катана или Месина отварят 

пристанищата си за атиняните, макар и да им позволят да попълнят 

запасите си срещу заплащане. Очевидно е, че експедиционният корпус 

трябва да се настрои към тези неочаквани обстоятелства. Но какви 

тогава трябва да бъдат целите на експедицията?  

 

Обсадата на Сиракуза 
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Никий, най-опитен от тримата командири и изначално 

противопоставящ се на цялата авантюра, защитава тезата, че армията 

трябва да се придържа към своята оригинална цел – да помогне на 

Сегеста и да нанесе удар на Селинос, без да се ангажира с каквито и 

да е по-нататъшни действия. Алкивиад, естествено, не може да се 

съгласи с подобно мнение. Инвестираните ресурси и престиж са твърде 

големи за такава смехотворна задача. Въпреки лошото начало, той все 

още вярва, че може да използва уменията си на политик и оратор, за 

да въвлече сицилийските полиси в широка коалиция срещу Сиракуза. 

Изненадващо, най-дързък от тримата генерали се оказва Ламахос – той 

счита, че всяка загуба на време дава възможност на сиракузци да 

подготвят по-добре своята отбрана, да засилят армията си и да 

привлекат нови съюзници. Следователно флотът трябва незабавно да 

поеме срещу крепостта, да я атакува възможно най-бързо и да се опита 

да се възползва от елемента на изненадата.  

 

От дистанцията на времето изглежда, че позицията на Никий е най-

правилна. Тя ограничава както целите, така и опасностите за 

експедиционната армия. Ако цялата акция се окаже провал, то 

атиняните все пак ще могат да се измъкнат от нея с непокътнат флот и 

вероятно с по-голямата част от пехотата. Загубата няма да бъде 

фатален удар по престижа на Атинската империя, а спасените ресурси 

ще могат да бъдат пренасочени в по-перспективна насока.  

 

Подобен анализ е валиден само и единствено ако разглеждаме 

експедицията в стратегическите й измерения. Но както вече посочих, 

според мен атиняните отдавна са надхвърлили императивите на 

стратегията и имат доста по-дръзки амбиции. Имперският импулс в 

крайна сметка си казва думата и Алкивиад успява да наложи своята 
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гледна точка. Но именно в този момент съдбата нанася съкрушаващ 

удар на Атина – или по-скоро нейната политическа класа си прави 

сепуку.  

 

Докато флотът и армията търсят съюзници в Сицилия, а командирите 

спорят за тактическите пътища за достигане на крайната цел, в Атина 

политическите сплетни най-сетне дават конкретен резултат. Враговете 

на Алкивиад се възползват от неговото отсъствие и събират смелост да 

му повдигнат обвинения в религиозни престъпления. Вината му няма 

никакво значение – по закон той е длъжен да се яви в Народното 

събрание и да поеме защитата си, а това означава да сдаде 

командването в Сицилия.  

 

Новините за този политически трус застигат атинския пълководец в 

Катана, където все още се водят преговори за атаката срещу Сиракуза. 

Никий и Ламахос се противопоставят на ареста, давайки си сметка, че 

той ще предизвика неконтролируемо брожение сред армията – 

Алкивиад е най-обичания и популярен от генералите. Той приема 

наглед спокойно новините и се съгласява безропотно да замине за 

Атина, макар това да слага кръст на най-големите му амбиции. Когато 

флагманският кораб „Саламина“, изпратен да го доведе обратно в 

Гърция, достига Турий, Алкивиад, заедно с най-верните си другари, се 

възползва от относителната си свобода на борда и скача в бурните 

води на Средиземно море. Последвалото не особено усърдно търсене в 

пристанищния град не дава резултат и „Саламина“ се отправя към 

Атина. В последвалия фарсов процес Алкивиад е осъден на смърт in 

absentia.  
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Преди да изясним защо това се оказва фатално за Атина, няколко думи 

за безумния начин, по който политическата класа в полиса реагира на 

скандала. Има два очевидни начина за неговото разрешаване – да се 

заведе бърз процес срещу Алкивиад преди заминаването на 

експедицията, за да не се хвърли сянка върху кампанията; или 

разрешаването на проблема да се отложи след края на бойните 

действия, за да не се компрометират усилията на генералите и армията 

по изпълняването на начертаните задачи. Вместо това противниците 

на Алкивиад действат по-възможно най-грозния и безпринципен начин 

– атакуват го в гръб в момента, когато далеч по-могъщия от тях 

държавник не може да се защити. Процесът, естествено, не почива на 

никакви принципи – ако обвинителите действително желаеха да 

накажат Алкивиад за някакви измисления престъпления, това щеше да 

се случи преди кампанията. Но моментът е избран перфектно – 

неговото отзоваване не само съсича амбициите му за слава, но и го 

поставя пред почти свършен факт при решаваща промяна на 

обществените нагласи в негов ущърб.  

 

Жалките политически калкулации обаче ще ударят жестоко през 

ръцете страхливците, които ги плетат. Изпълнен със злоба и гняв, 

Алкивиад се заклева да отмъсти епично на своите врагове. Той не само 

успява да се спаси в Турий, но няколко седмици по-късно се добира до 

Спарта, където разкрива всички текущи планове на атиняните в 

Сицилия. Не само това – познаващ добре стратегическите и тактически 

слабости на своите съграждани, пълководецът дава на Лакедемон 

решаващия ключ за спечелване на Пелопонеската война – 

построяването на малката крепост Делаклея, в сърцето на Атика, само 

на 16 километра от Акропола на Атина. Това поставя Атина в 

стратегически мат, от който тя никога няма да може да се възстанови.  
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Още по-катастрофални обаче са краткотрайните последици за 

Сицилийската кампания. Тя, в крайна сметка, е отроче на Алкивиад. 

Иронично, най-сериозният противник на цялото начинание – Никий, се 

оказва натоварен с нейното изпълнение. Повечето историци, които 

разглеждат последвалите събития са единодушни в негативната си 

оценка за застаряващия командир. Той се проваля радикално в 

опитите си да сломи Сиракуза, нерешителен е, липсва му тактическа 

изобретателност и дързост. Няма да е пресилено да заявим, че не 

намесата на Спарта или героизмът на сиракузци – изключително важни 

елементи сами по себе си – а отзоваването на Алкивиад лишават 

атиняните от всякакви шансове за победа. В този смисъл провалът на 

кампанията е не толкова военен или тактически, а политически – 

радикална илюстрация на най-лошите черти на атинския демократичен 

модел. 

 

Измерения на атинския провал 

 

Настоящата статия няма да влиза в детайлно описание на хода на 

обсадата на Сиракуза – считам, че леснодостъпният текст на Тукидид 

трудно може да бъде достигнат по изчерпателност. Належащо е обаче 

да очертаем най-общо хода на събитията, за да можем да разберем в 

пълна степен размера на военната катастрофа, която спохожда 

Атинската морска империя.  

 

Вероятно в началото на ноември 415 г. атиняните най-сетне 

дебаркират в непосредствена близост до Сиракуза, но 

няколкомесечното им забавяне дава възможност на стратега на града 

Хермократ да стегне отбраната на и без това силната крепост. В 
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разразилата се сухопътна битка атинските хоплити вземат бързо 

надмощие над врага си, но сиракузката кавалерия спасява пехотата и 

прикрива нейното отстъпление. В крайна сметка сиракузци губят около 

250 души, а атиняните – едва 50, но този минимален успех едва ли 

може да играе решаваща роля за подкопаването на морала на 

крепостта.  

 

Атиняните се заемат с укрепването на своята позиция и започват 

изкопни работи около града. Проблемът е, че експедиционният корпус 

не разполага нито със стенобитни оръдия, нито с инженери, нито с 

достатъчно жива сила, за да обкръжи напълно Сиракуза. Флотът 

действително успява да блокира Голямото пристанище, но градът все 

пак съумява да получава доставки по суша, а и разполага с достатъчно 

провизии за продължителна обсада. С оглед на нивото на развитие на 

обсадното дело и липсата на решителни успехи на дипломатическия 

фронт, още през зимата на 415-414 г. каузата на атиняните изглежда 

обречена. 

 

Това повдига един логичен въпрос – защо Никий, съобразителен и 

опитен командир, който изначално не вярва в успеха на кампанията, 

не настоява за нейното прекратяване? Отговорът се налага от само 

себе си – защото не може да го стори. Това, струва ми се, слага 

решителна точка на спора за мотивацията на сицилийската 

експедиция. Ако тя беше просто стратегическа акция, атиняните би 

трябвало да се изтеглят с настъпването на пролетта на 414 г., когато 

атмосферните условия позволят морското отстъпление към Гърция. 

Проблемът е, че експедицията никога не е била просто стратегическа 

задача. Ако Никий все пак успее да се наложи и да форсира 

отстъпление, той ще извърши политическо самоубийство. Още по-лошо 
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– възможно е непредвидимото Народно събрание да го обвини в 

държавна измяна и саботаж на кампанията, срещу която толкова 

горещо е спорил. В това се крие личната му трагедия – от една страна 

той не притежава качествата успешно да завърши кампанията; от 

друга е прекалено амбициозен и суетен, за да се откаже от нея.  

 

 

Атиняните, на свой ред, затъват все по-дълбоко в сицилийските 

подвижни пясъци. През ранната пролет на 414 г. на острова пристига 

слабо подкрепление от 250 конници и далеч по-внушителните 300 

таланта сребро, които да предизвикат ентусиазма на потенциалните 

врагове на Сиракуза. Напразно. Съдбата на експедицията е 

Атински войници изграждат стена с която да контрират излазите на 
сиракузките части. 
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предрешена в деня, в който „Саламина“ акостира в Катана – сега 

атиняните ще трябва да пожънат ураганната буря, която сами са 

посели. Алкивиад успява да убеди Спарта, че изпращането на помощ 

за Сиракуза трябва да бъде сред приоритетите на пелопонеската 

суперсила. В резултат към Сицилия потегля мощен корпус, командван 

от талантливия генерал Гилип. В началото на лятото спартанците 

акостират в Химера – 700 морски пехотинци, 100 конници и 1,000 

тежки хоплити, към които се присъединяват 1,000 сицилийци.  

 

Междувременно Никий все пак е успял да завърши обсадния пръстен 

около Сиракуза, а флотът блокира Голямото пристанище с амбицията 

да сломи съпротивата с глад. Плановете на атиняните са съкрушени от 

пристигането на Гилип, който мигновено се заема на свой ред с 

обкръжението на вражеския лагер. Намесата на Гилип удря 

погребалната камбана на надеждите на Никий за какъвто и да е успех 

на бойните действия. Сиракузката пехота не може да се мери с 

атинските хоплити – не така обаче стоят нещата с тежките спартански 

копиеносци. Последвалите позиционни сражения и деблокирането на 

крепостта дава стратегическата инициатива твърдо в ръцете на Гилип 

и стратега на Сиракуза Хермократ.  

 

Дори и на този етап атиняните могат да се спасят от Сицилия без да 

понесат катастрофални загуби за своята държава. Голяма част от 

флотата им все още е непокътната, армията е достатъчно силна, за да 

се изплъзне на враговете. Вместо това управниците на Атина вземат 

най-катастрофалното от всички възможни решения – изпращат ново 

мащабно подкрепление през пролетта на 413 г., начело с Демостен и 

Евримедон. Новият корпус се състои от 75 триреми, 5,000 хоплити и 

значително количество леки пехотинци, прашкари и лъконосци – сила, 
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която е напълно съпоставима с началния експедиционен корпус. 

Общият брой на изпратените към Сицилия сили надхвърля 200 

триреми, 10,000 хоплити и над 5,000 спомагателни войски – огромна 

за времето си сила, която въпреки всичко не постига никакъв резултат. 

Пристигането на Демостен през ранната пролет на 413 г. довежда до 

най-мощната и решителна атака срещу Сиракуза. Тукидид ни оставя 

безсмъртно описание на отчаяния бой в предградията на крепостта, 

водещ се през нощта. 

 

Първоначално атиняните съумяват да преодолеят крепостната стена, 

но срещат непреодолимата съпротива на непоклатимия беотийски 

контингент в спартанския корпус. Слабо осветявани от луната, двете 

армии се вкопчват в решаващ насрещен бой, едва различаващи враг 

Разбити атински части отстъпват пред противниковия напор. 
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от другар в почти непрогледния мрак на тесните улици. Атаката на 

Демостен обаче губи своята инерция и навременната намеса на Гилип 

спасява Сиракуза. Атинските хоплити трябва да се оттеглят с тежки 

загуби, пропилявайки последния си шанс за успешен изход на 

кампанията. 

 

Оттук насетне бойните действия се превръщат в мъчителна агония 

между надеждата и очертаващата се пълна катастрофа. В хода на 

лятото атинските генерали осъзнават, че единствената им опция за 

спасение е да се осланят на своя флот, който да ги измъкне капана. 

Проблемът е, че обединената сиракузко-спартанска флота е успяла да 

блокира изхода на Голямото пристанище и стои на пътя между 

отчаяните атиняни и тяхното спасение. В края на септември 413 г. в 

пристанището се води една от най-драматичните морски битки в цялата 

антична история. Въпреки всичките си опити и численото си 

превъзходство, атинските триреми не съумяват да пробият обръча и 

трябва да се върнат в изходните си позиции. Това на практика 

подписва смъртната присъда на експедиционния корпус, който губи 

последната си надежда за бягство. Демостен и Никий са заловени след 

няколко дена лутане из сицилийската провинция и екзекутирани, 

въпреки възраженията на Гилип. Над 10,000 военнопленници никога 

не се завръщат по родните си места – повечето са продадени като роби, 

мнозина намират смъртта си при невъобразими условия в изоставените 

каменоломни в близост до Сиракуза.   
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Фаталният удар 

 

Никое определение няма да бъде достатъчно силно, за да опише 

степента на атинския провал в Сицилия. Гибелта на 10,000 хоплити е 

страшна, но донякъде преодолима; загубата на 200 триреми и най-

добрите екипажи на империята е удар, от който Атина няма никога да 

се съвземе. Още по-лошо – най-могъщият гръцки полис необратимо 

губи стратегическата инициатива в подновената Пелопонеска война и 

до нейния край ще трябва да се отбранява, само отлагайки неизбежния 

край. В числово и качествено отношение, загубата в Сицилия е далеч 

по-катастрофална от римското поражение при Кана през 216 г. пр. Хр. 

или немското крушение при Сталинград. Може би загубите на 

Наполеон в похода срещу Русия донякъде се доближават по важност и 

относителна тежест с провала на Никий, Ламахос, Демостен и 

Евримедон. През пролетта на 415 г. Атина все още е начело на могъща 

морска империя със страховит флот и огромни ресурси, готова да 

направи решителна крачка към своето първо значимо далечно 

завоевание. Само две години по-късно полисът е съкрушен, загубил 

най-добрите си екипажи и войници, принуден да мине в глуха отбрана 

зад собствените си крепостни стени. Обречена ли е изначално 

експедицията в Сицилия? Може би. Но атиняните сами убиват 

шансовете си, когато позволяват на политическите сплетни да се 

намесят в стратегическа кампания от съдбовна важност. Алкивиад 

може да бъде обвиняван в много грехове – кариеризъм, опортюнизъм, 

самовлюбеност, надменност – но страхът не е един от тях. 

Катастрофата срещу Сиракуза не е негово дело, а на безименните му 

обвинители, които историята ще забрави за броени години.  
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АХЕЛОЙ 
МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ 

 
Александър Стоянов 

 

 

Битката при Ахелой накратко 

 

Кога: 20.08.917 г. 

Къде: р. Ахелой, Ахелойско поле между Поморие и Несебър, дн. 

България 

 

Кои участват: 

1) България 

Пълководец: Симеон I, (предполага се че и Теодор Сигрица и Мармаис 

вземат участие в битката) 
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Армия: Според погрешното четене на изворите - 60 000 души, реално 

- неизвестно, новероятно около 15,000 души 

Загуби: неизв. 

 

2) Византийска империя  

Пълководец: Лъв Фока, Константин Липс, Йоан Грапсон, Олвиан Марул, 

Роман Аргир, Лъв Аргир, Варда Фока, Мелиас 

Армия: Според погрешното четене на изворите - 62 000, реално - 

неизвестно, но вероятно около 20,000 души 

Загуби: По-голямата част от армията 

 

Резултат: Решителна българска победа 

 

Класическата представа за битката при Ахелой, представена нагледно 
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Проблемът с числеността 

 

1) Според класическата българска историография, българската армия 

наброявала 60,000 души а ромейската - 62,000 души. Къде е 

проблемът. Проблемът всъщност е, че изворът, цитиран за тази битка 

- текстът "Поля от злато и мини за скъпоценни камъни" на арабския 

историк ал Масуди, всъщност не се отнася до битката при Ахелой 

(шокирани погледи и драматична музика на заден фон). Текстът на ал 

Масуди се отнася до битката при Улндр (ولندر - представяна във френския 

превод като Уаландер) и се касае за сражение, водено през 932 или 

934 г. между силите на четирите племена (печенези, маджари, хазари 

и авари) и византийско-българската армия, пратена да ги пресрещне, 

вероятно някъде в Сърбия (основното подозрение пада върху Белград). 

Във всеки случай, всеки елементарно грамотен човек, използващ 

френски, може да влезе ето тук и да прочете сам описанието на тази 

битка, в която Масуди обяснява за участието на местния гарнизон в 

сражението и т.н. Самата битка е изключително прецизно 

разгледана тук. С други думи, всичко което сте чели за числеността на 

двете сили при Ахелой, са пълни глупости. 

 

2) Вторият проблем с числеността на армиите е размера на бойното 

поле. Равнината, където се води битка е приблизително 6 на 4 км или 

24 кв. км. В действителност, обаче, войските използват само онази част 

на полето, разположена западно от р. Ахелой, като хода на битката 

подсказва, че между началните позиции на армиите и самата река има 

известно, макар и неголямо разстояние. Всъщност, използваната от 

двете армии площ се равнява на участък с размери 3 на 3.5 км (10.5 

кв. км) Ако в нея бяха събрани 122,000 души, то тогава нямаше да има 

много място за мърдане, какво остава за сложните маневри, изпълнени 
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от двете армии в хода на битката. С оглед и на ограничената площ на 

бойното поле,  е далеч по-вероятно двете армии, които се срещат при 

Ахелой да наброяват не повече от 30-35,000 души общо, както 

предполага и мобилизационния капацитет на двете държави. 

 

Защо армиите са били толкова "малки"? 

 

Отговорът на това се крие в историческия контекст, потвърден от 

всички водещи византийски източници, като се почне от 

Продължителят на Теофан и се стигне до Йоан Скилица. Освен 

армията, която ромеите организират бързо през лятото на 917 г. (тъй 

като преди това е трябвало да подпишат мир с арабите в Азия), 

Византия разчита и на печенежки отряди, които да пресекат Дунав с 

помощта на флота, воден от Роман Лакапин. Т.е. ромеите не разчитат 

единствено на силите си в Тракия, но и на нашествие от север. От своя 

страна, Симеон, който следи внимателно ромейските ходове няма как 

да оголи северната си граница срещу печенезите и да хвърли всичко 

на юг против Византия. Българският владетел трябва да раздели 

силите си, а и да реагира в последния момент. Писмата на патриарх 

Николай Мистик подсказват, че офанзивата срещу България не е 

обявена от по-рано  и представлява изненадващ удар, който е трябва 

да приклещи българите в Мизия между чука и наковалнята. Това 

означава, че Симеон има не повече от месец два за да организира 

своите сили, да остави силни гарнизони в Преславец и другите 

крепости в Делтата на Дунав и същевременно да поведе армията си 

срещу ромеите (макар изворите да не споменават изрично неговото 

име като водач на българската армия). От походите на Никифор в 

България и операциите на Тервел в Тракия знаем, че ядрото на 

българската армия представлявала "елитна част" с размер 12-15,000 
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души. Вероятно именно с този контингент борави и Симеон, тъй като 

само това "редовно" звено на армията е можело да бъде мобилизирано 

и задействано в подобни кратки срокове. От своя страна, ромеите също 

разполагат с ограничени редовни сили, които биха могли да ползват 

без да "вдигнат шум" с масова мобилизация на войските от темите. 

Това, което знаем с относителна сигурност е, че между 840 и 1025г., 

Византия разполага с около 30,000 войници от редовните 

подразделения - тагмата. Тези подразделения били разположени в 

ключови сектори на империята и служели за гръбнака, около който се 

формирали армиите, подсилвани със стратиоти от темите, свиквани в 

случай на големи походи или открита война. Ако приемем, че ромеите 

са били сигурни в мира с арабите, то най-вероятно, Лъв Фока е 

поставен начело на цялата тази редовна армия, част от която са и 

елитните дворцови контингенти на екскувитите и иканатите, чиято 

обща численост е не повече от 1,500 души. Фактът, че Лъв Фока все 

още разполага с достатъчно армия, че да се опита да спре Симеон при 

Катасирти (близо до Константинопол) навежда на мисълта, че не 

цялата ромейска армия участва в битката при Ахелой, в този смисъл, 

можем да предположим, че византийците използват около 2/3 или към 

20,000 от цялата си армия, докато българите разполагат с около 

15,000, командвани от Симеон. Фактът, че българите избират да ударят 

Фока при Катасирти през нощта, вместо да дават открито сражение 

подсказва, че армията им едва ли е била по-голяма от ромейската в 

тази втора битка. Нека не забравяме, че в началото на битката при 

Ахелой, българите понасят немалки загуби от успешната начална атака 

на ромеите, за която говори Скилица. 
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Ходът на битката 

 

За разлика от хиперболизираната численост на армиите, ходът на 

битката може да бъде възстановен относително безпроблемно по 

наличните извори. Двете армии се среща северно от град Поморие, 

западно от р. Ахелой. Ромеите се строяват успоредно на морето, като 

град Поморие остава зад гърба им, както и лагерът им. Българите 

заемат височините западно от р. Ахелой, като Симеон оставя някаква 

част от кавалерията си в резерв на своя десен фланг. Двете армии 

започват битката, като ромеите постигат значителен превес в 

началото. Според византийските източници първоначално силите на 

Лъв Фока буквално разбиват българите, но такова заключение би било 

прибързано, особено с оглед на бележката, направена от Йоан 

Скилица, който отбелязва, че българите, макар и надвити се изтеглили 

организирано. В този ключов момент, византийските сили настъпват на 

североизток, преследвайки българите. Според легендата, представена 

от Скилица, Лъв Фока изпуска коня си докато пие вода от малък поток 

по средата на бойното поле, конят побягва и предизвиква паника сред 

ромеите. Идеята, че обучен боен кон ще избяга от господаря си и ще 

обикаля бойното поле хаотично няма никаква връзка с 

действителността. Нещо повече, ромейската армия е съставена от 

професионални войници, които няма да се хвърлят в бягство при вида 

на кон без ездач, пък бил той и конят на военоначалника, най-малкото, 

защото всяка турма от армията си има свой командир, който да я 

контролира в бой. Далеч по вероятно е Симеон да се възползва от 

разтеглянето на вражеската линия за да нанесе концентриран удар 

полевия ромейски фланг, който все още се бори да отхвърли 

българското дясно. Българската конница в резерв обхожда фланга на 

ромеите, разбива го и започва да нагъва центъра и десния фланг в 
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класическа асиметрична маневра. Същевременно, лявото българско 

крило прекъсва организираното си отстъпление и преминава в 

контраатака. Самият факт че подобна маневра е възможна показва, че 

българските отреди са съставени от редовни, професионални войници, 

навикнали на маршове и контрамаршове.  Обходът на българската 

конница по левия ромейски фланг отрязва пътя за бягство на 

византийците към Поморие и ги принуждава да се опитат да форсират 

р. Ахелой и да се доберат до Месемврия (Несебър). Именно в опита си 

да избягат към морето и да прекосят тинестата река, ромеите губят 

голяма част от армията си, която се дави или бива премазана от своите. 

Лъв Фока достига Месемврия (явно с коня си, след като надбягва 

българите) и се завръща с кораб до Константинопол, което му дава 

време да организира останалата част от бойците от тагмата и да се 

опита да пресрещне Симеон, който напредва към Константинопол. 

След победата, в български плен попадат мнозина ромеи, повечето от 

които са продадени по робските тържища в Черноморието. 

 

Битката при Катасирти и проваленото нашествие на 

печенезите 

 

Как да си обясним факта, че ромеите не успяват да докарат армията си 

изцяло за кампанията срещу България? Всъщност е много просто, 

векове по-късно, държавите в Европа изпитват сериозни трудности да 

доведат уречените войски на уреченото място в уречения момент. С 

други думи, тагмата просто не успява да се събере на време за похода. 

Защо тогава човек с опит като Лъв Фока (който е доместик на схолите 

- сиреч командир на дворцовите отряди) рискува с избързване и 

събрана на две на три армия? Отговорът се крие в голямата 

византийска стратегия за кампанията. Лъв и правителството на 
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регентката Зоя знаят,ч е ако ромеите не се появят навреме за похода 

срещу България, печенежките вождове, нахлуващи през Бесарабия 

могат да се откажат да нападат владенията на Симеон въпреки 

сключената между тях и управителя на Херсон (Йоан Вогас) сделка. 

Фока знае, че действията на сухопътните сили трябва да бъдат 

калибрирани и с движенията на флота на Лакапин. Т.е. Лъв Фока е 

сериозно притиснат от времето. В началото на август, той разполага 

само с около 2/3 от предвидените сили, но въпреки това решава да 

действа и залага на елемента на изненадата, както и на 

професионализма на своите сили. Вероятно, по-голямата част от тях са 

войски от балканските територии и западна Мала Азия, които и преди 

са се срещали с българите на бойното поле. 

 

След като е разбит при Ахелой, Лъв се завръща в Константинопол, 

събира останалите части на тагмата (Йоан Скилица я нарича 

"многобройна войска") и поема на север срещу възможно навлизане на 

българите. Към армията му, вероятно, се присъединяват и остатъците 

от силите, разбити при Ахелой. В крайна сметка, Симеон не рискува да 

изпрати цялата си сила на юг, провожда един или два по-малки отряда, 

а  сам бърза да се върне към Преслав, за да посрещне евентуалния 

втори елемент от византийската инвазия - печенегите. Във всеки 

случай, византийските извори, с изключение Продължителят на 

Теофан подчертават, че Лъв Фока успява да надделее над малките 

български отреди, но не рискува да се ги преследва а избира да запази 

основните си сили и да прекрати действията срещу българите. 

 

Нерешителните действия в Тракия и споровете, разгорели се между 

друнгарият Роман Лакапин и херсонския първенец Йоан Вогас 

довеждат до провал на печенежката експедиция. Каква е причината 
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Вогас и Лакапин да влязат в остър спор помежду си е въпрос, по който 

можем само да гадаем, но е факт, че Лакапин е заплашен с военен съд 

заради поведението си по време на кампанията. Спасяват го само 

значителните му връзки в двора.Във всеки случай, печенезите 

научават, че ромейска армия няма да напредне от юг, а същевременно, 

византийските велможи, с които трябва да си съдействат се изпокарват 

помежду си. Това кара вождовете на печенежките отреди да се 

оттеглят на север и да се завърнат в украинските си земи, без да 

навредят на българите. 

 

Заключение 

 

Битката при Ахелой без всякакво съмнение е един от най-сериозните 

български успехи, постиган срещу Византия. Ограничените ресурси на 

Симеон, както и заплахата от печенежка инвазия, обаче, ликвидират 

всички позитиви, натрупани от българска страна и дават шанс на Лъв 

Фока да гарантира неприкосновеността на ромейската столица и да 

отрази недостатъчно силния натиск на българите в Тракия. В този 

смисъл, битката е тактически шедьовър, доказващ майсторството на 

Симеон като пълководец, но от стратегическа гледна точка, 

кампанията се явява по-скоро реми, с оглед на факта, че не носи 

никакви позитиви на двете страни. Бунтът на сърбите, провокиран от 

Византия подсказва, че Империята разполага и с други средства за да 

отвлчече вниманието на Симеон от Константинопол. Въпреки това, 

победата при Ахелой, комбинирана с успеха при Пиги (922г.) накланят 

везните в полза на българското оръжие на Балканите и дават 

възможност на Симеон да води своята агресивна политика срещу 

империята. 
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Най-важният извод от настоящият текст касае въпроса с числеността 

на армиите. В продължение на десетилетия, българската 

историография използва изфабрикувани цифри, базирани на, не мога 

да не се усъмня, нарочно недочитане на информацията, предоставена 

от ал Масуди и пресъздаване на един исторически фарс, съшит с бели 

конци. Без да има нужда от грандоманско преувеличаване на 

българската армия, битката при Ахелой с право заема величава 

страница във военната история на народа ни. 
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ВОЙНАТА КАТО БИЗНЕС В 
ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ 

(1300-1700) 
 

Александър Стоянов 

 

Войната е висше проявление на икономиката. Тази проста сентенция, 

може да бъде изведена от всеки конфликт, водил се на тази планета 

през последните 10,000 години. Като се започне от първите 

„първобитни“ войни между племената и се стигне до войната за 

милиарди, която наблюдаваме в Сирия и Ирак днес, конфликтът между 

човешките общности винаги е представлявал сложна амалгама между 

агресия, политика и икономика. И ако политиката и агресията 

съставляват онази 10-20% видима част от айсберга на войната, под 

повърхността на общественото внимание се намират едни над 80%, 

които са свързани с директната и индиректна икономическа 

инициатива. Тази инициатива е неравномерно разпределена между 

различни по мащаб и функции субекти, които се облагодетелстват 

пряко или косвено от военните действия и свързаните с тях 

всевъзможни разходи. Като се започне от контракторите, използвани 

от древните империи за доставяне на провизии за армиите, мине се 

през първите оръжейни фирми и наемнически отряди от 

Ранномодерната епоха и се стигне до съвременните оръжейни гиганти, 

войната е поле в което човешкият живот е просто още един ресурс или 
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разменна монета, на базата на която определени кръгове трупат 

политически и икономически дивиденти. 

 

Европейската история предлага много примери, чрез които можем да 

проследим икономическите измерения на войните. Повечето от тези 

случаи са били проучени, а самата икономическа среда често се 

приравнява с изкуството на войната, както свидетелстват множеството 

опити за адаптация на Сун Дзъ за корпоративни цели. Една тема, която 

стои извън кръгозора на съвременната историография е свързана с 

икономическите аспекти на войната по отношение на източните 

империи. Настоящата статия има за цел да се занимае с базовите 

измерения на военната икономика в рамките на османския „случай“ и 

да повдигне поредица въпроси, чийто отговор ще бъде потърсен както 

в рамките на настоящия текст, така и в последващи публикации, тъй 

като самата тема е сложна и широкообхватна и трудно би могла да бъде 

дефинирана в нещо по-малко от монография.  

 

До колкото българите и българските земи са били интегрална част от 

османската военна и икономическа система, темата за войната като 

бизнес в империята на султаните е и пряко свързана с развитието на 

българските селища в рамките на османската държава. За съжаление, 

в българското обществено пространство, разискването на аспектите на 

икономическо развитие в пределите на Османската империя все още 

се разглеждат като табу, а петвековния период на чуждо владичество 

се характеризира кратко и категорично като ретрограден. Нелеката 

задача на османистите у нас е да се справят с наложените клишета и 

да потърсят по-рационален и градивен подход при разискването на 

османския период. За съжаление, с оглед на трудоемката работа и 

ниската обществена възвращаемост, пренасянето на дебата сред по-
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широката публика крие неминуем риск от заклеймяване. С ясното 

съзнание за този факт, настоящата статия си поставя за цел да засегне 

и тези обществено болезнени аспекти от по-широката тематика на 

разглеждания проблем. 

 

Корпорация „Осман“ (1280-1330 г.) 

 

Може ли една държава да възникне като икономическо начинание на 

група предприемачи? Отговорът е категорично да. Османската империя 

се появява в края на XIII век под формата на миниатюрна територия, 

разположена в периферията на ислямския свят. Нейните владетели 

принадлежат към огюзките турци и по-специално към племето кайъ, но 

останалите им партньори в създаването на новата държава идват от 

всевъзможни краища на Мала Азия, а немалко от тях се раждат и в 

рамките на Христовата вяра. Първият османски владетел – Ертугрул 

бей ( умира 1280г.) не е нищо повече от главатар на голяма банда, 

която формира около себе си с помощта на личния си престиж, 

голямата си харизма и усета за печалба – три от ключовите качества 

за всеки корпоративен бос от съвременната епоха. Ертугрул умее да 

подбира екипа с който работи и това е качество, което следващите 

десетима „изпълнителни директори“ от неговия род ще наследят. 

Благодарение на своята репутация на умел войн и предприемчив 

авантюрист, Ертугрул поема контрола над граничната крепост Сьогют 

в западна Мала Азия и я превръща в база на своите бъдещи операции, 

както и в притегателен център за други жадни за печалба авантюристи, 

познати в ислямската традиция с общото название гази. 
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Газите са особена порода хора – бойци, плячкаджии и авантюристи, 

поразително напомнящи за популярните пирати от романите на Робърт 

Луис Стивънсън. Всъщност, част от газите са именно морски 

разбойници, населяващи периферията на мюсюлманския свят (дар ал 

ислам) и атакуващи християнски кораби и пристанища. Друга част от 

тях са свързани със сушата и по своя начин на живот и принцип на 

действие напомнят на първите казаци от XVI и XVII век. Уловката е в 

това, че всички тези по-късни авантюристи възникват като 

християнският отговор на газите. В превод, терминът „гази“ би 

следвало да се окачествява като „свещен войн“ или „свещен 

нападател“, изпълняващ дълга да води постоянна война с неверниците 

в името на Аллах. Разковничето тук е в свободното тълкуване на 

Корана и хадисите и представянето на „малкия джихад“ като 

непременно водене на набези срещу противниковите сили. Газаватът 

(т.е. походите на газите) е нагледен пример за преформатиране на 

една религия по образ и подобие на онези, които я изповядват (както 

често се случва и с християнството). 

 

Но да се върнем на Ертугрул. Възползвайки се от контрола над 

погранична зона с Византия, първият османец успява да превърне 

владенията си в отправна точка за все по-доходоносни операции на 

византийска територия. Това привлича гази от цяла Мала Азия, които 

търсят именно такъв военно-икономически плацдарм, на чиято основа 

да търсят своето лично обогатяване. Именно този наплив на 

доброволци осигурява и все по-значителния „човешки ресурс“ на 
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османската икономическа инициатива. Всъщност, да наричаме тази 

формация държава е далеч по-недостоверно, отколкото да я 

разглеждаме като една  икономическа структура, разполагаща с 

определена територия. Начинът на функциониране на институцията и 

разпределението на благата на принципа на дяловете затвърждава 

тази парадигма. Всеки войн, участващ в набезите, се разглеждал като  

вложител (или както е модерно да се казва shareholder), който 

получавал процентна възвращаемост от общата плячка. Най-голям 

процент прибирал ръководителя на военно-икономическата 

инициатива – т.е. бея. Именно на базата на получаваната една пета  от 

заграбените блага (т.нар. пенджик), османският лидер започнал да 

изгражда своето собствено (в последствие фамилно) състояние, с 

чиято помощ се заел да разширява своята компания и нейните 

недвижими активи – земи, селища и крепости. 

 

Този процес продължил с пълна сила след смъртта на Ертугрул при 

наследника му Осман Гази (1280-1324г.). Осман наследил от баща си 

нюха към военната печалба и умението да привлича поборници и 

бизнес партньори за своите военно-икономически начинания. Новият 

лидер на северния анадолски бейлик започнал да разширява 

наследените от баща му земи, включвайки още четири ключови 

крепости – Ескишехир, Билечък, Гьойнюк и Инегьол. Същевременно, 

все повече гази се стичали под знамената му, което дало възможност 

на Осман да води повече и по-агресивни рейдове във вражеска 

територия. Друг ключов фактор за успеха на османовата корпорация 

бил крахът на военно-административната система „темата“, използвана 
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от Византия. Местните войници-земевладелци (тимариори, стратиоти и 

прониари) били постепенно оставен на произвола на съдбата от 

централната власт в Константинопол. Макар част от тях да продължили 

да се съпротивляват на турците, мнозина предпочели да последват 

своите социални и икономически интереси и да се превърнат в 

партньори на Осман в бъдещите походи. Това им гарантирало както 

запазване на владенията, така и допълнителни приходи от завоевания 

и плячкосване. За да ги инкорпорира в своята инициатива, беят 

поставил само едно условие – приемането на исляма. От тук насетне, 

османската династия щяла да използва вярата като единствен 

регулатор за допускане на външни военно-икономически елементи в 

прякото си обкръжение, макар, от това правило да съществували и 

изключения. Етническият произход не играел никаква съществена 

роля в подбора на бъдещия военно-икономически елит на страната. 

Важни били единствено вярата и дори повече – личните качества. 

Именно на базата на този изключително либерална възприемчивост 

към нови кадри (наричана от западната историография инклузивитет), 

османската „корпорация“ се превърнала в лесно достъпно средище на 

кариеристи, чиято жажда за повече власт, пари и реализация на 

личните амбиции подхранвала общия прогрес на военно-

икономическата инициатива, стриктно и внимателно направлявана от 

„изпълнителните директори“ от Османовата династия. 
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Османската империя, 1402 г. 
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Ерата на османските YUPie-та 

(1330-1412 г.) 

 

Така посочените благоприятни условия на работа и възможност за 

стремглаво кариерно развитие неминуемо започнали да привличат 

цяло едно поколение от млади и талантливи авантюристи, мнозина от 

които родени в християнски благороднически родове. Те, подобно на 

много следващи поколения, били съблазнени от възможността да се 

докажат и да забогатеят под знамената на Османовия бейлик. Начина 

на тяхното включване в редиците на газите варират според социалния 

им статут, но най-известните сред тях били потомци именно на такива 

местни земевладелци, които предпочели да се присъединят към Осман, 

вместо да му се опълчват. Историята пази имената нане един или двама 

синове на бивши проноиари или стратиоти, прегърнали Исляма, но 

несъмнено сред тези амбициозни, упорити и талантливи младежи, 

трябва да отбележим три личности, чийто живот най-ясно обрисува 

същността на поколението ю-пи-та, което изгражда основите, върху 

които ще се разгърне османската експанзия от края на XIV век насетне. 

Тези трима души са Лала Шахин, Евренос бей и Карахалил Чандарлъ 

паша. Лала Шахин е византиец по произход, син на местен стратиот, 

който се присъединява към османовите сили през 20-те години на XIV 

век. Младият Шахин започва да служи в свитата на 

престолонаследника Орхан, а в последствие става наставник на младия 

Мурад I, заради което и получава прякора си „лала“ (учител). Като 

приближен на Мурад, Лала Шахин служи във всичките му кампании на 

Балканите, сред които най-значимо е завземането на Адрианопол 

(Одрин), в последствие Мурад го назначава за главнокомандващ на 

османските сили на Балканите в свое отсъствие, като между 1366 и 
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1379 г., Лала Шахин е де факто владетел на „Румелия“, след като 

Амадео VI Савойски отнема Цимпе и Галиполи и откъсват европейските 

от анадолските земи. Победата му при Черномен (1371 г.) и успешните 

походи в Македония, България и Тесалия му спечелват титлата 

бейлербей на Румелия (върховен главнокомандващ на османските 

войски в Румелия - т.е. Европа). Евренос (наричан и Гази Евренос, а в 

края на живота си и почетното Баба Гази паша) е роден в началото на 

XIV век в Мала Азия. Баща му е управител на крепостта Бурса до 1326 

г., когато се оттегля в емирата Кареси, след като Орхан превзема 

крепостта. Името Евренос идва от турцизирана версия на 

византийското Вранас (в българската историография Врана) – прочут 

войнски род във Византийската империя. Евренос служи на емирите на 

Кареси до 1345 г., когато османците завземат и тази територия, след 

което е привлечен за командир в армията на престолонаследника 

Сюлейман бей, а след смъртта му – в свитата на Мурад, където става 

втори по ранг след лала Шахин. Двамата придружават Мурад по време 

на обсадата на Одрин, а в последствие Евренос служи като уджбей 

(командир на погранична област) на Тесалия под върховенството на 

лала Шахин. Многобройните наследници ан Евренос (според легендата 

има 7 синове и 7 дъщери) наследяват голям брой богати владения в 

Македония и тесалия и в последствие рода на Евреносите ще играе 

ключова роля в осигуряването на контингенти акънджии за османската 

армия. Самият Баба Гази паша (Татко Гази паша) доживява дълбока 

старост и умира през 1417 г., след като служи и на Баязид I Ялдъръм 

(1389-1402 г.) и на Мехмед I Челеби (1412-1419 г.). Богатството, което 

оставя след себе си превръща рода му в един от най-изтъкнатите в 

редиците на османската военна аристокрация. Последният именит ю-

пи на онази епоха Карахалил е турчин по произход. Той се издига до 

поста велик везир на османската държава през 1364г., след като служи 
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като главен военен съдия (кадъаскер), а преди това се сражава 

активно в кампаниите от времето на Орхан Гази. Чандарлъ паша е 

първият сановник, удостоен с титлата велик везир и е най-дълго 

заемалия този пост. Дързък и решителен администратор, чиято цел е 

да остави след себе си една по-централизирана и обединена държава, 

Карахалил е в основата на създаването на еничарския корпус и 

вероятно спомага значително за утвърждаването на тимарската 

система като база за изграждането на спахийското съсловие, което да 

е по-пряко подчинено на султана в сравнение със своенравните гази. 

Уменията на Карахалил го превръщат в най-влиятелната фигура в 

управлението след самия султан. В последствие, богатството и 

престижа на Чандърлъ паша ще бъдат използвани от неговия род, като 

негови наследници ще стоят начело на османската администрация като 

велики везири чак до времето на Мехмед II (1444-46 и 1451-1481 г.).  

 

Благодарение на своите изключителни качества, тези мъже, започнали 

кариерата си като младежи и достигнали до най-високите позиции в 

османската йерархия се оказват онази  допълнителна творческа сила, 

която движи държавния организъм на султановата корпорация. 

Поколението на забележителни авантюристи, иноватори и кариеристи 

изиграва ключова роля в утвърждаването и налагането на османската 

държава като водеща сила на Балканите и Анадола. В края на този 

период на ю-пи-тата, османските султани вече разполагат със стабилна 

и добре функционираща армия и администрация, които са далеч по-

подчинени на владетеля отколкото техните предшестващи институции 

век по-рано. Благодарение на така завещаните постижения, 

владетелите от периода на прехода между бейлик и империя ще успеят 

да се издигнат от главни акционери до неоспорими, еднолични 

собственици на своята  корпорация. 
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Изкупуването на дяловете 

(1412-1453 г.) 

 

След периода на гражданската война и вътрешните бунтове, които 
раздират османската държава през първото десетилетие на XV век, за 

владетелите става ясно, че основния начин да контролират своята 

Османската империя, 1460 г. 
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разрастваща се корпорация и да опазят целостта й е чрез придобиване 

на контролния пакет акции. Това означава максимален монопол върху 
това, което в западната историография се нарича „организирано 

насилие“. Това означава, че султаните ще се стремят да подчинят 
целия цикъл на свикване на армии, опериране в хода на кампаниите и 

преразпределяне на придобитите материални и териториални блага. 
Именно тук на помощ идват основите поставени от Карахалил паша. 

Тимариотската институция се превръща в разковничето за 
превръщането на полу-независимите гази в подчинени на Портата 

войни, които получават своите земи и богатства директно от султана. 
Чрез централизирането на собствеността върху земите в държавата, 

владетеля си осигурява пряк икономически и социален контрол над 
своите подчинени, които от тук на сетне ще зависят от своя 

работодател. Същото важи и за нередовните части. Да, те продължават 
да съществуват в рамките на османската военна система, но от тук на 

сетне никога няма да бъдат водещия елемент в състава на армията. 
Тяхното свикване става опционално – т.е. султанът може да воюва и 

без тяхно участие на базата на тимариотите. Това означава, че 
акънджиите (преките наследници на газите), трябва да получат 

благоволението на владетеля за да бъдат призовани за поход. 
Допълнителен елемент от установяването на контрол над тях е 

поверяването на тяхното свикване на определени водещи фамилии, 
служещи директно на султана, като например Евреносите или рода на 

Турахан  в Тесалия. Подобни родове има в Албания (вероятно 
кастриотите са били сред тях), както и в Босна. Тези местни първенци 

служат като медиатори между нередовните части и Портата и в замяна 
на ангажимента по организиране на акънджиите, тези местни спахии 

получават повече земя и по-висок статус в обществото. С други думи, 
султаните използват тези първенци като своего рода специален клон 

на „Човешки ресурси“, който да надзирава и организира 
„фрийлансърите“, обслужващи корпорация „Осман“. 
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Втория важен сегмент от поемането на „контролния пакет“ е 
превръщането на еничарския корпус и артилерийските части от 

дворцова гвардия в постоянна армия с увеличен числен състав. Това 
позволява на султана да използва еничарите както за офанзивни 

действия зад граница, така и като инструмент за оказване на влияние 
върху спахиите и останалите местни първенци в страната. За да се 

гарантира, че еничарите няма да попаднат под влияние на големите 
фамилии, тенденцията да се набират в почти пълен процент от 

местното християнско население за сметка на военнопленници се 
циментира като действаща практика. 

 
Политиката за ликвидиране на укрепленията вътре в страната също е 

част от османската практика за налагане на максимален централен 
контрол над военното дело и подчиняването на водещите местни 

фамилии. Единствените допустими крепости остават в района на 
границата, докато вътре в страната масово се разрушават 

средновековните укрепления за да се предотврати създаването на 
анклави на съпротива. Смислеността на тази практика се доказва в 

хода на албанското въстание, оглавено от Скендербег. Албанците 
умело използват своите запазени укрепления, за да осъществяват 

упоритата си партизанска война срещу османците. В този смисъл, 
Мехмед II ще търси продължение на практиката за ликвидиране на 

укрепленията във вътрешността на страната, съблюдавана от предците 
му още от края на XIV век. 

 
Освен военните мерки, султаните прибягват и до поредица от социални 

и икономически актове, сред които е унифицирането на законите, 
засилване ролята на съдилищата (военни и религиозни), както и 

монополизирането на военната индустрия – оръжейници, ковачници, 
леярни за артилерия и т.н. Като част от политиката на ясно 
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структуриране на вътрешната йерархия във военно-икономическия 

комплекс можем да очертаем и изкристализирането на системата от 
групи със специална категория. Те са явление още от пред-османския 

период, но османската династия развива и разширява тази институция, 
разслоявайки я в сложна, многопластова система, в която всеки вид 

услуга, предлаган от определена категория води до намаляване на 
определени данъци (или тяхната отмяна) или до повишаване на 

социалния статус. Тук от ключова важност е фактът, че отново 
султанът е този, които единствен има правото да дава и отнема 

специализирани статут на определените социални групи или селища. 
 

 

Османската империя, 1517 г. 

64 
 



 Военна История 
 
 

Ерата на контракторите 

(1453-1593 г.) 

 

Централизирането на военно-икономическата инициатива в ръцете на 

Портата съвсем не означава, че частните начинания отпаднали като 

фактор в Османската империя. Те претърпели сериозно видоизменяне 

и дори, може да се каже, етническо разслояване. Старите сръбски, 

албански и босненски родове продължават да осигуряват контингенти 

от нередовни части, най-вече конници в замяна на своите привилегии. 

Нуждите на разрастващата се държавна армия – тимариотите и 

капъкулъ, наложили формирането на нова важна прослойка във 

военно-икономическата конюнктура на империята – снабдителите. 

Макар Мехмед II да организирал корпуса на т.нар. джебечии, които 

като част от капъкулъ отговаряли за снабдяването на редовната армия, 

размерът на османските войски в поход (70-120,000) налагал 

ангажирането на частни лица, които да подсилят логистиката. Тук 

дошъл звездния миг на „външните подизпълнители“ - гръцки, арменски 

и еврейски търговски родове, които използвали своите огромни 

търговски мрежи за да осигуряват необходимите доставки за 

османската армия в замяна на значителни финансови облаги, както и 

на изгодни социални и икономически предимства и възможност за 

политически натиск в Двора. Тези родове доминирали сухопътната и 

морска търговия в Източното Средиземноморие и Западна Азия и 

контролирали обмена на стоки от Черно към Средиземно море и от 

Индия и Персия към Европа. Разполагайки със значителни ресурси и 

възможността да подсигурят собствен капитал в началните етапи на 

военните начинания, търговските диаспори се превърнали в незаменим 
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елемент от османската военна машина. Техните услуги се търсели най-

вече в контекста на морските експедиции, когато осигурявали така 

необходимите транспортни съдове, но също и в контекста на 

султанските кампании. Ще дадем два примера. По времето на 

Сюлейман, походите в Унгария били придружавани от 2000 търговци, 

разпределени в 7 различни пазара, които съпътствали армията и се 

разполагали на отделен стан край войските, за да отговорят на 

всичките им  нужди. Тези хора, на свой ред изкупували стоки от 

местното население или задвижвали своите бизнес връзки с най-

различни занаятчии, чийто услуги и продукция се използвали от 

войската. По отношение на морските експедиции, по време на походът 

срещу Малта (1565г.), по-голямата част от товарните съдове 

принадлежали на консорциум еврейски търговци, които в замяна на 

услугите си получили правото да получат всички пленени цивилни и 

военни лица в Малта и д аги продават свободно на робските пазари в 

империята. 

 

Към тези контрактори можем спокойно да прибавим и берберските 

корсари, които продавали своите услуги на Портата. Берберите от 

Алжир и Тунис получавали титли, земи и субсидии от Истанбул, в 

замяна на което техните „фрийланс“ услуги били употребявани в 

ущърб на Испания, Италианските републики и Папството. Корсарите 

оперирали като класически морски наемници, осигурявайки от 30 до 

60% от бойните съдове в османския флот в периода на морското 

превъзходство на Истанбул (1535-1571г.). След загубата при Лепанто, 

корсарските екипажи станали още по-ценни за Портата заради 

натрупания си опит и именно на техните плещи легнала морската борба 

с Испания в началото на XVII век. 
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Възраждането на частните армии 

(1593-1700 г.) 

 

Поредицата от икономически и политически кризи, които разтърсват 

Османската империя в края на XVI век, както и военните неуспехи 

срещу Австрия и Персия водят до сериозен колапс в редовната армия. 

Недостатъчния брой въоръжени с мускети пехотинци води до 

необходимостта за сформиране на допълнителни контингенти, които да 

допълнят поотслабналия фронтови капацитет на еничарите. Тук на 

преден план отново излизат старите балкански родове, осигуряващи 

акънджиите за Портата. Вместо нередовна конница, родовете започват 

да набират пехота от редиците на бедните селяни-мюсюлмани, 

населяващи планинските области на Босна, Албания и Косово. Те 

стават известни с имената секбан и левенди и служат за срок от една 

кампания, след което се разпускат и при нужда се наемат отново. 

Османската империя, 1680 г. 
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Скоро, левендите осъзнават, че сложените в ръцете им пушки 

означават сила и те започват да претендират за същия статут, който 

имат и еничарите – редовни, платени от хазната и с достъп до 

властовите структури на империята. Недоволството им се изразява в 

поредица от бунтове, които раздират империята между 1610 и 1640 г. 

Въпреки неуспеха на тези вълнения, османските власти не се отказват 

от набирането на тези нередовни части, а вместо това започват да 

делегират все повече автономия в ръцете на местните лидери (аяни), 

които да гарантират със собствени средства стабилността и верността 

на новонаетите части. Така, в османската военно-икономическа 

система отново се появява активно посредническо звено, което се 

задължава да поеме краткосрочните финансови рискове в замяна на 

дългосрочни приходи и засилено социално положение и политическо 

влияние. В хода на цели XVII век, аяните започват да трупат огромни 

богатства и се превръщат, де факто, в пълновластни господари в 

своите земи. Използвайки натрупаните пари, аяните започват да 

изкупуват земята от държавата, измествайки все по-обедняващаъа 

тимариотска прослойка. Същевременно, новите първенци се включват 

и в данъчната политика на империята. Те предлагат да осигуряват 

стабилен доход на Хазната от личните си средства в замяна на правото 

да си възстановяват вложенията чрез събиране на данъци от 

населението в определена административна област. Така се появява 

откупчийството на данъци (наричано в западната литература tax 

farming) определяно от мнозина изследователи като първия сериозен 

колапс на властта в Османската империя. Макар тази линия на 

децентрализация във военно-икономически план да може да се 

изтълкува и по по-различен начин, факт е че в дългосрочен план 

политиката за делегиране на военните и икономически прерогативи в 

лицето на частни лица се оказва вредна за Османската империя. 
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*** 
 

През четирите века на възходящо развитие Османската империя 

еволюира от частно начинание на група анадолски авантюристи в 

грамадна империя, разпростряла се на три континента. Ролята на 

частната икономическа инициатива за развитието на османската 

военна мощ е тема, която се нуждае от задълбочено проучване и 

качествена, модерна преоценка. Краткия обзор на периода 1300-1700 

г., ясно показва, че без наличието на частната инициатива в 

структурирането на военно-икономическия комплекс, възходът на 

Османовата корпорация-държава би бил немислим. След края на 

войната срещу Свещената лига (1683-1699 г.), тенденцията за 

децентрализация и концентрация на власт и влияние в ръцете на 

частни субекти продължава за да стигне до своята кулминация в края 

на XVIII век. Началото на XIX век се свързва с възраждане на 

централната власт в империята и изкореняване на аяните и на 

капъкулъ. Въпреки това, ролята на страничните икономически субекти 

за развитието на османската военна система не намалява. Разликата 

идва от засиленото западно влияние във въоръжаването на 

султанската армия и навлизането на значителни практики и кадри от 

Франция и Германия във военно-административната система на 

империята. 

 

Настоящата статия имаше за цел да покаже, че войната съвсем не е 

праволинеен исторически процес. Влиянието на икономиката и 

социалната среда върху природата на конфликтите е несъмнена. Без 

да си даваме сметка за дълбочината на икономическите процеси и 
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интересите, които движат управляващата прослойка на империята, ние 

не бихме могли да оценим сложността на османската военна система и 

да проумеем множеството подводни течения, които направляват хода 

на военно-икономическия айсберг, чийто връх над повърхността са 

завоевателните кампании. 
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НАЦИЯ В ТОТАЛНА ВОЙНА  
100 години от Тутраканската 

епопея и боевете срещу румънци и 
руснаци в Добруджа 

 

Радослав Тодоров 

 

Събитията до включването на Румъния във 

войната 
 

Кампанията на Балканите до края на 1915 г. приключва с пълен 

разгром за сърбите и черногорците. Съюзниците им от Антантата не 

успяват да им помогнат с офанзивата си от юг защото са спрени и 

отбити обратно от българите. Не успява обаче и преследването на 

разгромените сръбски войски, евакуирани от съюзническите кораби 

през Адриатика, нито пък българите получават позволение от 

германците за желаното от тях настъпление към Солун. В резултат на 

което силите на Антантата се окопават здраво пред Солун и по цялата 

линия през Егейска Македония на запад чак до Адриатическо море, 

така се установява позиционна война на доста дълъг фронт. Твърде 

неизгодна и изтощителна за нас, които разполагаме с ограничени сили 

и ресурси, още повече, че предстои отварянето и на нов фронт на север 

срещу румънците, докато англичаните и французите не спират да 

трупат нови припаси и подкрепления в Солун. До април 1916 г. 

експедиционния им корпус на Балканите вече достига близо 200,000 
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души, снабдени и със доста солидна артилерия, силно окопани пред 

Солун зад 3 реда траншеи и 10 м широка бодлива тел. Според 

споразумението с Германския щаб срещу тях българите също заемат 

отбранителни позиции, с надеждите, че това положение ще бъде 

кратковременно.  

 

 

Германците от своя страна окрилени от големите си успехи на 

Източния фронт, както и от появата на първите признаци на 

вътрешно разложение в Руската империя, решават за момента да минат 

в отбрана на този фронт и да съсредоточат силите си за офанзива 

срещу французите. Целта на главнокомандващият ген. Ерих фон 

Фалкенхайн е да се предприеме мащабна офанзива на широк фронт, 

Ген. Стефан Тошев - 
главнокомандващ на българските 

войски в Добруджа 
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която да застави французите да привлекат максимален брой войски в 

участъка и да понесат максимално тежки загуби, което да ги принуди 

да се откажат от борбата.  

 

Бързото струпване на все по-големи британски подкрепления на 

Западния фронт, както и подготвяната съглашенска офанзива по 

всички фронтове, принуждава немците да бързат с прилагането на своя 

план. В този момент германците държат Западния фронт със 124 

дивизии (12 от които в резерв) и с 40 дивизии Източния. Срещу тях 

французите са разгърнали общо 110 дивизии (26 от които в резерв), а 

англичаните – 40 дивизии, като 20 други са в процес на подготвяне и 

прехвърляне. 

 

 

Германците щурмуват Вердюн 
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Масираната германска офанзива при крепостта Вердюн започва на 

21 февруари 1916 г. Ожесточените сражения постепенно прерастват в 

колосална месомелачка, в която французите дават близо 400 хиляди 

жертви – убити, ранени, пленени и безследно изчезнали. Това 

принуждава ген. Жофр да моли руснаците спешно да предприемат 

офанзива на Източния фронт за да отвлекат натам германски части. 

През пролетта за същото започват да молят и италианците огъващи се 

под австроунгарския натиск при Трентино. Това пришпорване 

прекъсва опита на руската армия да се реорганизира и повиши 

боеспособността си. Офанзивата, която предприемат през март, не 

отвлича значителни немски части и бързо е спряна от Хинденбург. 

През това време Азиатския фронт се развива доста по-добре за 

руснаците, които успяват да напреднат значително и да вземат от 

турците крепостите Ерзурум и Трабзон. Турците пък успяват след 

продължителна обсада да си върнат отбраняваната от англичаните 

крепост Кут ел Амара в Южен Ирак. 

 

През пролетта на 1916 г. българите започват на свой ред да укрепяват 

линиите си срещу постоянно нарастващите съглашенските войски на 

юг. На Македонския фронт (от албанските планини до Егейско море) 

са разположени 1-а и 2-а Български армии и 11-а Германска армия 

(съставена от 3 български и 1 германска дивизия). Като не броим 

резерва, който се готви да се прехвърля към румънската граница, 

окупационните части в тила и охраната на Беломорието, това са общо 

8 пехотни дивизии по фронтовата линия. Срещу тях стоят 5 английски, 

4 френски и 6 сръбски пехотни дивизии (от възстановената и 

организирана по френски образец сръбска армия), като до септември 

в Солун пристигат и 2 руски бригади и една италианска дивизия, или 

общо – 17 пехотни дивизии. 
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Непосредствено преди намесата на Румъния във войната Антантата 

предприема офанзива по всичките 4 фронта в Европа.  

 

На Източния фронт през юни започва мащабната Брусиловска 

офанзива, където руснаците успяват да изтласкат австро-унгарците 

от района на Луцк и Буковина. Загубите и от двете страни са 

колосални, но австро-унгарците успяват да спрат руснаците само при 

Тарнопол, по останалите участъци се повличат в отстъпление и се 

налага спешно да се прехвърлят германски части от север за да 

спасяват положението. 

 

В това време на Западния фронт, където все още не са стихнали 

боевете при Вердюн, англичаните и французите започват 

настъпление при река Сома, в опит да пробият немските позиции, 

да прекъснат снабдителните им линии и да излезнат на открит терен. 

До съществена промяна на положението обаче отново не се стига. След 

5 месечни непрестанни боеве стотици хиляди млади хора и от двете 

страни загиват в калта край реката само за да успеят Съглашенците да 

напреднат с десетина километра и да превземат една безполезна кална 

ивица земя разорана от снаряди. 

 

На Италианския фронт започва една от многото италиански атаки по 

река Изонцо срещу австро-унгарците, която завършва с превземането 

на няколко високопланински позиции, но и тук остава без съществена 

промяна на ситуацията. 

 

На Македонския фронт, ген. Сарай също се оказва принуден да 

започне офанзива, с мотива да пришпори румънското включване на 

тяхна страна, демонстрирайки сила.  
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Между 8 и 18 август англо-френските батареи откриват огън по 

българските позиции и започват поредица от пехотни нападения в 

участъка между Дойран и Вардар, всичките до едно безуспешни. 

Последва мощна контраофанзива на българите – 2-а армия настъпва 

към Сяр и Кавала, превземайки територията източно от Струма. 

Гръцките войски в този участък, ок. 7000 души, се предават без бой по 

нареждане от Атина и по свое желание са извозени в Германия (Гърция 

на книга все още е неутрална). 

 

1-а армия пък настъпва на Западния участък от фронта, 8-а 

Тунджанска дивизия изтласква на юг сръбската Дунавска дивизия и 

заема Лерин и достига дори до Костур, където обединените сили на 

французи и сърби успяват да ги спрат.  

 

На свой ред ген. Сарай организира контраофанзива. Разразяват се 

тежки боеве при Чеган. 1-а и 3-а сръбски армии (4 пехотни дивизии) 

подкрепени от мощната френска артилерия настъпват към Малка-

нидже и Каймакчалан, а френските войски започват широк обход на 

югозапад с цел да обхванат десния български фланг. Това масирано 

настъпление българите се налага да го посрещнат в тежък момент, в 

който Румъния вече е влязла във войната (27 август) и е започнало 

настъплението към Добрич и Тутракан. С други думи българските сили 

са разпилени на два доста отдалечени един от друг фронта, а също и 

за окупационни контингенти в новоприсъединените земи. Въпреки това 

българите оказват изключително упорита съпротива за маневрен тип 

война и при липса на отбранителни съоръжения в Битолската равнина 

успявайки да задържат настъплението на врага с непрекъснати боеве 

в продължение на близо месец.  
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В битката под Лерин българската кавалерия се врязва дълбоко сред 

редиците на настъпващия 175-и френски пехотен полк. Конниците 

започват поголовна сеч над хаотично разбягалите се противници. 

Положението им става толкова критично, че французите се виждат 

принудени да прибегнат до един доста отчаян избор - да открият огън 

със собствената си артилерия по собствената си пехота за да спрат 

неудържимата българската конница. 

 

Западно от този участък в битката при завоя на река Черна  също 

толкова безрезултатна остава и яростната атака на сръбската армия. 

Въпреки солидната артилерийска и техническа поддръжка от 

французите и въпреки неистовия им напън да си пробият път на север 

към изоставената родина, българските редици не се огъват. 

 

Поради огромните загуби в жива сила и липсата на успех френското 

командване сменя ген. Кордоние с ген. Льоблоа. На 18 ноем. обаче 

заедно с пристигналите руски и италиански подкрепления започва 

нова масирана офанзива срещу оределите български войски, 

съсредоточени вече предимно в Добруджа. При така създалата се 

ситуация и по настояване на немския щаб Битоля е изоставена за да 

се заеме по-удобна отбранителна позиция на 5 км северно от града. На 

27 ноември врага се опитва да щурмува тази позиция, но без никакъв 

успех. 

 

В тези боеве (август – ноември 1916 г.) падат 14,000 французи, 28,000 

сърби и ок. 1,000 руснаци, българите губят общо ок. 40,000 души 

убити, ранени и жертви на болести. 
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Тази офанзива на Антантата имаща за цел да подпомогне и мотивира 

румънците, както и миналата през 1915 г. имаща за цел да помогне на 

сърбите, е успешно спряна от българите, макар и с ок. 20-30 км 

отстъпление в Битолската равнина. От тук нататък на този фронт и 

българите и Съглашенците минават в отбранителни позиции.  

 

Сега погледът на българския войник се обръща далеч на североизток 

към поробената Добруджа. 

 

Влизане на Румъния във войната 
 

Въпреки, че Румъния все още се намира в съюз с Австро-Унгария, той 

е само формален, колкото да може тя да отстоява интересите на 

огромното си малцинство в Трансилвания. С наближаването на войната 

тя все повече се ориентира към Антантата. Като след анексията и на 

южната част от Добруджа през 1913 г. Румъния вече се счита за 

достатъчно компенсирана спрямо руското заграбване на Бесарабия. 

Освен това тя получава и гаранции за пълна подкрепа от страна на 

Русия в бъдеща война срещу Австро-Унгария, също така и обещания от 

Англия да получат цялата територия до р. Тиса (далеч отвъд реалните 

етнически граници на румънците). Както и обещания от Англия и 

Франция, че ще държат българската армия максимално ангажирана 

чрез войските си на Македонския фронт. Поради което Румъния 

решително преминава на страната на Антантата.  
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Британски плакат приветстващ решението на 
Румъния да се противопостави на кайзера 
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С оглед на пълната ангажираност на австро-немските войски по 

Източния и Западния фронт и крехките полуопълченски отряди 

оставени да пазят границата по Карпатите, румънците избират тактика 

на офанзивни действия в Трансилвания срещу тях и дефанзивни в 

Добруджа срещу българите, разчитайки там на руските си 

подкрепления и укрепените си пунктове в района като Тутракан и 

Силистра. 

 

 

Трансилвански фронт. На този фронт Румъния оперира с 1-а, 2-а и 

4-а армия ( общо ок. 440,000 души) срещу 1-а австроунгарска и 9-а 

германска армия (общо ок. 70,000 души). 

Румънски войски навлизат в Трансилвания през 1916 г. 
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Първоначално трите румънски армии напредват успешно в 

Трансилвания, преодоляват лесно слабата защита на карпатските 

проходи, като превземат Брашов и други важни пунктове отвъд билото. 

Но в този момент започва шеметната българска офанзива в Добруджа, 

която всява смут в румънския щаб и го заставя да изостави 

настъпателната операция в Трансилвания като приоритетна. Още 

повече, че и руските подкрепления (3 пехотни дивизии) на десния 

фланг на Северната армия са с много лошо снабдяване и не успяват да 

им окажат почти никаква помощ. 

 

Пак по същото време немското командване изпраща подкрепления на 

австро-унгарците в района. Сваленият преди това от поста началник 

щаб ген. Ерих фон Фалкенхайн започва контраофанзива с поверената 

му 9-а армия и срива румънците обратно във Влашката равнина. 

 

Добруджански фронт 
 

В Добруджа българите оперират с 3-а армия в състав 1-а и 4-а пехотна 

дивизия, 1-а кавалерийска дивизия и Бдинската бригада. (общо ок. 

70,000 души и 220 оръдия). 

 

Срещу тях врага разполага с 3 румънски пехотни дивизии и 1 

кавалерийска бригада, 1 руска пехотна дивизия, 1 Сърбо-хърватска 

пехотна дивизия, 1 руска кавалерийска дивизия (общо – 112,000 души 

и 200 оръдия). 
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Щурмът на Тутраканската крепост 
 

Крепостта изграждана в продължение на 3 г. под ръководството на 

белгийски инженери се намира върху плато извисяващо се на 110 м 

над Дунав, което я прави естествено укрепена позиция. Тя се състои 

от три пояса отбранителни линии, най-мощен от тях е втория, състоящ 

се от общо 12 форта, телени заграждения, укрепени батареи и 

фланкиращи оръдия защитени със стоманени куполи. Като тази линия 

е разположена до ръба на падина с радиус 8-9 км, което само по себе 

си значително затруднява нападащите я. Пред всичко това е изнесена 

предната линия, съставена от добре уредена окопна мрежа с траншеи, 

телени заграждения, ходове за съобщения, складове и т.н. Гарнизонът 

отбраняващ града (17-а пехотна дивизия) се състои от 28,000 души, 

125 оръдия, 3,000 коня, 66 картечници и 18,000 пушки, като отделно 

в резерв стоят и частите на 15-а пехотна дивизия. 
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Ударната групировка на българските войски, която щурмува крепостта 

е съставена от 4-а Преславска дивизия ,1-а бригада от 1-а Шопска 

дивизия и Дунавския германски отряд – общо 55,000 души, 132 оръдия 

и 53 картечници под командването на ген. Киселов. 

 

На 5 септември 1916 г., в 6:30 ч. Сутринта, българските тежки батареи 

едновременно откриват разрушителен огън по всичките фортове на 

крепостта. Още от самото начало значителна част от отбраняващите ги 

румънци изпадат в паника от страшната пукотевица и започват да 

напускат укрепленията бягайки назад към града. Постепенно осезаемо 

започва да отслабва и ответния артилерийски огън от тези фортове. 

 

Впуска се скоро в масирана атака и българската пехота. Румънците все 

пак успяват да нанесат тежки поражения на настъпващите с голи гърди 

срещу тях българи, главно от стрелбата на куполните оръдия 

непосредствено пред телените заграждения. Въпреки това 1-а 

Преславска бригада успява за по-малко от половин час да пробие 

загражденията и да превземе форт №7. Въпреки силния артилерийски 

и картечен огън от форт №8 1-а шопска бригада и 6-и Търновски полк 

успяват и там да разкъсат загражденията изваждайки с голи ръце 

телените колове под дъжд от куршуми и снаряди. В този участък 

румънците пробват контраатака, която е отбита с огромни усилия от 

търновци и шопи, чиито патрони свършват и се стига до свирепи 

ръкопашни схватки и бой с щикове и приклади, в резултат на което до 

13:00 българските войници успяват да влезнат и в самия форт и да го 

овладеят.  

 

По същото време в участъка на 4-а Преславска дивизия отново с цената 

на огромни жертви и голяма храброст войнишкия порой нахлува и във 
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фортовете №5 и №6. До ранния следобед един след друг падат още 

четири форта. 

 

Главнокомандващият ген. Теодореску, въвеждайки резервите си, 

хвърля усилията на гарнизона срещу десния български фланг в опит 

да го разкъса и да си отвори път за отстъпление към Силистра. Но тези 

усилия, както и усилията на силистренския гарнизон да им се притече 

на помощ, са пресечени навременно и успешно отблъснати от други 

български части. До края на деня вече целия укрепен пояс е напълно 

овладян, но решителния щурм към града е отложен за следващата 

сутрин. 

 

И на втория ден боевете започват още в 6:30 ч. сутринта. Към 11:00 1-

а Преславска бригада навлиза в гъстата и изпокършена от снаряди 

Тутраканска гора. Преодолява румънските засади устроени из нея и 

разполагайки артилерията си в края й започва обстрел по румънските 

батареи намиращи се на гребена до самия край на града, които също 

отвръщат на огъня. И тук както на предния ден, по време на 

артилерийската престрелка и още преди българската пехота да се 

впусне в атака, румънските окопи започват да се изпразват. Из 

царевичаците и трудно проходимата Тутраканска гора хаотично 

плъзват като подгонен дивеч огромни групи от румънски войници без 

посока и без офицери. Някои все пак остават на позициите си и се 

сражават в отчаян опит да спасят положението, пробват дори 

контраатака срещу преславци, но българските части продължават 

бавно и методично да настъпват от 3 страни имайки предвид, че все 

още масата отбраняващи е значителна.  
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Междувременно паниката сред румънските войници на гарнизона става 

напълно неконтролируема. Ген. Теодореску бяга от града. 

Командването поема полк. Мазареску, но се оказва безсилен да 

организира по някакъв начин войските за продължаване на 

съпротивата. Вече безконтролните войници се стичат на големи маси 

по улиците към пристанището. Когато местата по корабите и лодките 

свършват цели роти се хвърлят във водата и отчаяно започват да 

плуват към отсрещния бряг.  

Британско издание представя бягството на 
румънците през Дунав като героизъм – 
„Спасяване на знамената с плуване“ 
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Виждайки как българската артилерия и картечници вече се разполагат 

по брега обезумели румънски войници започват истински сражения 

помежду си за място в някоя пробита лодка, върху плаващ сандък или 

греда. По тях започва да гърми дори и пехотата с пушките си. Само 

малцина доплуват живи до отсрещния бряг през почервенелите води 

на Дунав, включително двама знаменосци на полкове. Дунавския флот 

също успява да прибере шепа влачени от водите войници, но скоро 

след това получава заповед да се евакуира към Силистра. 

 

Към 8 часа вечерта официално комендантът на крепостта я предава 

безусловно на българите.  

 

Само за два дни с открит щурм българската пехота успява да превземе 

една от най-модерните и силно укрепени крепости в Европа. Това 

удивлява силно западните военни експерти, които никак не са 

очаквали подобно нещо да се случи. 

 

Пред фортовете на крепостта костите си оставят над 1,600 български 

войници, а други ок. 6300 са ранени в битката. Румънците дават близо 

7,000 жертви - убити ранени и безследно изчезнали. 

 

Общо в български плен падат ок. 28,000 румънски войници и 480 

офицери, заедно с цялата крепостна и полска артилерия на гарнизона, 

неговите боеприпаси, провизии, телефони, автомобили и файтони. 

Поради липсата на мост при Тутракан румънците практически не 

успяват да отнесат нищо от там. 

 

С падането на крепостта се открива плацдарма за настъпление на 3-а 

армия на север, което същевременно спомага много и на действащата 
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в Трансилвания 9-а германска армия. В румънския щаб надделяват 

опасенията, че след превземането на Тутракан българите ще се 

прехвърлят през реката и ще настъпят директно към Букурещ, което ги 

принуждава да започнат да изтеглят цели дивизии от Карпатския 

фронт на юг към застрашената си столица. 

 

 

 

За победата при Тутракан трябва да се отбележи и заслугата на 

Кавалерийската дивизия на ген. Колев. Въпреки, че тя не участва 

директно в щурма на крепостта през цялото време пази фланга на 

атакуващите и нанася значителни поражения на настъпващия 

противник. Заедно с 6-а Бдинска дивизия тя успява да покрива един 

доста дълъг фронт от 120 км през откритата равна Добруджа 

благодарение на високата си маневреност и успешно отбива всички 

румънски атаки по пограничната полоса. 

 

 

 

Ген. Иван Колев пред Конната дивизия, септември 
1916 г. 
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Операции в Южна Добруджа 
 

Виждайки крупните български сили приближаващи Тутракан 

главнокомандващия на 3-а румънска армия ген. Аслан още преди 

началото на щурма заповядва на всички близко разположени части да 

се придвижат към крепостта за да й окажат подкрепа. На там поема 9-

а пехотна дивизия от Силистра и 19-а от Добрич. В същото време 

пращат руския кавалерийски корпус, включващ и казашка конница, 

както и румънски пехотни подразделения, да настъпи от Меджидие (дн. 

в Северна Добруджа, Румъния) към Куртбунар (дн. Тервел). Подбудите 

за това, както вероятно и за румънските настоявания да им пратят 

руски подкрепления в Добруджа, е твърде вероятно да са свързани със 

силата и авторитета на руската армия, както и с надеждите, че 

българите ще откажат да се бият срещу своите някогашни 

освободители. Подобни макар и негласни опасения за последното има 

и в българския щаб, но още от самото начало на боевете става ясно, 

че са били напълно неоснователни.  

 

Българската 1-а конна дивизия под командването на ген. Колев, която 

разузнава в района, навреме узнава за придвижващата се на юг 

вражеска колона и я пресреща край селата Кочмар и Карапелит. 

Четиристотин български кавалериста от 6-и конен полк ненадейно 

налитат на колоната от казашки конници, румънска пехота и артилерия 

и след няколко последователни атаки я разгромяват. Противниците се 

пръсват в произволни посоки, но са преследвани и посечени от 

българските кавалеристи, в резултат на което дават 650 убити и 730 

пленени, срещу само 15 убити българи. 
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На следващия ден, 4 септември, Варненския гарнизон влиза в Добрич 

посрещнат с цветя и песни от населението. 

 

В резултат  между руския и румънския щаб възниква спор относно 

ответните действия. Изтласканите на север след боя при Кочмар руско-

румънски сили получават заповед от ген. Аслан незабавно да се 

насочат на запад в помощ на тутраканския гарнизон, докато ген. 

Зайончковски им нарежда да се прегрупират заедно със сърбо-

хърватските части и да настъпят на юг за да върнат обратно Добрич.  

„Български кавалеристи преследват разбитите румънски войски в 
Добруджа“ - Германска рисунка изобразяваща боя при Кочмар-

Карапелит 
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В крайна сметка думата на руския генерал натежава повече и 19-а 

пехотна дивизия така и не успява да се притече на помощ на 

бедстващата Тутраканска крепост. Не успява да стори това и 9-а 

пехотна дивизия, която въпреки че тръгва от Силистра в тази посока е 

своевременно посрещната от 3-а бригада на 1-а Шопска дивизия (едва 

2 полка). Въпреки численото си превъзходство след кратко сражение 

румънците оставят на бойното поле около 1,000 жертви и няколко 

оръдия и побягват обратно към Силистренската крепост, а на другия 

ден изоставят и нея бягайки на север.  

 

Така на следващия ден 10 септември българските войски влизат в 

Силистренската крепост без бой. Без бой частите на Варненския 

гарнизон освобождават през това време и Балчик, Каварна и нос 

Калиакра. 

 

Пристигналият във Варна турски полк е препратен веднага към Добрич, 

натам е пратена и една бригада от 6-а дивизия, която се окопава на 5 

км северно от града. Конната дивизия заема позиции по средата между 

Добрич и Силистра, на по ок. 40 км и от двата града.  

 

Битката за Добрич 
 

Към Добрич врага настъпва със значително числено превъзходство: 2 

пехотни полка, 1 стрелкови батальон, 8 скорострелни батареи от 

румънска страна и 6 ескадрона конница – от руска, срещу 10 пехотни 

роти и 2 скорострелни батареи от българска. 

 

Още на 5 септември в 8 часа сутринта крупни вражески сили нападат 
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изморените и недоспали от бързото придвижване български части в 

района. Шестте руски ескадрона се понасят срещу българските 

позиции, но частта на майор Илчев с 2 пехотни роти, успява да спре на 

открита позиция страшния устрем на руските кавалеристи! Малко по-

късно с огън и контранастъпление са разбити и обърнати в отстъпление 

и настъпилите пехотни части на противника. 

 

 

На следващия ден румънците и руснаците опитват нови набези откъм 

различни села край Добрич. Командващия отбраната ген. Кантарджиев 

успява да събере известни подкрепления и да удържи положението и 

през този ден, стремейки се да пази същевременно от врага подстъпите 

към Варна и на изток. 

 

7 септември е критичния ден в тези боеве, ген. Зайончковски 

концентрира всичките си сили за щурм срещу крехките ни 

отбранителни линии пред Добрич. Този ден успяват да пристигнат и 

турските подкрепления от Варна, общо 3 батальона. 

Боевете при Добрич - съвременна възстановка 
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Опитите за контраофанзива на българите са осуетени от мащабното 

настъпление по целия фронт на крупните вражески сили. От единия 

край 1-а Бдинска бригада опитва да обходи противника по фланга, но 

е отблъсната обратно с мощен артилерийски огън назад, подир което 

гъсти вражески редици настъпват на юг. Същия обход опитва да 

направи откъм десния фланг и 36-и пехотен полк, но е посрещнат от 

цялата сръбско-хърватска дивизия, която го изтласква на юг в 

стремежа си също да обхване българския фланг. Полкът отстъпва 

безпомощно назад под неудържимия напор на врага и в този момент по 

всичко личи, че сражаващите се вече на предела на силите си тънки 

отбранителни позиции ще рухнат.  

 

В този момент обаче неочаквано и за самите българи на помощ 

пристига ген. Колев. Въпреки, че заповедта му е да заема позиции чак 

при Куртбунар (Тервел), той дочува оттам далечния тътен от яростните 

артилерийски залпове, които се разменят около Добрич и на своя глава 

решава незабавно да се отправи натам. Впоследствие инициативата е 

одобрена и от главнокомандващия войските ва Северния фронт ген. 

Тошев.  

 

Силите, с които ген. Колев тръгва са 1 пехотна бригада, 1 пехотен полк 

и 1 конна бригада, които се насочват към Добрич в 3 колони. Той 

успява за 7 часа да ги придвижи от Тервел до Добрич и пристигайки 

на бойното поле ги въвежда в боя директно от походен марш. 

 

Подкрепленията достигат първо левия български фланг, където 

войниците от 16-и Ловчански пехотен полк буквално в последния 

момент успяват да се притекат на помощ на изнемогващата Бдинска 

бригада, откривайки фланкиращ огън по настъпващите румънци с 4 
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картечни пеши ескадрона и 1 скорострелна планинска батарея. 

Пометен от залповете им и атаките на 2-и конен полк врага не само 

спира стремителното си досега настъпление, но и побягва в посока към 

с. Осман-факъ. В боя се въвеждат и останалите части, а врага 

постепенно последва отстъплението на десния си фланг и скоро 

отстъпва по целия фронт на север.  

 

Така в тридневни кървави боеве, българите успяват да опазят Добрич 

с цената на ок. 3,000 жертви и да прогонят чуждите нашественици.19-

а румънска дивизия дава 600 убити и 1,000 пленени преди да се 

оттегли. 

  

3-а армия категорично надделява над пъстрите румънско-руско-

сръбско-хърватски войски нападащи от север под командването на 

руски генерал. Като това се дължи до голяма степен на ниския боен 

дух при румънските войници, въпреки че разполагат с отлично 

устроени и снабдени укрепления в района и въпреки настървеността с 

която се бият другите части като сърбо-хърватите например. 

Желанието за отмъщение у българите и за освобождаване на Златна 

Добруджа мотивират силно българските войски и ефектът от това е 

поразителен, особено при откритите атаки на укрепени позиции при 

тогавашната вече доста нараснала сила на артилерията. 

 

Отделно и генералите Кантарджиев, Попов и Колев много добре 

оперират съвместно оказвайки си съдействие един на друг и 

реагирайки адекватно във всяка сложна ситуация.  

 

При освобождаването на тези територии, особено в Добрич и Балджа 

оттеглящите се румънски войници, които досега са се държали като 
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колонисти с местното население, извършват доста убийства, арести и 

отвличания над етнически българи. Сред намерените обезобразени 

трупове има и такива на жени и деца. А под изоставените по пътя на 

изтеглящите се колони трупове, сандъци, оръдия и др. предмети често 

подлите румънци залагат бомби. Което в някои случаи обезобразява 

дори непогребаните трупове на собствените им бойни другари паднали 

за своята родина. Но за всичко това им предстои да си заплатят. 

 

В крайна сметка вероломно заграбената преди 3 години Южна 

Добруджа отново е в български ръце. Разбира се с това борбата все 

още далеч не е приключила. Вражеските сили се изтеглят 

организирано на север и се готвят за новите сблъсъци. Предстои да се 

извършат още много велики подвизи от нашата армия до края на 

Великата война. 

 

Литература: 

 

- „Войните през Третото Българско царство” – Александър Ганчев 

- „Действията на ІІІ-а армия в Добруджа през 1916 г.” – ген. Стефан 

Тошев 

- „Победени без да бъдем бити” – Ген. Стефан Тошев 

- „Българската армия в Световната война 1915-1918 г.”, том ІХ 

- „Историята на войната за обединението на Румъния 1916-1919 г.” – 

Константин Кирицеску 
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АВСТРО-УНГАРСКАТА 
ДУНАВСКА ФЛОТИЛИЯ 

в периода юли-декември 1914 г. 
 

 

Явор Генов 

 

Участието на Австро-Унгария в Първата световна война отдавна е обект 

на широк научен интерес, можем да открием внушителен брой 

изследвания по темата от различни автори . Но една част от Военната 

история на Австро-Унгария остава пренебрегвана от историците. А 

именно това е темата за австро-унгарския дунавски флот. На пръв 

поглед това изглежда като абсолютно незначителна брънка от 

историята на Двуединната монархия. Но ако се вгледаме по - 

внимателно ще открием огромното значение на река Дунав за 

геополитиката в Централна Европа и на Балканите. Всъщност след 

Берлинския конгрес можем да твърдим, че основната цел на Австро-

Унгария е експанзия на Балканите. Според някои историци амбициите 

на империята достигат до Солун. И точно тук идва ролята на Дунавския 

флот. Река Дунав играе важна роля за връзка между Централна Европа 

и Балканите. В навечерието на Първата световна война като 

доминираща държава във водите на р. Дунав, Австро-Унгария отделя 

големи средства, за да може да се възползва от това си предимство и 

във военно отношение. Трябва да отчетем, че това е иновация, тъй като 

използването на речни флотилии за военни цели в ново време е 

изключително рядко явление. 
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Двуединната монархия се нарежда на 8-мо място в света по 

водоизместимост на нейния военен и търговски морски флот и е 

абсолютен лидер във водите на р. Дунав.  Тя разполага с цели четири 

параходни дружества: Първото австрийско императорско и кралско 

параходно дружество, Унгарско кралско параходно дружество, 

Унгарско речно параходно дружество и Южногерманско параходно 

дружество. Тези дружества притежават 67,2% от общия брой на 

корабите и 81,2% от общия брой на шлеповете на всички дунавски 

държави. 

  

Началото на Военния речен флот на Двуединната монархия е 

поставено още през 1871 г., когато са пуснати в действие мониторите 

„Лайта” и „Марош”. През 1894.г са построени още два – „Кьорьош” и 

„Самош”, а десет години по-късно – „Бодрог” и „Темеш”. По време на 

Първата световна война в действие влизат и мониторите „Енс” и „Ин”. 

Това са бронирани бойни кораби, въоръжени с гаубици, оръдия, 

картечници, които могат да водят военни действия срещу сухопътни 

подразделения, артилерия и кораби. В периода 1906 – 1916 г. на вода 

Мониторът „Темеш”, флагман на австро-унгарския 
Дунавски флот 
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са пуснати още 12 патрулни катера. Те разполагат с лека броня, 

картечници и леки оръдия. По-маневрени от мониторите, тяхната цел 

е да изпълняват разузнавателни мисии и да воюват с пехотни части и 

малки плавателни съдове.  Към флотилията са прибавени болнични 

кораби, 6 бронирани военни парахода и миноносци. Австро-унгарското 

командване предвижда при нужда търговски кораби да бъдат 

въоръжавани и използвани за военни цели. Флотът има за цел да 

осигури безопасно корабоплаване по р. Дунав дори и в условия на 

война, да предотврати нахлуването на вражески войски в страната и 

да подпомага сухопътните войски при предприемане на настъпателни 

действия. 

 

Доста преди началото на войната, Военния флот на Двуединната 

монархия има сведения за евентуалните си съперници по река Дунав и 

техните сили. Румънското речно параходно дружество е създадено 

през 1893г. и до 1914 г. разполага с 4 монитора, 10 торпедоносци, 5 

канонерки и 13 спомагателни кораба. В този състав румънският флот 

не превъзхожда австро-унгарския, но е достоен съперник. 

Мониторът „Лейта”, пуснат на вода през 1871 г. 
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Окуражаващо за австро-унгарците е това, че в по-голямата си част 

румънският е флот е съставен от остарели образци. Относно Русия не 

съществуват притеснения. Тъй като тя претърпява тежки загуби в 

тихоокеанския си флот по време на войната срещу Япония (1904-

1905г.) и е заета да възстанови щетите. Флотът в Черно море е оставен 

на заден план. Сърбия от своя страна не представлява заплаха за 

Австо-Унгария, тъй като дори не притежава военен флот. България 

разполага с много малък флот : два парни катера и два миноносеца. А 

и българското правителство дава индикации, че ще се присъедини към 

Тройния съюз. По-всичко личи, че Австро-Унгария може да е спокойна 

за доминацията на Флота си по р.Дунав. 

 

На 28  юни 1914 г. при посещението си в Сараево ерцхерцог Франц 

Фердинанд е убит. Напрежението между Сърбия и Австро-Унгария 

ескалира. От своя страна Австро-Унгария изпраща ултиматум, който 

Сърбия отказва да изпълни. Войната изглежда неизбежна. 

Непосредствено след атентата Военният флот на Австро-Унгария не 

губи време и съсредоточава сили в близост до Сърбия. В пристанището 

Мониторът”Марош” пуснат на вода през 1871 г. 
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на гр. Земун акостират:  мониторите „Темеш”, „Бодрог”, „Самош”, и 

„Кьорош” , патрулни катери „b”, „c” и „Щьор”, болничен параход 

„Купла”, миноносци и тилови кораби. А останалата част от флотилията 

е дислоцирана по р. Сава : мониторите „Марош” и „Лайта”, патрулен 

катер „Лахс”, въоръжен параход „Трайн” и болничен кораб „Трайсен”. 

   

На 28 юли 1914 г. Австро-Унгария обявява  война на Сърбия. Военният 

флот преминава под началството на командващия офанзивата ген. 

Оскар Потьорек. Предвижда се флота да работи съвместно с 2-ра армия 

разположени по реките Сава и Дунав и с 5-та армия разположена край 

р. Дрина. През първите дни на войната бойните кораби обстрелват 

сръбските позиции и ескортират транспортни кораби.  

 

 

 

 

Мониторът „Бодрог” 
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Първа офанзива на Дунавската флотилия 12-24 август 1914 г. 

 

На 12 август 1914 г. австро-унгарските армии започват масирана 

офанзива срещу Сърбия. Мониторите „Лайта”, „Марош”, „Лахс”  

извършват разузнаване по долното течение на р.Сава, достигат до гр. 

Митровица по пътя си водят престрелка с подразделения на 2-ра 

сръбска армия, като с точния си огън всяват смут и паника в редиците 

й. Мониторите се завръщат в пристанище Брод невредими. С 

разузнавателна мисия по южния бряг на р. Дунав са натоварени и 

катерите „d” и „g”. В последствие командването осъзнава, че катерите 

са по-удобни за разузнавателни мисии заради по-голямата си 

маневреност. На 5 август 1914 г. мониторът „Кьорьош” се приближава 

до укрепленията на Белград с цел да проучи разположението и 

числеността на сръбската армия. Оказва се, че по южния бряг на Дунав 

са съсредоточени 1-ва и 2-ра сръбска армия. Като 2-ра подготвя 

форсирането на р. Сава между устието на р. Колубара и гр. Шабац. 

Заедно с това 1-ва и 2-ра армия започват миниране на фарватера и на 

двете реки. Затварянето на р. Дунав определено е проблем за 

Централните сили тъй като прекъсва връзката с евентуалните 

съюзници България и Турция. Това може да повлияе върху избора им. 

Офанзивата на Двуединната монархия продължава от 12 до 24 август 

като е абсолютно неуспешна. Съществена е помощта на мониторите в 

периода 17 – 24 август, когато австро-унгарската армия отстъпва 

панически към първоначалните си позиции. С особени заслуги за 

успешното отстъпление на 4-ти корпус са мониторите „Лайта” и 

„Марош”, които обстрелват противниковите позиции. В хода на 

отстъплението активно работи и персонала на болничния параход 

„Трайсен”. Дунавския път остава затворен, а Астро-Унгария 

претърпява първи неуспехи.  
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Дефанзивни боева на Дунавската флотилия  септември – 

октoмври 1914 г. 

  

В началото на септември 2-ра сръбска армия форсира р. Сава по 

посока гр. Митровица. Въпреки ожесточената битка, която водят 

мониторите „Марош” и „Лайта” градът е завладян. Със съдействието на 

същите два кораба в средата на септември австро-унгарската армия 

успява да контраатакува и да си върне гр. Митровица. В края на август 

и началото на септември се водят ожесточени сражения и по поречието 

на р. Дунав. Сръбските части опитват да превземат гр. Земун. 

Първоначалния устрем на сърбите е спрян благодарение на военните 

кораби, но в последствие на 9 септември Земун пада в сръбски ръце. 

В продължение на 24 часа мониторът „Темеш” прикрива австро-

унгарското отстъпление. Четири дни по-късно 29-а австро-унгарска 

пехотна дивизия прогонва сърбите от Земун. До началото на ноември 

ген. Потьорек не успява да предприеме масирано настъпление. 

Противникът оказва упорита съпротива и военните действия 

придобиват позиционен характер. Сърбите се възползват и 

предприемат действия за ограничаване действието на вражеския флот. 

По десния бряг на Сава са разположени 12-см френски батареи, 

преграждат се участъци от реката с руски мини.  

 

В боевете на австро-унгарският военен флот се редуват успехи и 

загуби. При артилерийски престрелки в района на Шабац мониторите 

претърпяват тежки загуби в жива сила. На 22 октомври „Темеш” се 

натъква на мина, 2/3 от екипажа загива, а мониторът потъва. 

Останалата част от екипажа е спасена благодарение на монитора 

„Марош” и катера „b”. В същото време мониторите „Енс” и „Самош” 

извършват изключително точни бомбардировки над военните складове 
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в Белград. Австро-унгарското командване обмисля нов план за 

отваряне на водния път през р.Дунав, но отново се отказва поради 

високия риск. 

 

Втора офанзива на Дунавската флотилия  ноември – декември 

1914 г. 

 

На 7 ноември 1914 г. армията на Двуединната монархия предприема 

ново настъпление. Четири корпуса преминават р. Дрина и напредват в 

източна посока. Дунавския флот подпомага военните действия по 

десния бряг на р.Сава. На 8-10 ноември военните кораби обстрелват 

позициите на височините Мишар и спомагат за бързото им овладяване. 

В следващите 10 дни са премахнати и минните заграждения около Ново 

село и Шабац.  На 22 ноември корабите достигат до устието на р. 

Колубара от където обстрелват противника укрепил се на околните 

височини. На 2 декември австро-унгарските войски влизат в Белград и 

всички плавателни съдове на военната флотилия се събират в 

пристанището на града. На 3 декември сръбската армия започва 

офанзива за освобождаването на Белград. Под обстрела на флотските 

батареи и торпедните установки доставени от Съглашението 

принуждават Дунавският флот да напуснат Белград. А седмица по-

късно същите кораби прикриват понтонния мост при Панчево, по който 

отстъпват 17-ти корпус на австро-унгарската армия. В следващите дни 

мониторите „Енс”, „Бодрог”, „Кьорьош”  предотвратяват опитите на 

сърбите да форсират р. Дунав по направлението Винча – Ритопек –

Грошка. Същевременно притиснатият от 1-ва сръбска армия 15-ти 

корпус  се изтегля по посока Ново село – Шабац. Това налага 

мониторите „Самош”, „Марош” , бронираният параход „Самсон” и 

патрулният катер „Щьор”  да навлязат отново по р.Сава. Корабите 
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подпомагат отстъплението на австро-унгарските части през реката и 

унищожават множество вражески понтони.  

 

 

Неуспешните военни действия срещу Сърбия разклащат доверието в 

Централния съюз и това създава условия Румъния и България да се 

включат на страната на Антантата. За това Германското командване 

постоянно притиска Двуединната монархия да освободи пътя по р. 

Дунав и да изтласка сърбите, за да може връзката с България и Турция 

да бъде отворена без посредничеството на Румъния, която от своя 

страна все още лавира между двата лагера. Но за тези неуспехи няма 

как да обвиним конкретно Дунавския флот. Дори ако се вгледаме 

внимателно можем да преценим, че неуспехите на Австро-Унгария 

идват от слабостта на сухопътните й сили. Според мнозина историци 

това се дължи на огромното количество славяни в нейните редици, 

които не желаят да се бият срещу друг славянски народ. Това оказва 

до голяма степен влияние на бойния дух и мотивацията. Докато при 

Дунавския флот виждаме точно обратното. Екипажите действат със 
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завиден професионализъм. Артилерийската подготовка при 

настъпление и прикриващия огън при отстъпление са жизненоважни за 

австро-унгарската армия, също така редовно и ритмично снабдяване 

на армията е задача, с която флота се справя. Единственият провал на 

Военния флот е неуспешното освобождаване на Дунавския воден път. 

Но това би било прекалено рисковано под обстрел на вражеската 

артилерия. А неуспешните опити на пехотата да изтласка сърбите от 

брега на р. Дунав и р. Сава в началото на войната прави задачата 

неизпълнима. Въпреки това дунавският флот на Двуединната монархия 

затвърждава реномето си на доминираща сила по р. Дунав. 
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ПОСЛЕДНИЯТ 
ИСТИНСКИ ПИРАТ 

 

Юлиян Недев 

 

През ПСВ ерата на платноходните вече е в миналото, но един такъв 

кораб намира идеалния за себе си капитан, който постига невероятни 

успехи далеч по-подходящи за някой роман за пирати от Карибския 

басейн, изглеждащи отживелица дори и в началото на XХ век. Корабът 

е „Морския орел“, а капитанът Феликс фон Люкнер. 

Морския орел 
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Платноходът е построен в Глазгоу през 1888 г. и оригинално носи 

името „Проливът Балмаха“, има три мачти върху железен корпус с 

дължина 75 м. Продаден е на американска компания за памук и в 

началото на войната пътува между Ню Йорк и Архангелск под 

неутрален американски флаг доставяйки стоки за руските военни 

нужди начело с шотландеца капитан Скот. През юни 1915 г. английски 

патрул спира „Балмаха“ близо до норвежкия бряг по подозрения в 

контрабанда. Британския капитан нарежда на Скот да се върне към о. 

Ъркни за инспекция и оставя на борда на платнохода 6 моряци начело 

с офицер. Самонадеяният английски офицер нарежда американския 

флаг да бъде свален и заменен с британски въпреки протестите на 

Скот, който осъзнава, че това ще превърне кораба му във военна цел. 

Шотландецът скоро се оказва прав, когато към него се приближава 

немската подводница У-36 командвана от капитан Ернс Греф. 

„Балмаха“ е инспектирана за втори път и на борда и остава немски 

офицер, който задава нов курс към Куксхафен. Малко преди това 

британските моряци и командира им се скриват в трюма, а 

американските моряци подразнени от по-ранната им намеса ги 

заключват. В Куксхафен Скот предава англичаните на германците в 

замяна на което той и екипажа му получават безпрепятствен достъп до 

неутрална територия. „Балмаха“ обаче остава в немски ръце, сдобива 

се с 2 скрити 105 мм оръдия, малък спомагателен дизелов двигател и 

ново име „Морския орел“. 

 

Капитан на „Морския орел“ става Феликс фон Люкнер – буен офицер с 

висок ръст и огромна физическа сила наред със старо благородническо 

име с богата история (правнук е на бавареца Николас фон Люкнер, 

който става маршал на Франция по време на Революцията). Добре 

известно е че Бавария няма достъп до море и избора на кариера на 
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морски офицер е доста нетипична особено с дългите традиции на 

люкнерите в кавалерията, но Феликс определено предпочита платната 

пред конете и едва на 13 година бяга от къщи с обещанието да се 

завърне в „имперска военноморска униформа окичена с медали или 

никога“. Първата му морска служба на руския „Ниобе“ пътуващ между 

Хамбург и Австралия за малко не се оказва и последната. Люкнер пада 

зад борда, а капитана отказва да спусне спасителна лодка за да не 

рискува и други моряци, но преосмисля позицията си след като първият 

му помошник го заплашва с харпун. Докато помощта дойде Феликс се 

държи над водата за един албатрос неразумно сбъркал го за плячка. 

След акостирането на „Ниобе“ в Австралия той изоставя кораба и през 

следващите 7 години се занимава с какво ли не – включва се в 

„Армията на спасението“, работи като помощник на фар докато не е 

заловен в хотелската си стая с дъщерята на хотелиера, става за кратко 

ловец на кенгурута, работи в цирк където става добър фокусник, има 

кратка кариера на професионален боксьор, отново става моряк този 

път на риболовен кораб, което го отвежда в Мексико, където става 

гвардеец в гвардията на президента Диаз, работи за железопътна 

компания, държи таверна, става барман, арестуван е в Чили по 

подозрения, че краде прасета. Вече пълнолетен на 20 години се 

завръща в Германия и се записва във военоморското кадетско 

училище, кандидатствайки с името на свой приятел. Най-сетне през 

1912 г. мечтата му да стане имперски морски офицер се сбъдва когато 

е викнат на служба на канонерката „Пантера“. След избухването не 

война участва в битката при Хелиголанд, а при Ютланд командва една 

от кулите на бойния кораб „Кронпринц Вилхелм“. 
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Легендарните му успехи идват през 1916 г., когато е назначен за 

капитан на трофейния платноход „Морският орел“. Люкнер отплава с 

„Морския орел“ от Германия на 21 декември 1916 г. замаскиран като 

норвежки търговски кораб за да премине успешно британската 

блокада. Целият му екипаж е подбран специално от моряци говорещи 

норвежки за повече достоверност. Това решение се оказва правилно 

само четири дни по-късно когато „Морския орел“ е спрян за проверка 

от въоръжения английски търговски параход „Авенджър“. Англичаните 

Феликс фон Люкнер 
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изпращат войници на борда на немския платноход, но никой от тях не 

говори норвежки и те не успяват да разкрият измамата. Нещо повече 

немците разиграват малък етюд – един от офицерите преоблечен в 

женски дрехи изиграва ролята на жена на Люкнер симулирайки силен 

зъбобол. Тетрото свършва работа британския офицер се разсейва и не 

след дълго се оттегля на кораба си. Блокадата е пробита. 

 

Две седмици по-късно на 9 януари „Морския орел“ намира първата си 

плячка – 3268-тонния параход „Гладис Роял“. Люкнер подава сигнал 

запитвайки за времето, английският кораб се приближава да отговори 

и когато вече е твърде късно на немския платноход се издига бойно 

знаме последвано от три оръдейни предупредителни изстрела 

достатъчни да принудят „Гладис Роял“ да се предаде. Британският 

екипаж е взет в плен, а параходът и товарът му от въглища отива на 

дъното на морето. 

Пътят на Морския Орел 
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На следващият ден още един параход става жертва на Люкнер. „Лънди 

исланд“ превозващ захар от Мадагаскар отказва да се подчини на 

заповедта да се предаде и след кратко преследване получава четири 

попадения в кърмата си. Екипажът му без жертви напуска кораба със 

спасителни лодки, а капитанът Банистър остава на борда на „Лънди“. 

Причината за упоритостта на англичанина става ясна след като е 

пленен от немската абордажна група. Банистър е бил пленяван 

неотдавна от друг германски кораб и е нарушил офицерската си дума 

(парола), че ще се оттегли от капитанския си пост до края на войната. 

Съдбата обаче му е отредила друго и той с екипажа си отива в килия в 

трюмовете на „Морския орел“, а „Лънди“ на дъното на морето. 

 

На 21 януари е пленен и потопен френския 2199 тонен тримачтов 

платноход „Шарл Гуно“, чиито товар от царевица може и да не е 

толкова ценен, но дневникът на френския капитан изрядно попълнен 

с имената и курса на всички кораби които е срещнал по пътя си е 

безценна плячка за „пиратите“. 

 

На 24 януари канадската шхуна „Пърс“ е пленена и потопена – лош 

завършек на медения месец за канадския капитан и младата му 

съпруга. 

 

Дотук успехите на Люкнер са доста тривиални – малко въглища, 

царевица и провалено околосветско пътешествие едва ли могат да 

натежат много във войната. Следващата плячка обаче има далеч по-

голяма стратегическа стойност. Четиримачтовият френски 3071-тонен 

„Антонин“ превозващ чилийска сол (содиев нитрат използван освен за 

тор и за направата на барут) е настигнат и потопен по досегашната 
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процедура на 3 февруари, последван на 9-ти от италианския 1811-

тонен „Буенос Айрес“ превозващ същия товар. 

 

На 19 февруари Люнер среща стар познайник – английския „Пинмор“ 

на който е служил като моряк през 1902 г. 2400-тонния параход прави 

опит да избяга, но спомагателните двигатели на „Морския орел“ 

изиграват ключова роля и „Пинмор“ е пленен. Дали от носталгия 

корабът не е потопен веднага, а плава заедно с немския платноход до 

Рио де Жанейро, където германците се снабдяват с провизии. След 

напускането на пристанището „Пинмор“ е потопен. 

 

26 февруари носи двойна победа на Люкнер. През деня е потопен 

1953-тонния „Бритиш Йоуман“, а на свечеряване четиримачтовия 

френски „Ле Рошфокюл“. Изрядният френски капитански дневник 

отново дава ценна информация – британски крайцери са на лов за 

„Морския орел“. 

 

На 5 март 2206-тонния френски „Дюпл“ е пленен и потопен по комичен 

начин. На свечеряване „Морския орел“ наближава френския кораб, 

който е на път да се измъкне в мрака. Люкнер сигнализира „Спрете 

незбавно! Немски крайцер!“. Изненадващо французите се подчиняват 

и предприемат маневри да се сближат с немския платноход. Оказва се 

че френския капитан е помисли, че друг французин се шегува с него и 

остава доста шокиран когато в крайна сметка се оказва в германски 

плен и губи кораба си. 
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На 10 март загива единственият моряк по време на целия рейд на 

Люнер. Английският матрос Дъглас Пейдж е убит при пленяването на 

3609-тонния параход „Хорнгард“. „Морският орел“ се оказва в 

безизходица, когато „Хорнгард“ – въоръжен търговски кораб го настига 

и сигнализира на германците да спрат за проверка. За разлика от 

началото на рейда когато първата проверка минава безпроблемно този 

път обяснение за няколкото стотин пленници в трюмовете не би могло 

да бъде намерено, а английския параход има и радио мачта на борда 

си което обезсмисля и всеки опит за бягство. Люкнер нарежда на 

екипажа си да симулира пожар на борда с цел да подведе „Хорнгард“ 

да го приближи. Англичанина се хваща на въдицата сближава се да 

помогне, но получава внезапен изстрел в радио мачтата при който и 

загива Дъглас Пейдж. Шокираният английски екипаж няма време да 

Последните моменти на „Дюпл“ заснети от борда на 
„Морския орел“ 
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заеме бойните си постове и да отговори на огъня и се предава. 

„Хорнгард“ е потопен и най-голямата директна опасност за „Морския 

орел“ до момента е преодоляна. 

 

На 20 март друг френски платноход „Камброн“ е пленен. Този път 

Люкнер не го потапя, а само унищожава главната му мачта. Причината 

е че 300 му пленници започват да се превръщат в непосилно бреме. За 

да се освободи от тях той ги прехвърля на „Камброн“ и ги оставя в 

открито море на повреден кораб, който макар и бавно може да достигне 

пристанище без да успее да информира навреме врага за 

местоположението и курса на „Морския орел“. 

 

Същевременно Кралския флот предприема сериозни мерки за 

залавянето на Люкнер и „Морския орел“ изпращайки по петите му два 

въоръжени търговски кораба „Отранто“ и „Орбита“, както и 

бронираният крайцер „Ланкастър“. 

 

За късмет на Люкнер силна буря го изхвърля далеч на юг извън 

хватката на английския флот и в края на април той се озовава в Тихия 

океан. Там през юни до немския кораб достига новината за влизането 

на САЩ във войната. Без колебание Люкнер започва да напада 

американски търговски кораби източно от остров Рождество. 

 

В рамките на 10 дни са потопени „А.Б. Джонсън“, „Р.Ц. Слейд“ и 

„Манила“. Както и преди екипажите са пленени и няма нито една 

жертва. В началото на юли „Морският орел“ вече се нуждае от 

изстъргване на корпуса и Люкнер хвърля котва на о. Мопелия на 280 

морски мили от Таити. 
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Последвалите събития прескачат границата на абсурдното и са по-

подходящи за сценарий на поредния филм от поредицата „Карибски 

пирати“ отколкото за реалната тягостна история на ПСВ. 

 

 

На 2 август легендарния „Морски орел“, бичът на Атлантика удря риф 

и потъва… Самото събитие изглежда тривиално и откровено 

разочароващ завършек на историята на кораба и капитана му, но 

обстоятелствата разказват друго. В спомените си Люкнер разказва, че 

„Морският орел“ е бил ударен от цунами завлякло го към скали където 

кораба е загубен. Цунами… наистина? Всъщност не реалните събития 

около гибелта на „Морския орел“ са разказани от американските 

пленници и част от екипажа след войната. Разказите им твърдят, че 

оказалите се на котва на екзотичен тропически остров германци и 

американските им военнопленници си спретват пикник на плажа. Под 

Останките на Морския орел 
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пикник се има предвид запой. Та по време на този „пикник“ оставеният 

безстопанствен платноход е завлечен от прилива към скалите, където 

се удря и затъва в плитчините… Да страховитият „рейдър“ става жертва 

не на справедливото отмъщение на Кралския флот, а на собствения му 

пиян екипаж… 

 

Перспективата да приключиш войната на тропически остров не е 

толкова лоша, на фона на калните траншеи в Европа, но шило в торба 

не седи и Люкнер измисля рискован план предвиждащ пленяването на 

нов кораб и продължаване на войната по море. За целта, голямата 

спасителна лодка на „Морския лъв“ е обявена за нов флагман с 

помпозното име „Кронпринцеса Сесил“ и Люкнер начело на петчленен 

екипаж отплава за Фиджи, където възнамерява да открадне кораб с 

който да се върне на Мопелия за да прибере екипажа и пленниците си 

и да продължи рейда. 

 

След три дни той достига о. Атуи където се представя за холандски 

екипаж прекосяващ Тихия океан заради бас и местните добронамерено 

им предоставят достатъчно провизии за да продължат пътешествието 

си. Историята се повтаря на следващата островна група Айтутаки. Там 

Люкнер се представя обаче за норвежец и въпреки подозрителността 

на местните отново продължава безпрепятствено плаването си. 

 

След като изминава 3700 км в открита 10 метрова платноходка в Тихия 

океан Люкнер достига о. Вакая, където отново лансира историята за 

норвежците. Всички местни и този път му се доверяват. Всички освен 

един, който вика полицията. Полицията от своя страна се състои от 

един невъоръжен пенсиониран морски капитан от о. Левука. Старото 

морско куче обаче се оказва на нивото на Люкнер. Той заплашва 
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германците, че ще ги унищожи с бреговото си оръдие ако не се 

предадат. Такова оръдие разбира се не съществува, но Люкнер се 

хваща на блъфа и се предадва за да избегне кръвопролитие. Той и 

петчленния му екипаж са задържани и изпратени във 

военнопленическия лагер на о. Мотуйе. 

 

 

Историята ни можеше да приключи тук, но с особени индивиди като 

Люкнер нещата не са толкова прости. Пленничеството не го пречупва, 

а логично го мотивира да измисли нов план. Новият план е същият като 

старият, но добавя и едно малко бягство от военнопленически лагер. 

Флагът на Морския Орел 
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Междувременно докато капитана планира бягството си поредния 

френски кораб „Лютис“ става жертва на „Морския орел“. Как въобще е 

възможно това? „Лютис“ хвърля котва на о. Мопелия и докато 

французите с любопитство разглеждат затъналия в плитчините 

„Морския орел“ са взети на абордаж от останалите там германци 

водени от лейтенант Клинг. Клинг преименува кораба на „Фортуна“ и 

потегля към Южна Америка изоставяйки американците и французите 

на Мопелия. Той достига Чили, където обаче късметът изневерява на 

„Фортуна“ и тя удря необозначени скали. Клинг и останалите немски 

моряци остават в Чили до края на войната. 

 

Обратно о. Мотуйе Люкнер вече е задвижил плана за бягство. 

Комендантът на военнопленическия лагер притежава бърза моторници 

„Перлата“, която попада в полезрението на изпечения пират. Под 

фалшив предлог, че организира коледно тържество, Люкнер събира 

провизии и на 13 декември 1917 г. той и петимата му подчинени 

открадват „Перлата“ и бягат от Мотуйе. Моторницата наистина има 

бързина, но и недостатъка да се нуждае от гориво за да поддържа 

високата си скорост. За да се измъкне от тази зависимост Люкнер 

пленява шхуната „Моа“ стояща на котва близо до Короманделския 

полуостов (Нова Зенландия) и потегля към о. Кермадек ориентирайки 

се с ръчно направен секстант по карта от ученически атлас. Този път 

англичаните се оказват далеч по-подготвени и преследвачът „Ирис“ 

успява да догони Люкнер на 21 декември и повторно да го плени. 

Войната за храбрия пират приключва, а за да не му дадат възможност 

за повторно бягство, англичаните често го местят в различни лагери. 
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10 НЕЩА ВЪЗПРИЕТИ ОТ 
РККА СЛЕД СБЛЪСЪКА С 

ВЕРМАХТА  
 

Юлиян Недев 

 

1. Структурата на танковата дивизия  

 

 

Изоставени са гигантските механизирани корпуси и танковите части се 

реформират в аналогични на немските формации. Въпреки, че мех. 

корпусите на хартия включват в себе си три дивизии по същество те 

оперират тактически аналогично на немската дивизия. Размерът им ги 

прави изключително тромави и неефективни – логистиката им е 

анемична, броят на танковете е твърде голям при недостатъчна 
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поддръжка от другите родове войски и разгръщането им е бавно в 

сравнение с противниковото. През 1942 г. мех. корпусите достигат 

приблизително броят танкове на немската дивизия и имитира според 

възможностите и наличната екипировка нейната структура и 

организация. 

 

2. Противотанковите пушки  

 

 

СССР стартира войната без противотанкова пушка. До есента на 1941 

г. са предтставени два модела по-сложния на Симонов ПТРС и по-

простия на Дегтяров ПТРД, който взима за база немската PzB-39 и 

опростява максимално конструкцията. Въпреки, че се сблъскват с 

финската Лахти още в Талвисотата и имат известно количество 

трофейни полски противотанкови пушки руснаците не разработват 

своя, защото разглеждат противотанковата артилерия като основно 

средство за борба с вражеската бронетехника. Безпомощността на 

собствената им пехота обаче при отсъствие на артилерийска 

поддръжка бързо ги принуждава да преосмислят доктрината си. 
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3. Пакфронтът (Pakfront) 

 

 

Немската доктрина за фокусирана противотанкова защита в дълбочина 

с мобилен резерв организирана около ключови стратегически точки. 

РККА бързо възприема този начин на отбрана предвид, че 

равномерното разпределение на противотанковите оръдия по 

дължината на фронта се проваля многократно. Тази тактика се оказва 

в пъти по-ефективна от ранните форми на противотанкова отбрана, 

защото единственият начин да се спре концентриран танков удар е с 

концентрирана защита. 
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4. Командирската шапка на танковете 

 

 

Taнковете от епохата, а и до днес, по принцип нямат много добър 

обзор, а съветските през ВСВ са значително "по-слепи" от другите 

заради примитивната перископична система за наблюдение. Немската 

командирска шака дава 360 градусов обзор на командира и влияе 

изключително много на вземането на решения в бой. В началото на 

войната крайно ограничената видимост на съветските танкове играе 

огромна роля на бойното поле. Не самото това, но и масовият недостиг 

на обикновени бинокли в ръцете на танковите командири за оценка и 

наблюдение на бойното поле преди преминаване в атака допълнително 

намалява способността правилно да бъде оценена обстановката. 

Догонването тук се случва едва през 1943 г.   
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5. Масовото възприемане на радиостанции във всички видове 

бойна техника от танкове до самолети 

 

Едно от най-важните неща адаптирано от всички противници на 

германците не само РККА. Ограничените бойки на радиото е 

катастрофален недостатък в ранния период на войната. Отсъствието 

на координация не само между индивидуалните танкове и самолети в 

битка, но и често между предните части и командването и различните 

родове войски дава огромно предимство на германците на тактическо 

ниво. Докато във всеки немски танк има радиостанция и интерком в 

съветските само командира на частта има такова за връзка с щаба и 

след издаването на първоначалните заповеди на бойното поле всеки е 

сам за себе си без да може съединението да реагира на промяна в 
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обстановката – контраатаки, откриване на незабелязани вражески 

позиции и други внезапни събития. Във въздуха нещата са още по-

фрапантни. Съветските самолети нямат дори фанари камоли 

радиостанции. Не само това, но когато те започват да навлизат през 

1942 г. са тежки и ненадеждни, което води до демонтирането им от 

руските пилоти намиращи се така или иначе в борба със превъзходен 

противник срещу когото изстискването на всеки километър в час 

скорост е решаващо. Нормализацията в това отношение идва през 1943 

г., но дори и тогава все още има какво да се желае.  

 

6. Свободният лов 

 

 

 Доктрина даваща свобода на действие на опитни бойни пилоти в 

самостоятелни мисии или в малки групи. Голяма крачка за армия 

непозволяваща и дори наказваща инициативата. Тази немска практика 

е възприета в съветската авиация благодарение на Александър 

Покришкин, който освен отличен пилот изтребител е и един от малкото 

отлични тактици във ВВС. Той бързо осъзнава, че огромния брой 
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неопитни пилоти изпращани му от тила са в голяма степен 

неподготвени дори за изпълнение на елементарните групови задачи 

които би трябвало да са научили в школата за летци. Войната обаче не 

чака и бързо се стига до заключение, че където е възможно трябва да 

се насърчават индивидуални акции на опитни летци. Съветските 

свободни ловци започват да се появяват около битката за Сталинград 

и продължават да действат до края на войната.   

 

7. Шверпукнтът  

 

 
 

За първи път концентрирана атака на малък фронт с максимална 

концентрация на сили и огнева мощ се извършва от РККА през лятото 
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на 1943 г. при Харков след приключването на операция Цитадела. 

Ударът е нанесен западно от Харков в посока на Томаровка на 5 

километров фронт. Успехът е умерен заради прекомерно големите 

формации вложени на прекалено тясна отсечка от фронта, но остава 

факта че линията е пробита в дълбочина 26 километра макар и 

крайната цел да не е постигната. Въпреки това атаките на широк фронт 

не са напълно изоставени, но шверпукнт тактиката се прилага във все 

повече операции с все по-големи успехи.  

 

8. Танковият клин  

 

 
 

След катастрофалните поражения на съветските танкови части от 1941 

г. руснаците започват да адаптират немските танкови клинове в своята 

доктрина. Това става постепенно предвид необходимата координация 

спъната от липсата на радиостанции в танковете, обучение, опит и 

дисциплина, както и вече споменатите командирски 

125 
 



 Военна История 
 
шапки. Адаптацията е изключително важна, защото дава фокус на 

разпилените вълни от бронетехника, които дават голям брой удобни 

цели на немската противотанкова артилерия.   

 

9. Танковите рейдове  

 

 
 

Често използваната от германците тактика е една от първите 
относително успешно адаптирана от РККА като танковия рейд на 

Павлов през 1943 г. достига на 30 км от щаба на Група Юг, където в 

онзи момент се намира и самия Хитлер. Концепцията на танковия рейд 
германците прилагат първо във Франция, после в Сахара и накрая на 

изток. Тези дълбоки пробиви разчитат, че изненадата и хаоса ще 
компенсират риска от контраатака грубо казано с идеята „Ако не знаем 
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къде сме, как противникът може да ни намери?“. В немския случай най-

често се намира някой в щаба, който да дръпне юздите на 
развилнелите се танкисти, като често се стига и до проиграване на 

възможности за нанасяне на дори по-голям разгром на противника. От 

друга страна ако бъдат оставени да действат безконтролно те могат да 
срещнат съдбата на споменатия Павлов, чиято група в крайна сметка е 

унищожена, а той самият e ранен и попада в плен. 
   

10. Роте и Шварм  

 

 

Изтребителната тактика на двойки (роте) с водещ и воден и четворка 

(шварм) са въведини от Новиков през 1942-43 г. с наименованията 

двойки и звена. Съединенията са значително по-гъвкави и по-

нападателни от английските осморки и ранните съветски тройки. В това 

отношение руснаците изпреварват западните си съюзници, които летят 

упорито в по-тромавите си формации до края на войната въпреки 

огромното си числено превъзходство.  
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ПЪРВАТА АРАБСКО-
ИЗРАЕЛСКА ВОЙНА  

(1948 г.) 
 

Венцислав Божев 

 

Без съмнение първата арабско-израелска война от 1948 г. е един от 

най-важните конфликти от историята на XX век. Тя представлява нещо 

като крайъгълен камък в историята както за еврейския народ, така и 

за всички араби в Близкия Изток. В Израел конфликтът е наречен 

„Войната за независимост“, докато в арабския свят, той е познат като 

„ал-Накба“ (Катастрофата). В крайна сметка събитията от 1948 г. дават 

началото на серия от войни и конфликти, които ще продължат да 

дестабилизират региона през следващите десетилетия , а дори и към 

настоящия момент държавите от Близкия Изток продължават да 

определят своите политики въз основа на случилото се тогава. 

 

Всъщност историята на арабско-израелските конфликти обхваща 

повече от един век -  от края на XIX в. с появата на ционизмът, а 

именно еврейското национално движение, чиято цел е създаване на 

еврейска държава в Палестина, както и малко по-късно с появата на 

арабският национализъм и идеите на панарабизмът. Спорът между 

евреите и арабите живеещи в Палестина се заражда още във времето 

на Османската империя. След нейното разпадане и до края на Втората 

световна война продължава под формата на интеркомунално насилие, 
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а с наближаването на края на мандатното британско управление, 

конфликта се интернационализира чрез включването на държавите от 

Арабската лига. 

 

МОТИВИ И ПРЕТЕНЦИИ 

 

Според еврейската гледна точка, Палестина е тяхната родина, а 

легитимността на претенциите им произлиза директно от Бог. Това е 

Обетованата земя обещана от самия Господ на Авраам и в последствие 

на Исаак и Яков, както е според Стария завет.1 В Йерусалим се намират 

и останките от древния храм на Соломон, който се явява най-

съществената религиозна светиня в юдаизма.  

 

Разбира се, претенциите не са единствено религиозни. Те изразяват и 

амбициите на еврейския народ да създаде политическо обединение за 

първи път от 2500 г. когато нововавилонския владетел Навуходоносор 

II покорява Юдейското царство през 586 г. пр. Хр. В чисто демографско 

отношение, евреите остават доминиращ етно-религиозен фактор до 

132 г. сл. Хр. По това време, по заповед на император Адриан, огромна 

част от евреите в Палестина биват продадени като роби или 

насилствено разселени в далечните краища на империята, като 

следствие от серия неуспешни въстания срещу римската власт. От там 

нататък историята на еврейския народ е ясна – векове на живот под 

формата на разпръснати из цял свят малки и големи общности без 

политическа централизация. 

 

1 Битие 15:18-21; Битие 26:3; Битие 28:13
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С течение на времето, идеята за завръщане в Обетованата земя се 

превръща в съществена и основополагаща част от формирането на 

еврейското национално самосъзнание и еврейската нация. Трагичното 

прогонване и желанието за завръщане (Алия) в загубеният дом се 

превръщат в горивото, което съхранява еврейската идентичност през 

столетията и стимулира в определен момент появата на ционизма като 

идеологическата рамка на този стремеж.2 Чисто физическото 

материализиране на ционистката идея се осъществява чрез 

създаването Ционистката организация. Тя е основана в Базел, 

Швейцария през 1897 г. от австрийският евреин Теодор Херцел 

(Бениамин Зеев), като още в началото са поставени четири ясни и 

недвусмислени цели:  

 

− Заселване на еврейски фермери, търговци и занаятчии в 

Палестина; 

−  Обединяване на целия еврейски народ чрез употребата на 

ефективни местни и международни инструменти, съгласувани със 

законите на всяка държава; 

− Укрепване на еврейския национализъм и национално 

самоосъзнаване чрез образование; 

− Подготвителни стъпки, които да осигурят съгласието на 

държавните правителства с оглед изпълнението на целите.3 

 

2 Името на движението произхожда от хълма Цион в Източен Йерусалим, който се свързва с древния град на 
цар Давид и построеният от неговия син Соломонов храм.
 

3 Mission Statement, http://www.wzo.org.il/Mission-Statement 
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Разбира се, арабската гледна точка има не по-малка легитимност от 

еврейската. Арабите като цяло стават водещ фактор в Палестина още 

през VII от нашата ера когато халиф Умар отнема провинцията от 

контрола на Византия и я присъединява към Праведния халифат. 

Практически през следващите около 1300 г. до средата на XX в. 

Палестина до голяма степен остава под арабско-мюсюлманско 

културно, политическо и демографско влияние, включително и по 

времето на Османската империя. Разбира се и тук от съществена 

важност е религиозният фактор. Построени върху руините на втория 

йерусалимски храм, се намират и едни от най-важните храмове за 

исляма, а именно джамията Ал Акса и Куполът на скалата (Куббат ас-

Сахра). 

 

И докато еврейският народ започва да изгражда стъпка по стъпка своя 

национализъм, арабите също стартират процеси по формиране на 

национализъм, макар и под по-различна форма. В хода на Първата 

световна война, емирът на Мекка - Хюсеин бин Али, влязъл в конфликт 

с османската власт в Истанбул, започва преговори с британското 

правителство за присъединяване към Антантата. Амбициите на Хюсеин 

(и синовете му) са не просто извоюване на независимост от Османската 

империя, а нещо повече – създаване на ислямски халифат с център 

Мекка и обединение на всички араби в Близкия Изток.4 В лицето на 

британското правителство и по-специално управителят на Египет сър 

Хенри Макмеън, Хюсеин среща пълна подкрепа. В кореспонденцията 

между двамата, с оглед приобщаване на арабите във войната срещу 

4 Легитимността на претенциите му произхожда от факта, че е член на кланът Хашим, което го превръща в 
потомък на самия Мохамед и следователно според ислямската традиция основателен претендент за титлата 
халиф.
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Османската империя, Макмеън обещава британско сътрудничество при 

формирането на арабска държава, в чиито граници попада и 

територията на Палестина, макар и последното да е записано 

целенасочено по неясен и завоалиран начин.5 

 

Две години след това обещание, в края на 1917 г. от Лондон е поет нов 

ангажимент с подобен характер, този път отнасящ се до еврейската 

общност.  В публична декларация издадена от външния министър 

Артър Балфур до лидера на британската еврейска общност Уолтър 

Ротшилд е записано, че „Правителството на Негово Величество гледа 

благосклонно на създаването в Палестина на национален дом за 

еврейския народ  и ще използва всички усилия за да улесни 

постигането на тази цел.“6 Както е видимо и тук е употребен неясен и 

размит език. Самият термин „национален дом“ практически не 

притежава абсолютно никаква правна стойност и не съществува 

правен прецедент с неговата употреба. 

  

Реално се случва така, че Великобритания дава две твърде неясни и 

по същество неангажиращи обещания с ясната цел, че те няма да бъдат 

изпълнени. Или поне не и по начинът, по който биват разбрани от 

арабската и еврейската общност съответно. Всъщност планът е съвсем 

различен и олицетворен от тайното споразумение между 

Великобритания и Франция подписано още през 1916 г. Според 

клаузите на договора, който включва и участието на Русия, османските 

5 The McMahon promise to Hussein, 26.01.2015, http://www.balfourproject.org/the-mcmahon-promise/ 
 

6 Text of the Declaration, 02.11.1917 г, http://www.jewishvirtuallibrary.org/text-of-the-balfour-declaration 
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територии в Близкия Изток биват разделени на сфери на влияние и 

контрол между трите държави. 

 

 

БРИТАНСКИ МАНДАТ В ПАЛЕСТИНА 

 

В крайна сметка договореното между Великобритания и Франция до 

известна степен получава легитимност от Обществото на народите след 

края на Първата световна война и разпадът на Османската империя.7 

По решение на ОН бившите османски области биват разделени на 

подмандатни територии, които минават под управлението на Франция 

и Великобритания. В тези територии в крайна сметка до 1946 г. ще 

бъдат създадени днешните арабски държави Ливан, Йордания, Сирия 

и Ирак. Мандат Палестина, обаче има доста по-различна съдба. 

7 Русия се отказва от претенциите си към Близкия Изток заради бушуващата болшевишка революция.
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През 1922 г. ОН присъжда управлението на Палестина на 

Великобритания за период от 25 г. През този период империята поема 

задължението да изгради държавни институции, като за целта е 

назначен Върховен комисар, отговорен за изпълнителната и 

законодателната власт, както и администрация. Междувременно в 

резултат на активната ционистка дейност, еврейското население на 

Палестина прогресивно се увеличава. През 1905 г. е създаден 

Еврейският национален фонд, чиято цел е събиране на средства за 

закупуване на земя в Палестина. Чрез него се финансира изграждането 

на „кибуци” – селскостопански комуни, както разбира се и първият 

еврейски град – Тел Авив. През 1922 г. 13 % от населението на 

Разпределение на Близкия Изток спoред плана 
Сайкс-Пико, 1916 г. 
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Палестина са евреи, а 11 години по-късно те вече представляват 17 %. 

След идването на власт на Хитлер и прилагането на неговата 

антисемитска политика, еврейската популация се удвоява.  

 

Масивната вълна от заселници изтласкваща местните араби от техните 

земи, както и последвалото слабо британско управление на областта 

създават несигурност и напрежение у палестинците. Арабите 

припознават евреите и британците като колонизатори, а избухването 

на сериозен конфликт е само въпрос на време.  

 

След поредица от арабски бунтове и нападения, достигнали своята 

кулминация по времето на Хебронското клане от 1929 г. и в следствие 

на дейността на арабската паравоенна радикална организация „Черна 

ръка“,  евреите създават своя въоръжена милиция - Хагана (Защита), 

а през 1931 г. и нейното радикално крило Иргун. През 30-те и 40-те г. 

Иргун провежда масирана кампания срещу арабски и британски 

цивилни и военни обекти, включително бомбени атаки на оживени 

пазари. При най-успешният си атентат, организацията взривява хотел 

„Цар Давид“ през 1946 г. Жертви на атаката стават 91 души. 

 

През 1940 г. на сцената се появява и ултрарадикалното отцепническо 

крило на Иргун – Лехи. Организацията позната като „Бандата на Аврам 

Щерн“ организира политически убийства и е отговорна за 

ликвидирането на Уолтър Гинес, барон Мойн, действащ министър по 

въпросите на Близкия Изток. Само за периода между 1936 г. и 1939 г. 

размириците в Палестина водят до смъртта на близо 5,000 араби, 400 

евреи и 200 британци.8 

8 The history of Palestinian revolts, 09.12.2003 г., 
https://web.archive.org/web/20051215061527/http://english.aljazeera.net/NR/exeres/9A489B74-6477-4E67-9C22-
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Насилието през 30-те години в крайна сметка оказва трайни 

последствия в поне три направления, които ще имат важно значение 

десетилетие по-късно. Преди всичко, става пределно ясно, че не само 

няма да бъде възможно да бъде създадена палестинска държава според 

първоначалните планове на ОН, но в същност двете общности няма да 

могат да бъдат помирени дори частично.  По този начин постепенно се 

ражда и идеята за разделяне на Палестина. Освен това, както бе 

споменато вече, евреите създават изключително добре организирани 

въоръжени милиции за защита (и не само), в частност Хагана, която в 

последствие ще има решаваща роля във войната от 1948 г. и ще стане 

основа на днешната израелска армия. Реално, еврейската общност се 

сплотява и обединява, докато подобен процес при палестинските 

араби така и не се случва. Даже напротив. Размириците от 30-те години 

оказват негативен ефект върху тяхната социална структура и военен 

капацитет, което ясно ще си проличи през 1948 г. когато в решаващите 

моменти общността няма да има нито един значим обединяващ лидер.  

Третото важно последствие е издаването на така нареченият „Бял 

документ“ от правителството на Невил Чембърлейн през пролетта на 

1939 г. Според текста на правителственото решение, еврейската 

емиграция бива драстично ограничена чрез квота от максимум 75,000 

души, които могат да пристигнат в Палестина за 5 години. Също така 

са поставени и ограничения върху закупуването на нова земя.9 

Действащият със силата на закон „Бял документ“ е приет изключително 

0F53A3CC9ADF.htm 
 

9 British White Paper of 1939, http://avalon.law.yale.edu/20th_century/brwh1939.asp 
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враждебно от ционистите, които отказват всякакво сътрудничество с 

британската власт. 

 

През следващите години напрежението прогресивно расте. Всякакви 

опити за преговори между араби и евреи се провалят, а въоръжените 

организации и от двете страни в никакъв случай не намаляват своята 

дейност. През 1946 г. е убит барон Мойн, а две години по-късно късно 

членове на Лехи ликвидират и посредника на ООН – граф Фолке 

Бернадот. В един момент трите еврейски милиции се обединяват под 

името Еврейско съпротивително движение. 

 

ПЛАНЪТ ЗА РАЗДЕЛЕНИЕ И ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА 

 

Постепенно палестинският въпрос се превръща в едно огромно бреме 

за Великобритания. Това е така както във военно и политическо, така 

и в чисто икономическо отношение, особено с оглед на следвоенната 

криза с приключването на Втората световна война. През 1946 г. е взето 

окончателно решение с изтичането на мандата една година по-късно 

британските сили да бъдат изтеглени напълно от Палестина, а целият 
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казус да бъде прехвърлен за решаване от институциите на ООН, 

наследникът на ОН. 

 

В тази връзка е създадена специална комисия UNSCOP (United Nations 

Special Committee on Palestine), чиято цел изготвяне на оценка и 

препоръка относно Палестина. Според заключителният доклад на 

комисията трябва да бъде създадена една еврейска и една арабска 

държава, а Йерусалим трябва да бъде поставен под международен 

контрол. На 27.11.1947 г. Общото събрание на ООН потвърждава 

предложението за разделение и издава резолюция 181 (II), според 

Палестина според плана за 
разделяне 
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която новосформираните държави трябва да осигурят пълни 

граждански права на своите жители, независимо от расата, религията 

и полът.10 

 

Планът на ООН получава подкрепата на САЩ, СССР, 

Западноевропейските държави, както и от по-голямата част от 

еврейската общност. То обаче е отхвърлено категорично от всички 

араби. Членовете на Арабската лига гласуват против предложението и 

реагират остро срещу него с мотивите, че то е несправедливо спрямо 

демографското съотношение между евреи и палестинци (33 % евреи 

получават 56 % от земята на Палестина), както и че като цяло е в 

противовес с хартата на ООН и принципа за самоопределение. Това 

обаче са просто поводи. Арабските държави не търпят присъствието на 

евреи в Палестина под каквато и да е форма, като тяхното прогонване 

(по всякакъв начин) се превръща в основен приоритет. Нещо повече, 

съседни държави като Сирия, Трансйордания и Египет имат чисто 

териториални претенции към Палестина, а присъствието на масивна 

еврейска общност създава значителна пречка пред осъществяването 

на подобни амбиции. 

 

В тази връзка Арабската лига стимулира съпротивата на палестинските 

араби. Още с приемането на разделителният план сблъсъците не 

закъсняват, като много бързо прерастват в гражданска война. Самият 

конфликт е нискоинтензивен и твърде ограничен мащаб, ограничаващ 

се до блокади на населени места, атаки на конвои, атентати, засади и 

престрелки. Арабската лига създава доброволчески международен 

10 По това време резолюциите на ООН все още имат само препоръчителен характер, 
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253 
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корпус, който бива изпратен на терен за подкрепа на местните арабски 

отряди. Реалната му цел в същност е тяхното удържане и установяване 

на политически контрол над палестинците.  

 

В този период еврейските части като цяло заемат пасивна и 

отбранителна позиция. Хагана бива реформирана, като е възприет 

принципа на задължителна военна повинност за мъже и жени. Чрез 

пари събрани от еврейската общност в САЩ, както и чрез финансова 

подкрепа от СССР, става възможно осигуряването на въоръжение, 

въпреки ембаргото наложено над Палестина.  

 

По този начин, подсигурени с контрабандно оръжие от Втората 

световна война и дори десетина чехословашки изтребителя, 

еврейското командване успява да организира офанзива. В действие са 

приложена операция „Яхсшон“, чрез която е освободена арабската 

блокада над Йерусалим, както и операциите „Ифтах“, „Бен Ами“ и 

„Килшон“ с цел подсигуряване на териториална цялост за еврейската 

територия и изграждане на обединен фронт около Йерусалим. По този 

начин е наложен контрол над градовете със смесено население 

Тиберия, Хайфа, Сафед, Бесам и Яфа. При най-голямото сражение 

частите на Хагана разбиват бригада Ярмук от доброволческия корпус 

в битката за Мишхар Ха Емек, стратегически разположен кибуц по пътя 

между Джанин и Хайфа.  

 

Успехите на еврейските отряди в периода февруари – май 

подсигуряват добри изходни позиции в навечерието на очертаващият 

се по-мащабен конфликт, както и повдигат духа на цялата еврейска 

общност в Палестина. През цялото това време британските сили за 

сигурност не заемат страна и не се намесват по абсолютно никакъв 
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начин, заети с подготовката за своето изтегляне. Цялостната ситуация, 

включваща и провалът на доброволческия арабски корпус до този 

момент, не дават друга възможност за арабските държави освен 

директна интервенция. Проблемът при тях обаче е, че те са 

политически разединени и водени от различни интереси и амбиции и 

не на последно място неподготвени в чисто военно отношение. 

 

Реално единствената боеспособна част е трансйорданската армия, 

известна като Арабският легион. Формацията е компактна в състав от 

не повече от 10 000 души, но изключително добре въоръжена, 

подготвена и обучена по британски образец.11 Амбициите на 

трансйорданският крал Абдула I, обаче са насочени към чисто 

териториални претенции, свързани с подсигуряването на коридор към 

Средиземно море и контрол над Западния бряг на р. Йордан и 

Йерусалим. Реално до началото на войната, той води двойна игра, 

влизайки в преговори с ционистки представители относно постигането 

на някакъв териториален компромис, включващ евентуална анексия на 

Западния бряг срещу неутралитет. В същото време египетския крал 

Фарук има собствени амбиции за постигането на политическо влияние 

в арабския свят, пречка за които е не по-малко амбициозния Абдула. 

От своя страна силният човек в Ирак – Нури ал-Саид иска да осъществи 

своята идея за приобщаване към Ирак на всички територии в 

Плодородния полумесец. Съседните държави - Сирия и Ливан, имат по-

малки амбиции насочени единствено към малки части от Северна 

Палестина. 

11 По време на войната Арабският легион е воден от генерал - лейтенант Джон Глъб, известен като Глъб 
Паша.
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Основният резултат от амбициите на арабските лидери е една 

атмосфера на недоверие, както между тях самите, така и към 

палестинските араби. Всичко това ще се отрази и на бойното поле, 

където липсата на координация и сътрудничество ще бъдат основен 

проблем за арабските армии, всяка целяща постигането на своя 

собствена цел. Реално погледнато последното нещо в дневния ред на 

арабските лидери е осъществяването на палестинска държава. В 

крайна сметка преговорите между ционистите и Абдула II се провалят, 

а клането в Кфар Ецион, при което са избити 129 евреи с 

предполагаемото участие на трансйордански войници, ясно показва, 

че единственият път напред е война. 

 

ВОЙНАТА 

 

Какво е съотношението на силите? Израелската армия, която вече е 

обединена под името Израелски защитни сили (Israeli Defense Forces – 

IDF) е структурирана в 9 бригади, (включително две механизирани), 

които в хода на войната и продължаващата емиграция нарастват до 12. 

До края на годината IDF реално има на разположение около 60,000 

войници, огромна част от които обаче неопитни новобранци и току що 

пристигнали емигранти, които не представляват надежден капацитет.12 

Ядрото на армията, което изнася основната тежест от войната реално 

представлява една трета от общата цифра и е свързано с опитните 

бойци на Хагана, Иргун и Лехи. 

  

12 Morgan, M, Pollock, B, The Philosopher as Witness: Fackenheim and Responses to the Holocaust, 2008, SUNNY 
Press, p.182
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Както бе споменато вече, въоръжението е основно британско или 

чехословашко, което пристига в Палестина чрез френска логистична 

помощ. След изтичането на мандата и отпадането на британското 

ембарго, доставките се улесняват. До лятото на 1948 г. IDF успява да 

организира военновъздушни сили, военноморски сили и сухопътна 

армия, включително един танков батальон.13 

 

Арабите, от своя страна, навлизат в Палестина с обща численост от 

около 30,000 души, които до края на войната се удвояват. Всички 

участващи армии са относително добре въоръжени, притежаващи 

механизирани и бронирани бригади, ВВС и получили френско и 

британско обучение. Въпреки това, в хода на военните действия, 

техните командвания (с изключение на трансйорданското, което е от 

британци), ще покажат съществени дефицити на тактическо ниво и 

явна неспособност за провеждане на организирани операции при 

наличието на числено превъзходство.  

 

И така, на 14 май 1948 г. датата, когато  британският мандатът 

официално изтича, Давид Бен-Гурион обявява създаването на 

независима еврейска държава в Палестина под името Израел. Още на 

следващия ден обединените армии на Трансйордания, Египет, Ирак и 

Сирия навлизат на територията на Палестина. Те са подкрепени от вече 

действащите на терен отряди на Арабската освободителна армия, както 

и от доброволчески корпуси от Саудитска Арабия, Ливан, Судан, 

Мароко и Йемен. Атаката се осъществява едновременно в три 

направления – южно, от където действа Египет, източно от където 

13 Танковият батальон е съставен от два британски танка Кромуел, откраднати от база в Хайфа и три танка 
Шърман, сглобени от бракувани части в изоставено депо.
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нахлуват Трансйордания и Ирак и северно където оперира сирийската 

армия заедно с ливанците. 

Ход на войната от 1948 г. 
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Египетската армия навлиза в Палестина с корпус от 10,000 души в две 

колони. Основната част има задача да напредне по крайбрежието през 

Газа с вероятна цел Тел Авив и Хайфа, докато втората колона има 

поддържаща роля, свързана с подсигуряване на фланговете. В 

продължение на две седмици египтяните успяват да си пробият път на 

север, макар и с цената на доста жертви. В края на месеца, без видима 

причина, те спират настъплението в района Ашдот, което дава ценно 

време на командваната от Шимон Авидан бригада „Гивати“ да 

прегрупира силите си и дори да организира контраатака. Операция 

„Плешет“ е първата бойна мисия на израелските ВВС. Четири 

чехословашки Avia S-199s нападат египетска механизирана колона, 

като в резултат са нанесени значителни щети, но за сметка на два 

загубени самолета. В последствие е организиран опит за изтласкване 

на египтяните от Ашдот, който се оказва неуспешен. Въпреки провалът 

на операция „Плешет“, все пак египетското настъпление е спряно, а от 

този момент нататък IDF поема инициативата на южния фронт. 

 

На изток, Арабският легион лесно заема стратегическа позиция в 

средновековния манастир Латрун, намиращ се на хълм по главния път 

между Тел Авив и Йерусалим. Практически това дава възможност на 

йорданците частично да блокират и обградят Йерусалим. Части на IDF 

опитват да си възвърнат контрола над хълма, но с цената на много 

жертви са отблъснати. Най-тежките сражения в този период се случват 

именно в района на Йерусалим. В периода 18 – 28 май Арабския легион 

успява напълно да овладее града. 

 

По същото време, малко по на север от там, бригадите „Александрони“, 

„Голани“ и „Кармели“ окончателно спират иракския напредък при 

Тулкарем и ги изтласкват на защитни позиции край Дженин. 
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На северния фронт сирийската армия атакува агресивно в района на 

Галилейското езеро, използвайки значително количество бронирана 

техника и артилерия. Нейното настъпление обаче, също е блокирано 

от лековъоръжените и осезаемо по-малобройните части на бригадите 

„Одет“ и „Кармели“. 

 

До началото на юни месец, практически всички арабски офанзиви са 

спрени без да бъде постигнат съществен прогрес. Единствено 

Арабският легион осъществява успех чрез заемането на Йерусалим. 

 

На 29 май ООН успява да наложи примирие, което обаче влиза в сила 

едва на 11 юни и продължава 28 дни. То включва и налагане на пълно 

оръжейно ембарго за всички враждуващи страни, което обаче така и 

не се осъществява. И двете страни реално използват примирието за да 

се реорганизират и превъоръжат. В денят на неговото приключване, 

IDF стартира серия от операции на трите фронта и преминава в 

генерално настъпление. Заети са някои важни градове сред, които 

Назарет, ал-Рамла и Лида, като израелските ВВС дори успяват да 

бомбардират Дамаск. Направен е и втори опит за завземане на Латрун 

и Йерусалим, но и този път Арабския легион непоколебимо удържа 

позиции.  

 

На 18 юли, след полагането на интензивни дипломатически усилия от 

страна на ООН, в сила влиза второ примирие. Следващите два месеца 

се използват от представителя на ООН за Палестина Фолке Бернадот 

за изготвянето на разделителен план, който да отразява новите 

реалности на терен. Планът обаче е категорично отхвърлен от араби и 

евреи, а ден след представянето му, Бернадот е застрелян в 
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Йерусалим. По това време, временното израелско правителство 

прокарва закон, който практически обявява всички земи завзети до 

този момент за част от Израел и автоматично анексира всяка една 

завзета бъдеща територия на Палестина.14 

 

В края на месец октомври IDF дава начало на операция „Хирам“. За по-

малко от 60 часа практически цялата Северна Галилея е очистена от 

сирийско и ливанско присъствие. До края на месеца е установен 

контрол над цяла Галилея, като IDF напредват на север чак до р. 

Литани в Ливан, окупирайки множество селища по пътя си. 

 

След подсигуряването на северния фронт и с оглед невъзможността за 

осъществяване на пробив на изток, IDF концентрира силите си срещу 

египетската армия. До началото на декември е наложен пълен контрол 

в пустинята Негев, а месец по-късно окончателно приключва 

операцията за пълно обкръжение по суша и вода на  цялата египетска 

армия в Ивицата Газа. Пълното й ликвидиране е предотвратено 

единствено от намесата на Великобритания и заплахата за военна 

интервенция. 

Практически войната приключва на 7 януари, а до началото на юли 

Израел договаря примирия с всички държави. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Границите на Израел, договорени чрез примирията практически 

увеличават територията на новата държава с една трета в сравнение с 

14 AREA OF JURISDICTION AND POWERS ORDINANCE, No.29 of 5708-1948*, 
http://www.israellawresourcecenter.org/israellaws/fulltext/areajurisdictionpowersord.htm 
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първоначалният план на ООН. След войната, практически Израел 

поема контрола на 78 % от територията на вече бившия мандат 

Палестина, включително цяла Галилея, плодородната долина 

Джезреел (Израел), пустинята Негев, по-голямата част от 

крайбрежието, както и Западен Йерусалим. Според демаркационната 

граница, позната и като „Зелената линия“, Ивицата Газа и Западния 

бряг, заедно с Източен Йерусалим, минават съответно под египетска и 

йорданска окупация.15 Статутът и изобщо правото на съществуване на 

Израел, както и въпросът с границите (значително усложнен след 

войната от 1967 г.) остават проблем и до днес. 

 

15 През 1950 г. Абдула II анексира Западния бряг на р. Йордан и съответно името на Трансйордания е 
променено на Йордания.
 

Палестина през 1949 г., след края на 
войната 
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Според данни на ООН, по време на войната, както и след нея повече 

от 700,000 арабски бежанци напускат домовете си, като в тази цифра 

не са включени вътрешно разселените в самата Палестина.16 Някои от 

тях бягат от сраженията по фронтовите линии, други напускат след 

призиви на арабските лидери, а трети са насилствено прогонени от 

настъпващите войници от IDF. Мнозинството от палестинските бежанци 

е настанено в лагери в съседните държави. Там те до голяма степен 

биват умишлено задържани и капсулирани. Всички арабски държави (с 

изключение на Йордания) по чисто политически причини отказват да 

дадат гражданство на палестинците, чиито бежански статут се предава 

и на наследниците им, а цялостното отношение остава тенденциозно и 

целенасочено дискриминативно с отрязан достъп до граждански и 

политически права. И ако до този момент съществуването на 

палестински национализъм е било под въпрос с твърде неясен и 

замъглен характер, то през следващите две десетилетия това се 

променя. Палестинският национализъм се катализира в не по-малка 

степен и от пренебрежителното, а може би дори чисто предателско 

отношение на арабските държави, които в повечето случаи просто 

употребяват палестинската кауза за свои цели.  

 

Разбира се, много палестинци ще се опитат да се завърнат в 

предишните си домове, но достъпът до тях ще им бъде отказан от 

израелските власти, просто защото там вече живеят еврейски 

семейства. Правото на завръщане или компенсация остава и до днес 

16 UNITED NATIONS GENERAL PROGRESS REPORT AND SUPPLEMENTARY REPORT OF THE UNITED NATIONS 
CONCILIATION COMMISSION FOR PALESTINE, 23.10.1950, 
https://web.archive.org/web/20110822123836/http://unispal.un.org/unispal.nsf/b792301807650d6685256cef0073
cb80/93037e3b939746de8525610200567883?OpenDocument 
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един от основните проблеми в арабско/палестинско – израелският 

конфликт. 

 

Войната, разбира се, оказва въздействие и върху еврейските общности 

на всякъде. В мюсюлманския свят войната от 1948 г. е приета като 

катастрофа, а естественият проводник на гняв се оказват местните 

еврейски общности. В някои държави им е отнето гражданството, а в 

други –  дори цялото имущество. В следващите три десетилетия между 

800,000 и 1,000,000 евреи емигрират от арабските държави, като над 

650,000 от тях се заселват в Израел. 
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Нинджите в Алжир, 
френските специални части 

и „самолетът-бомба“ 
 

Младен Манев 

 

В края на 1994 г. коледният „подарък“ за авиокомпания „ЕърФранс“ e 

е свързан с отряд нинджи и неоправданият риск техен самолет да се 

превърне в „летяща бомба“. Не, това не е майтап. И не се случва в 

Япония както повечето хора биха предположили, когато направят 

елементарна асоциация с нинджите. Случва се на международното 

летище „Хуари Бумедиен“ в гр. Алжир. Т.нар. „нинджи“ не са наемници 

или друг вид убийци от Япония, ами с този прякор са известни 

специални части на Алжир. 

 

 

Нашивка на алжирските специални части или още 
известни като „Група за специални операции“ или 

„нинджите“.  Талисманът им е черна пантер 
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С какво са толкова известни и важни хората от „Групата за специални 

операции“, че да ги наричат нинджи ? С две неща алжирските нинджи 

са по-специални от повечето си колеги в съседните 

северноафрикански и други арабски страни. Първото, е обучението им 

в полеви условия. Алжирците са тренирани и обучавани да действат в 

почти всякакви климатични и метеорологични условия. Огромната 

територия на Алжир предполага, че „нинджите“ са тренирани да 

действа изключително успешно в пустинни, полупустинни и др. 

подобни тежки условия, на чак да имат възможностите да провеждат 

спец-операции по време на истинска пустинна буря е малко повече. Но 

това не е единственото им специално обучение. Алжирците са се 

обучавали да провеждат контратерористични рейдове дори и в снежни 

и планински условия /странно, къде ли в Алжир има, чак толкова сняг 

или пък планини, освен ако нинджите не провеждат операции и 

постоянни учения в Атласките планини!? В защита на това 

„подхвърлено“ твърдение има немалко доказателства ,че нинджи са 

изпращани на съвместни обучения и обмен с хора от руската „Алфа 

група“. Още повече, че в началото на ХХI в., „Групата за специални 

операции“ е неколкократно похвалена от френските и американските 

си колеги, които дори ги препоръчват на съседните държави. Нинджи 

са помагали и помагат в обучението на специалните части на Тунис, 

Мароко, Египет, Кувейт и др. най-вече арабски държави. Освен това са 

обучавани и тренирани да водят боеве в няколко известни бойни 

изкуства – „Винг Чун“, „Жиу-житцу“, и „Кук Сул Вон“. Историята на 

азиатските бойни изкуства е съвършено друга тема, но самата идея, че 

сред „алжирските нинджи“ има хора, които владеят и могат да 

преподават основните техники от китайски, японски и корейски 

системи от бойни учения предполага огромния смъртоносен потенциал 

на местните спецчасти. Към тях трябва да се добавят и дълбоките 
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познания по френсия боен стил „Савате“ и руското „Самбо“. Някакси,  

арсеналът от смъртоносни умения, похвати, обучения и безкрайни 

тренировки не предполага, че нинджите имат нужда от сериозен 

оръжеен арсенал, за да могат да обезвредят потенциален противник, 

но . . . 

 

Второто предимство, с което са толкова известни нинджите е огромния 

оръжеен арсенал, с които могат да боравят и който присъства в 

оръжейната им. Ударните части са въоръжени с руски „АК“ и „ПК“, 

австрийски „Щаер“ – АУГ, „Хеклер и Кох“ – Г36, МП5 и МП7, 

италианската „Берета“ – М12 и „Франки“. Снайперистите използват 

пушки „Драгунов“ и „Ремингтън“. Нинджите имат автоматични 

пистолети, австрийско, немско, италианско и белгийско производство 

от най-реномираните производители. И ако това не е достатъчно са 

въоръжени с най-различни гранати и др. подобни експлозиви, 

американски, европейски и руски видове.  Алжирските нинджи са едни 

от най-добре обучените, екипирани и боеготови антитерористични 

звена в световен мащаб. Те са дълбоко уважавани заради огромния си 

Тренировка на нинджи по Кук Сул Вон 
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полеви потенциал и опит и са участници и партньори в много 

международни антитерористични учения и мисии. Обучават и помагат 

на колегите си от Мароко, Тунис и Египет редовно. 

 

Подобно на нинджите и френските специални части (G.I.G.N.) 

изключително елитно контратерористично звено. Създадени са след 

1974 г. (след мюнхенските събития) и оттогава досега са извършили 

редица специални операции свързани със защита и превенция от 

тероризъм, спасяване на заложници, специални военни операции, 

обезвреждане и залавяне на международни престъпници, защита на 

критична инфраструктура във военно време и др. подобни. Френските 

ГИГН са част от жандармерията и са под командването на военните във 

Франция. Специалните сили са разделени на 6 специализирани сили : 

специални операции и намеса в критични моменти, разузнаване и 

шпионаж, защита, поддържащи или помощни специални операции, 

защита на президента и тренировка. Подобно на колегите си от Алжир 

и френските специални сили са едни от най-доказаните 

професионалисти в работата си. Доказателство за това са успешните 

над петнадесет мисии (повечето от тях международни, напр. : 

съветвали и  помагали са саудитските власти по време на кризата в 

Мека през 1979 г., тайни операции по залавяне на военнопрестъпници 

в Босна в нач. на 90-те, залавяне на сомалийски пирати, 

освобождаването на заложниците в Бамако, Мали и др.)  Подобно на 

алжирците и френските сили са обучавани да могат да действат във 

всякакви климатични и МТО условия. Тренировките са изключително 

сериозни и дългосрочни, а полевата подготовка и учения обхваща 

огромен диапазон – скокове с парашут от пределно голяма височина, 

специални десантни операции, дълбочинно гмуркане с или без 

помощни средства, изучаване на разнообразни защитни и атакуващи 
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бойни изкуства, боравене с хладни и огнестрелни оръжия и почти 

всякакви експлозиви, контратероризъм,  обучение по обезвреждане на 

бомби и т.н. 

 

Моля, недейте да се бъркате между специалното подразделение на 

френската полиция (RAID)  и специалните части от (G.I.G.N.). Едните 

са подчинени директно  на военните и се занимават  с вътрешни и 

международни мисии и специални операции, докато силите на “RAID”, 

отговарят само за действия на територията на Република Франция и не  

участват на международно равнище.  

 

Нашивка на френските 
специални части 

Нашивка на полицейските сили от RAID 
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Подобно на нинджите и френските им колеги използват най-различни 

и съвременни оръжейни системи : „Хеклер и Кох“- ХКГ3, ХКМСГ90, 

ХКГ36, ХК33СГ1, ХКМ4, американски автомати „М16“, швейцарските 

СИГ-550 и СИГ-552, местните „ФАМАС“, израелски картечни пистолети 

„Узи“, най-съвременните снайперистки комплекти на „Хеклер и Кох“ и 

местната система „PGM Hecate II“ от средата на 90-те години, пушки 

„Ремингтън“, „Бенели“ и „Франки“ и т.н. 

 

Но каква  би могла да е връзката между нинджите, специалните части 

G.I.G.N., „ЕърФранс“ и последните дни на 1994 г. Ако все пак не се 

досещате може да изгледате филма „Нападението“ (The Assault – англ., 

L’assaut – фр.) от 2010 г., който е създаден по действителен случай и 

разказва историята и събитията около един знаков международен 

терористичен удар. линк за филма - IMDB 

 

Контратерористичен екип на G.I.G.N  в действие 
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На 24 декември 1994 г. група от четирима маскирани алжирски мъже 

отвлича пътнически самолет с 220 души на борда и 12 души екипаж. 

Похитителите са преоблечени като хора от летищната администрация, 

имат униформи на гранична полиция и пилотски униформи /пилотските 

униформи ги взимат от екипажа впоследствие, за да могат да объркат 

снайперистите и да не ги разпознаят/. Качват се на борда абсолютно 

необезпокоявано и започват, уж паспортна проверка на пътниците, 

което единствено показва колко е слаба охраната на международното 

летище през тези смутни за Алжир години. Минава поне половин час 

докато от властите разберат, че на полет AF8969 става нещо. 

Терористите заплашват хората с автоматично оръжие – имат автомати 

АК47 „Калашников“, „Узи“ и различни пистолети. Освен огнестрелния 

арсенал, маскираните алжирци са въоръжени и с ръчни гранати, 

пластичен експлозив /може би не е много ясно, но така твърдят 

французите/ и десетина пръчки динамит.  

 

Може би поради специфичния военен арсенал и разговорите на 

арабски /“Аллах е велик“, „ние сме войници на Аллаха“,“ ще бъдем 

мъченици скоро“ и т.н./, похитителите са разкрити случайно от 

пътниците, служители на алжирската полиция и летищните власти и 

веднага са повикани „нинджите“. Според официалната версия за 

отвличането, от властите се усетили, че нещо не е наред, защото полет 

„AF8969“ закъснявал да излети с повече от половин час, а това не е 

присъщо за самолети на „ЕърФранс“ по това време, докато 

непотвърдени източници споменават, че на борда на самолета е имало 

алжирски полицай /или може би по-точно някой местен свързан с 

ресорното министерство, който е звъннал по телефона и е предупредил 

властите за отвличането. Остава отворен въпросът как точно и откъде 

е звъннал, защото към края на 1994 г. мобилната технология тепърва 
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навлиза в масово производство и тогава все още е ерата на 2G 

телефоните, а те са лукс/. Самолетът на „ЕърФранс“ А300 е блокиран 

на международното летище Хуари Бумедиен веднага след сигнала, 

минути преди да тръгне за рулиране към пистата. Обграден е от 

алжирската армия и са повикани части на нинджите. Щастливата 

случайност може би спасява хиляди хора, защото години по-късно след 

атентата е оповестено, че четиримата похитители са искали да взривят 

самолета в Айфеловата кула. 

 

След като са разкрити от алжирските власти и самолетът е задържан 

на летището, терористите започват преговори с властите. Те 

предявяват две основни цели – освобождаването на двама от лидерите 

на местната фундаменталистка организация „Фронт за национално 

освобождение“, която е забранена от няколко години. Желанието на 

терористите е  да бъдат освободени д-р Абаси Мадани и Али Белхадж. 

И двамата са знакови за организацията ФНО и след 1991 г. са 

арестувани от властите, заради явната им пропаганда към смяната на 

политически курс на Алжир и въвеждане на строги закони и Шариат. 

Това не е първият опит, в който алжирски радикални елементи се 

опитват чрез отвличания да преговарят и да изискват освобождаването 

на двамата лидери на ФНО. Само през 1994 г. има над 50 атентата на 

територията на Алжир, като повечето от тях са свързани с отвличания 

и показни разстрели на чужденци, най-вече французи, поради 

обективни причини.  Четиримата похитители изискват директно от 

Абдеррахман Шариф /министър на вътрешните работи на Алжир 

тогава/ да освободи двамата затворници и освен това министърът да 

съдейства на най-високо политическо и дипломатическо ниво Франция 

да спре да подкрепя настоящото алжирското правителство и прекъсне 

отношения с него.  
158 

 



 Военна История 
 
След около половин ден на засилени преговори и максималното 

забавяне от страна на властите, екипите на „нинджите“ успяват да 

идентифицират четиримата алжирски граждани. Използват уреди за 

нощно виждане, „бръмбари“, снайперисти, подслушват разговорите на 

терористите, използват детектори и скенери, които да помогнат да се 

разбере какво оръжие имат терористите и т.н. Трима от четиримата 

похитители тях не са известни на властите дотогава, но главният водач 

на терористите е млад алжирски гражданин, който е пряко свързан с 

ГИА лидера ѝ Джамел Зитуини. Самото споменаване на Дж. Зитуини и 

хората от ГИА променя ситуацията  и насочва, че четиримата терористи 

на AF8969 са част от ислямистка клетка и случващото е сериозно 

организирана терористична акция, която не трябва да бъде 

подценявана от алжирските власти дори за миг.  

 

Докато самолетът е задържан на земята, екипи на нинджите са 

изпратени в няколко от бедните предградия на Алжир, за да открият 

някаква допълнителна връзка и хора, които знаят нещо повече за 

терористите на полет AF8969. Извършени са експресни арести и обиски 

само за няколко часа в няколко от бедните северни предградия на гр. 

Алжир. Намерена е връзката между терористите и хората от фронта за 

национално освобождение. Както се казва нинджите успяват „за 

отрицателно време да сглобят картинката“ и към края на деня имат 

реална и актуална информация с кой и какво се занимават и какви се 

истинските цели на четиримата похитители. 

                                                 

Абдул Абдуллах Яхия, известен още като „Емира“ и трима души 

свързани с него са похитителите на самолета А 300, полет AF8969 на 

„ЕърФранс“. Те работят в малка терористична клетка, пряко подчинена 

на Джамел Зитуини, за която се твърди, че е свързвана дори и с 
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палестинския духовник Абу Катада. Самият Абу Катада и интересна 

личност – подобно на други ислямски философи и радикални елементи 

той е свързван индиректно с почти всички терористични групировки от 

края на XX век. Споменаването на името му в плановете за отвличането 

на самолета представлява голяма опасност и показва сериозността на 

текущата ситуация. 

 

Абдул Абдуллах Яхия е сравнително известен на алжирските власти. 

Оказва се, че той и тримата му сподвижници са членове на малката 

организирана терористична група „Подписвайки се с кръв“. За тази 

групировка  се знае, че е елитен отряд на ГИА е група тясно свързана 

с все още прохождащата Ал Кайда през 1993-1996 г. Голямата част от 

членовете на „Подписвайки се с кръв“ са ветерани от афганския 

джихад през 80-те г. /Връзката между двете групировки е официално 

изяснена почти 20 години по-късно, когато от международната 

общност издирват друг известен алжирски терорист – Мохтар 

Белмохтар известен още като „Едноокия“. За него се знае, че е бил в 

Афганистан в началото на 90-те години и там се е биел на страната на 

талибаните. М. Белмохтар се обучава в лагерите в Халден и 

Джамел Зитуини 
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Джалалабад и е работил с египетското крило на д-р Зауахири. М. 

Белмохтар е един от лидерите на Ал Кайда в Алжир и Магреба и е водач 

на бойна група назоваваща се „Тези, който се подписват с кръв“. 

Едноокият и неговият елитен отряд убийци са издирвани за няколко 

атентата – заложническата криза в Аменас 2013 г., след която М. 

Белмохтар открито признава за връзката си с Ал Кайда и атентатът на 

20.11.2015 г., когато алжирците атакуват хотел в Мали, Бамако, и 

убиват над 20 души след открита стрелба. Името на групировката му е 

едно и също с това, с което се подписва и афишира Абдул Абдуллах 

Яхия  20 години по рано. Аргументираното заключение на експертите 

е, че със сигурност има явна връзка между двете групировки, даже по-

скоро през 1994 г. и през 2014 г. става въпрос за една и съща 

терористична организация, която оперира в Алжир и региона на 

Магреба/. 

 

Ислямските терористи искат от алжирските власти самолетът AF8969 

да бъде пуснат да лети за Париж, Франция като там ще дадат 

официална пресконференция и ще се предадат. Никъде в източниците 

GIA – Ислямска армия за 
освобождение  на Алжир 
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и в официалната версия за случилото не става ясно за какво точно е 

искал говори Яхия на пресконференцията. Освен това след около 

единадесет часа преговори не става ясно и какво се случва с двамата 

политически затворници, които трябва да бъдат освободени. Факт е, че 

д-р Мадани е пуснат от затвора през 1997 г., а Али Белхадж е 

освободен чак през 2003 г. Алжирските власти никога не оповестяват 

официално какви са били точно преговорите в този половин ден и защо 

терористите се отказват от първото си и основно искане. Факт е, че 

самолетът все още е на международното летище в Алжир, когато 

терористите  екзекутират двама души само, за да покажат сериозността 

на думите и желанията си пред правителството, но двамата затворници 

така и не са пуснати. След повече от ден на напрегнати преговори, 

сутринта на 25 декември алжирските власти се опитват да разубедят 

Яхия като изпращат лично майка му да говори с него, за да помогне в 

освобождаването на заложниците и да спечели още малко време на 

полицията. Мисията обаче е доста неуспешна. Да, нинджите дори 

залавят майката на Яхия /твърди се, че е хванат и по-малкия брат на 

единия от останалите терористи/ с надеждата ситуацията да има 

положителен край, без кръвопролития, но това така и не се случва. 

Истината за подготовката на четиримата терористи е много по-

различна от представите на алжирските власти. А. А. Яхия и 

съратниците му са изключително добре подготвени и въпреки, че са 

пуснати част от заложниците /дори се споменава, че искали да 

освободят всички алжирски граждани на самолета/, преговорите 

тотално се провалят. Четиримата членове на „Подписвайки се с кръв“ 

са добре обучени и са тренирани за подобно развитие и шантаж 

/шантаж не най-точната дума, когато властите отвличат член на 

семейството ти и искат да се предадеш за да не пострада/ при 

преговорите. За малко повече от ден терористите са идентифицирани 
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и разпознати, но не могат да бъдат елиминирани – преоблечени са като 

част от екипажа на самолета и комуникират с властите единствено чрез 

капитана и един от френските граждани на борда. Яхия неколкократно 

казва, че той и групата му са част от войниците на Аллах. Той ги е 

избрал и те са тук, за да воюват заради името му и волята му. Такава 

е божията повеля и самият Яхия не ще се отвърне от нея. За 

правителството на Алжир остава единствено да пусне нинджите в 

действие, но това би довела до огромен брой цивилни жертви, повечето 

от тях от Франция. В самолета има 110 човека от Алжир и 87 от 

Франция. 

 

След неуспешните преговори, убийството на трима души [двама 

френски граждани и виетнамското аташе в Алжир или поне това се 

споменава в източниците], заканата за убийство на човек на всеки 30 

мин. и под натиск от френските власти върху алжирското 

правителство, самолетът е пуснат да излети за Париж. Няма да Ви 

описвам детайлно тези 12 часа на преговори, с надеждата да 

провокирам интереса Ви поне да изгледате няколкото 

научнопопулярни филма или игралния филм за атентата. В тях, макар 

и малко преекспонирано има достатъчно голяма достоверност и факти.  

Докато трае заложническата криза на летище „Хуари Бумедиен“ 

започват изключително екстензивни френско-алжирски преговори за 

разрешение на кризата. Франция като пряко засегната от 

терористичния акт държава, желае да участва, но алжирските власти 

твърдят, че това е вътрешен проблем. Според международното 

въздушно право, обаче,  въздухоплавателно средство на национална 

авиокомпания трябва да бъде възприемано като част от територията на 

съответната държава. Казано на друг език и законово регламентирано 

това означава, че след като е отвлечен самолет на националния 
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превозвач „ЕърФранс“, то това е акт на международен тероризъм срещу 

неприкосновена територия на Република Франция. Подобен казус 

обаче, предполага и прехвърля към друга законова рамка и тълкувание 

на международните спогодби, защото когато въздухоплавателното 

средство е на земята /международно летище/, това е международна 

зона, т.е. след преминаването на ЗОД на летище „Хуари Бумедиен“ 

това не е неприкосновена алжирска територия. Отвличането на 

AF8969, след като все още е на земята, вътрешен или международен 

проблем е в такава ситуация? Сложността на отговора изисква 

изключително експертна аргументация, но по-важното, в контекста на 

е темата е, че под засилен натиск и различни дипломатически заплахи 

и подобни похвати алжирските власти се съгласяват да не изпращат 

нинджите да действат, а дават разрешение самолетът да излети и 

Франция да поеме случая /това се случва след като повече от половин 

ден м-р Шариф отказва да приеме подобни арогантни и ултимативни 

действия от французите, но накрая се съгласява/. 

  

Докато траят дипломатическите разговори между Алжир и Франция, 

френските специални части /G.I.G.N./ са вдигнати под тревога. В 

ранните часове на 25.12.1994 г. във Франция успяват да получат 

актуална информация от алжирските си колеги, специалните части и 

парламентьорите, че атентаторите смятат да ударят самолета в 

Айфеловата кула и въобще не може и да става дума, че А300 ще кацне 

на „Шарл де Гол“ и А. А. Яхия ще се предаде след като даде 

пресконференция. 

 

Информацията за подобна крайна цел  на терористите е непълна или 

по-точно не е разсекретена изцяло от френските власти и до днес 

повече от 20 години по-късно, но сред широката общественост витае 
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това мнение. Различни автори и хора от средите на разследващата 

журналистика и националната сигурност от години анализират и 

прехвърлят случая с отвличането на AF8969. Според повече от тях, 

това е първият случай, в който самолетът е отвличан с цел да бъде 

използван като „летяща бомба“. Авиотероризмът е основен проблем 

през последните двадесет години, но дотогава самолети са били 

отвличани с цел освобождение на политически затворници, 

престъпници и т.н. Занковият „ПанАм103“ пък е атентат с цел 

отмъщение, но никога досега /25.12.1994 г./ терористи не са имали за 

цел да използват граждански самолет за „летяща бомба“.  Това е нещо 

много иновативно и също толкова плашещо. След като кризата с 

AF8969 е разрешена има много големи сътресения по върховете на 

ИКАО целящи промени в авиационната сигурност и безопасността на 

пътниците /особено силно се чувства това само месец по-късно, когато 

във Филипините е разкрит т.нар. „Заговор Божинка“/. 

 

След като е „сглобена“ картината и е анализирана актуалната 

информация, френските власти взимат кардиналното решение за 

превантивна намеса на специалните контратерористични части. 

Самолетът е пренасочен към Марсилия и след като кацне „няма да 

излети повече, независимо какви ще са човешките жертви и загубите“. 

Подобни са думите на френския министър-председател Едуард 

Баладюр. „Имаме информация от нашите колеги от алжирските 

специални части. Те са разбрали, че истинската цел на терористите е 

Париж, не можем да допуснем това да се случи“ – това пък казва 

вътрешният министър на Франция по това време Шарл Паскуа. Въобще, 

коледните празници на 1994 г., са време за изключително сложни 

решения на френските власти. Решено е - самолетът трябва да бъде 

пренасочен към летището на Марсилия, там вече е вдигнат по тревога 
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и разположен специален отряд на G.I.G.N., който ще разреши 

ситуацията. „Кацне ли А 300 на френска територия повече няма да 

излети“, подобно е и решението на президента Фр. Митеран. 

 

За тази цел от френска страна влизат в контакт с капитана на полет 

AF8969 Бернар Делем като той трябва да убеди терористите да кацнат 

и да презаредят на летището Марсилия. Капитан Делем успява да 

убеди ислямистите, че полет AF8969 няма достатъчно гориво да стигне 

до Париж и трябва да презареди преди да продължи, а Марсилия е най-

близкото място за тази цел. След като полета е пренасочен и лети 

няколко часа на северозапад около Испания  и Майорка самолета 

тръгва към Южна Франция. В ранните часове, понеделник на 

26.12.1994 г. около 03:30 сутринта самолетът каца на летището в 

Марсилия. Навсякъде е тъмно – французите съобщават по радиото от 

кулата, че полет AF8969 трябва да следва служебната кола на пистата. 

Френските власти имат план и закарват самолета далеч от терминалите 

в единия край на летището в Марсилия, където ако преговорите се 

провалят ще действат и по този начин ще минимализират щетите и 

цивилните жертви.  

 

Терористите искат от французите още 30 тона гориво., но веднага от 

властите е изчислено, че до Париж не са нужни повече от 9-11 т. 

гориво и явно терористите няма да дават никакво изявление, камо ли 

да се предадат. Оценката за риска е пресметната – като максимална 

заплаха от международен тероризъм и явно информацията от 

алжирските тайни служби е правдива и не е преувеличена. Самолетът  

ще бъде използван като „летяща бомба“ от Яхия и хората му. 

Подобните твърдения и заключения само накланят везните, че са 

нужни спешни контратерористични действия. Допълнителната 
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информация, която французите са получили от алжирската  полиция 

на 24-25 декември и разпитите на пуснатите предходното денонощие 

заложници докладва, че А 300 е зареден на поне три места с динамит 

и терористите имат голямо количество ръчни гранати и таймери в себе 

си, заредени са експлозиви дори и в кабината на самолета. 

 

Терористите се опитват да преговарят с френските власти. Исканията 

им са подобни – гориво и свободен коридор за самолета до Париж, 

където ще освободят заложниците, ще дадат пресконференция и ще се 

предадат. В тази история от 26 декември няма нищо странно, освен че 

мненията и анализите се разминават и започва дискусия и спекулиране 

с количеството на горивото и с целите на алжирците. Алтернативните 

анализи и източници веднага намират аргументи  за това как от 

Марсилия до Париж не е нужно подобно количество керосин и започват 

сметки за потенциалната ударна мощ на самолет, зареден с над 35 т. 

гориво. Трудно е да бъде дадена аргументирана и реална оценка какво 

би могло да бъде унищожено с подобна взривна сила. Голяма част от 

авторите и авторитетните анализатори като П. Ланс, Р. Гунаратна, Ф. 

Нейлър и др. изказват мнението, че целта на терористите е била 

Айфеловата кула. Други автори като П. Бърджън изказват мнение, че 

това е  „прототипът  на съвременния авиотероризъм и първообразът на 

11 септември“ . Мненията и оценките за „случаят AF8969“ са 

разнопосочни, но всички, които са се занимавали със знаковия атентат 

се обединяват около мнението, че на този опит на ислямските 

камикадзета не е обърнато достатъчно внимание от международната 

общност. А ако е било обърнато внимание навремето, заедно със 

събитията от януари 1995 г. /Божинка/, може би властите са щели да 

бъдат по-подготвени за 11 септември.  
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Френските власти протакат преговорите максимално. Целта им е 

изчакат падането на нощта на 26.12.1994 г. и тогава да атакуват 

терористите. В дванадесетте часа разговори е предложено на 

терористите дадат пресконференцията от Марсилия, директно от 

самолета, ако не желаят да чакат да стигнат до Париж. След часове 

преговори в това начинание французите успяват или поне 

официалната информацията е такава -  кабината и предната част на 

самолета са освободени за идването на журналистите. Журналисти 

така и не идват, идват специалните части от G.I.G.N., но въпреки това 

освобождаването на една трета от пътническия салон и цялата кабина 

дават нужното оперативно предимство на специалните части да 

развърнат силите и да действат почти свободно с минимален риск от 

Снимки от атаката на френските специални части. Долу в ляво: 
дупки от куршуми  по корпуса на самолета 
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цивилни жертви. Атаката е извършена късния следобед, поради 

причината А. А. Яхия и терористите започват да се изнервят от това, 

че не идва журналисти и решават да кажат на екипажа да премести и 

подготви самолета за излитане към Париж. 

  

До късния следобед от G.I.G.N. анализират и следят ситуацията със 

заложниците. Чрез подслушватели, скенери и инфрачервено следене 

получават информацията за терористите и разположението им в 

самолета, нужни за атаката на отряда. Чак, когато А. А. Яхия решава, 

че ще убие четвърти човек на борда, за да докаже действията си и за 

да не го бавят повече от френските летищни власти, спецотряда 

атакува. Късният следобед операцията е задействана след щурм от три 

позиции на специалните части похитителите са обезвредени – убити 

или ранени смъртоносно, всички умират. Операцията трае около 20 

минути. Ранени са няколко души от специалните части и петнадесетина 

от пътниците, но никой от тях смъртоносно. Всички похитителите са 

убити или ранени смъртоносно и умират. 

 

Няколко неща около отвличането на полет AF8969 правят силно 
впечатление. Разбира се, на първо място е контратерористичната 

операция и качеството с което е изпълнена. Алжирските нинджи, макар 
и да не влизат в действия докато самолета е на летище „Хуари 

Бумедиен“ и френските им колеги от G.I.G.N. са изключително добре 
обучени, екипирани, подготвени и работят изключително 

професионално. В цялата ситуация след повече от два дни на 
напрегнати преговори, само за много малък момент /малко преди 

атаката, когато самолетът е преместен/ специалните части губят 
инициативата от терористите. По-скоро това е непредвидена 

ситуацията, а не плод на някакви сложни терористични действия. 
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Другите две неща, които са далеч по-интересни /защото 

професионализма на нинджите и екипите на G.I.G.N. не се подлага на 
съмнение/ са  разнообразните и професионални похвати и 

въоръжението на терористите. В подкрепа на тезата, че в афганските 
лагери за военно обучение през 80-те г. е имало много алжирци е явно, 

че А. А. Яхия и хората му или са тренирали директно в такива лагери 
или са обучавани от хора, които са ветерани от афганския джихад. Към 

това трябва да се добави и разнообразния им оръжеен арсенал, защото 
терористите използват съветско, израелско, европейско и американско 

оръжие и взривни материали. Подобен избор на арсенал може да бъде 
открит само в част от близкоизточните и централноазиатските 

ислямски държави. Изниква въпросът – как това оръжие е достигнало 
до алжирските терористи и каква е връзката им със 

северноафриканските ислямски фундаменталистки групи? 

 

Доказателствата и фактите отново водят към търговията с незаконни 
оръжия в Северна Африка, чиито флагман е Осама бин Ладен и по това 

време. По-плашещото от тези косвени връзки на Ал Кайда с 
алжирските ФНО, ГИА  и групировката „Подписвайки се с кръв“ [все 

още косвени към началото на 1995 г.] е налудничавата идея, че 
самолетът може да бъде използван като оръжие. Това е нов 

терористичен похват, който ще промени коренно  борбата с 
близкоизточния тероризъм. Ако до момента основния страх за Запада 

е бил от отвличане на въздухоплавателно средство или взривяването 
му във въздуха [PanAm 103], то новата концепция за самолета като 

оръжие е тотален дисонанс в ислямската терористична практика след 
1994 г. Четиримата алжирци, които отвличат полет AF8969 на Коледа 

1994 г., независимо дали са го направили неволно или не се явяват 
пионери в своята практика и идеи. А това /самолетът-бомба/ е нещо 

съвършено ново дори за  елитните контра-терористични отряди като 
алжирските нинджи и френските им колеги от G.I.G.N. 
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Русия и Иран вече 
промениха правилата на 
играта в Близкия изток 

 

Руслан Трад 

 

 

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп още от 

рано показа желание да сложи черта между руските и иранските 

интереси в Сирия. Официални лица намекнаха неколкократно, че САЩ 

може да се възползва от естественото напрежение между двете 

държави и да притисне Русия да оказва повече натиск върху Иран в 

Близкия изток. Но тази стратегия пропуска дълбокото стратегическо 

партньорство между Москва и Иран в региона. И двете страни споделят 

основни интереси, като например изтласкването на американците от 

Близкия изток. 

 

Иран и Русия са исторически врагове и конкуренти за влияние в 

Централна и Западна Азия. Всяка от държавите представлява заплаха 

за съществуващия наложен баланс на силите като Русия желае да 

върне статута си на глобална супер сила за сметка на Европа и САЩ, а 

Иран вижда себе си като регионален хегемон, смазващ Саудитска 

Арабия и Израел, като междувременно налага волята си със средствата 

на войната и религията. 
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Тези желания на Русия и Иран няма да бъдат изпълнени в краткосрочен 

план. Иран остава все още далеч от регионалната хегемония, която 

впрочем е в ущърб на Москва и руснаците ще опитат да потиснат 

апетитите на Техеран. Русия също не е близо до осъществяването на 

мечтата на Владимир Путин да види просперираща и всемогъща 

държава, с която се съобразяват всички международни играчи. НАТО и 

САЩ продължават да бъдат сериозна пречка за това, но Вашингтон се 

намира в един от най-слабите си периоди в историята на своите 

външни отношения и това е повече от достатъчно за Москва да засили 

присъствието си не само в Близкия изток, но и в Далечния Изток и 

Средиземно море. Както ще видим от краткия преглед, интересите на 

Русия и Иран са значителни и изпълнението на целите следва 

последователност на усилията както на дипломатическия фронт, така 

и на терен.  

 

СИРИЯ 

 

Иран се нуждае от приятелски режим в Дамаск, който да подсигурява 

доставките на Хизбулла в Ливан и възможност за извършване на 

операции от всякакво естество срещу Израел в първия благоприятен 

момент. Русия също има желание да подкрепи съществуващия 

сирийски режим толкова дълго, колкото е нужно, за да бъдат 

подсилени военновъздушните и военноморски бази на Москва в на 

брега на Средиземно море, откъдето може да конкурира НАТО и САЩ.  

Но детайлите са важни. А в случая на гражданската война в Сирия, 

Русия и Иран имат различия по отношение на начина, по който ще 

бъдат постигнати целите им. Макар и да се намират в състояние на 

необявен алианс, Техеран и Москва показват враждебност един към 
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друг спрямо бъдещето на Сирия. Върховният лидер на Иран, аятолах 

Али Хаменей вижда продължаващо управление на Башар Асад, докато 

Владимир Путин не е задължително на същото мнение.  

 

Различия има и в контекста на влиянието. За Русия, участието й в 

сирийската гражданска война на страната на Асад, е политически акт, 

който затвърждава регионалната й роля и засилва зоната й на влияние. 

За Иран, обаче, изпращането на военни части в Сирия е акт на отдавна 

желано разширяване на влиянието отвъд Ирак. Посредством Дамаск, 

Техеран може да подсили контрола си от своите граници до брега на 

Средиземно море при Бейрут в Ливан. За Иран, също така, участието в 

Сирия 
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сирийската гражданска война има и религиозно значение, като 

командири на про-ирански милиции, сражаващи се на сирийска 

територия, често изобразяват битките като едва ли не пророкувани и 

справедливи в името на Бог. Дори да е само политически инструмент, 

религията в ръцете на Техеран е достатъчно силен аргумент да се 

включат хиляди бойци от няколко държави в Близкия изток на страната 

на Башар Асад. Тези милиции, обаче, срещат съпротивата на Русия и 

вече няколко пъти от началото на 2017 година избухнаха спречквания 

с руски войници. Може би тези различия са една от причините Русия 

да си затваря очите за израелските въздушни удари срещу цели на 

сирийската армия и Хизбулла, които Тел Авив нанася периодично през 

последните четири години.  

 

ИРАК И АФГАНИСТАН 

 

И Иран, и Русия имат желанието да изтласкат американското военно 

присъствие в Ирак и Афганистан. Всъщност, това е особено важно за 

постигането на целите на двете страни. 

  

Техеран, също така, не може да допусне Багдад да се превърне във 

враждебно на иранските интереси място, припомняйки си 

историческия урок от 1980-те години, когато между двете държави 

избухва осемгодишна война, причинила смъртта на над милион души. 

За тази цел, Иран използва милиции и политически партии, 

подсигуряващи влиянието му в съседен Ирак за сметка на отслабването 

на сегашния премиер Хайдар ал Абади. Периодично Техеран заплашва 

да го смени, да предизвика недоволство срещу него или – като крайна 

мярка – да използва милициите, известни с общото название Хашд ал 
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Шааби. Бойците в редиците на тези въоръжени групи наброяват близо 

100,000 души. За момента те са ангажирани в сражения срещу 

Ислямска държава в подкрепа на иракската армия, но кой може да 

предвиди следващото им предназначение? Със сигурност, ако Абади се 

сближи със САЩ, това няма да остане незабелязано от Иран. 

 

 

В същото време, Русия формира общ щаб за размяна на разузнавателна 

информация с Иран, Ирак и Сирия и е в готовност за бъдещо засилване 

на влиянието си с подкрепа на политически партии.  

 

Афганистан 
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И Москва, и Техеран желаят установяването на стабилна буферна зона 

в Афганистан, която до помогне за изтласкването на американските 

сили и НАТО. И двете държави предпочитат да играят със същите 

съюзници на терен, с които работи и Северния алианс, а също и с 

талибаните в преговорите за постигане на мир в страната. И двете 

страни желаят да засилят влиянието си за сметка на все по-видимото 

присъствие на други регионални играчи – Индия и Китай.  

 

ТУРЦИЯ 

 

Иран и Русия имат за цел да откъснат Турция от влиянието на САЩ и 

НАТО, докато спомагат за възпирането на подкрепата на Анкара за 

опозиционни групи в Сирия. И двете държави се противопоставят на 

неоосманизма на Реджеп Ердоган, подсилващ икономиката и ролята на 

Турция в Близкия изток във военно и политическо отношение.  

 

Москва и Техеран имат сериозни икономически интереси в Турция като 

транзитен път за газопроводи и клиент. Двете страни си партнират, за 

да включат Турция в дипломатическите инициативи за спиране на 

гражданската война в Сирия, които изключват САЩ. И иранците, и 

руснаците се включително в засилването на противоречията между 

Вашингтон и Анкара по отношение на подкрепата за кюрдските 

милиции в Сирия, които Турция вижда като разклонение на Кюрдската 

работническа партия. Ердоган намекна, че има желание да включи 

страната му в Шанхайската организация за сътрудничество, която е 

враждебна на НАТО и е водена от Русия и Китай.   
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ЕГИПЕТ 

 

Русия и Иран имат особени и много специфични интереси в Египет. 

Тяхното влияние често остава встрани от новинарския поток, но Кайро 

е важна точка и за двете държави. Основната геополитическа цел е 

откъсването на Египет от влиянието на страните от Персийския залив 

и САЩ.  

 

За Русия, въпросът е повече от важен. Желанието на Москва да се 

засили в Средиземно море преминава през Кайро. Сближаването с 

египтяните гарантира и достъп до Червено море и Суецкия канал. 

Иран, от своя страна, има нужда от нови канали за достъп, през които 

да снабдява мрежите си в Африка и Йемен, след като загуби 

партньорството на Еритрея и Судан.  

 

И двете държави виждат Кайро като приемлив контрапункт на 

Саудитска Арабия и нов водач на сунитските араби в Близкия изток. 

Египетският президент Абдел Фатах ел Сиси подкрепя руските 

инициативи за Сирия в Съвета за сигурност на ООН и изпрати малък 

контингент в Дамаск.  

 

Споменахме Либия. За Русия пътят към богатата на нефтени залежи 

държава минава първо през Египет или да кажем най-добре би било, 

ако египетската армия и политически елит си затварят очите за 

нахлуващото влияние на Москва в Източна Либия.  
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Либия 
 

От няколко месеца руснаците контактуват активно с един от най-

мощните военни лидери в Либия, маршал Халифа Хафтар като опит за 

конкуренция на западните и регионални сили. Неговите части 

изтласкаха Ислямска държава, подсилиха базираното в Тобрук 

правителство, противопоставят се на правителството в Триполи и не на 

последно място – враждебни са на подкрепеното от ООН правителство 

на националното единство, което е разглеждано като проводник на 
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интересите на Великобритания, Италия и Франция. Хафтар има 

дълбоки връзки с Египет и Обединените арабски емирства, а също и с 

Франция. Египетската армия неведнъж бомбардира позиции в Либия в 

полза на маршала.  

 

Хафтар има и контакти със САЩ заради дългогодишния си престой там 

след като Муамар Кадафи го предава в Чад през 1980-те години. Така 

че, за Русия влияние над този човек е добре дошло, а това ще се улесни 

с помощта на Кайро.  

 

КАВКАЗ 

 

Русия развива силен съюз с Армения, който се обуславя и от 

исторически връзки между държавите в продължение на векове. 

Москва инвестира милиарди в оръжие за Ереван за последните две 

десетилетия и подсилване на постоянните бази в арменската столица 

и Гюмри.  

 

От своя страна, Иран подкрепя Армения като контрапункт на 

Азербайджан. Техеран вижда съперник в Баку, който подкрепя 

многобройното азерско население в Иран и дава достъп на Израел да 

извършва разузнавателни операции в Северен Иран.  

 

*** 

 

Това са част от районите, в които Русия и Иран намират допирателни 

точки за изпълнението на своите интереси. Те преминават най-вече 

през отслабване на ЕС и НАТО, които Москва и Техеран виждат като 
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инструмент на САЩ. Русия притиска НАТО чрез военни учения и 

нарушения на въздушно пространство и международни води, а също и 

през Украйна, например и заплахата за бъдещи действия в Източна 

Европа. Влиянието се подсилва и чрез подкрепата за крайни 

политически фракции из цяла Европа, които имат желанието да 

отслабят ЕС отвътре. Прави впечатление, че напоследък иранската 

реторика включва все по-голяма критика на ЕС, включително 

изразяването на публична подкрепа за Брекзит. 

  

Москва и Техеран имат и немалко различия. Русия, например, не желае 

да завзема регионалното и религиозно влияние на Саудитска Арабия 

или да унищожава Израел. Всъщност, руснаците поддържат много 

добри отношения с Тел Авив, а също и преговарят за продажба на 

оръжие в Рияд. Иранското желание за установяване на регионална 

хегемония представлява проблем за Москва, която предпочита баланс 

между Турция, Иран, Саудитска Арабия и Египет, както и подобряване 

на отношенията с Израел.  

 

Русия и Иран имат различие и по отношение на кюрдите. Техеран не 

желае да засилва сепаратизма сред кюрдското население в Северен 

Иран, особено на фона на зачестилите атаки от местния клон на ПКК 

срещу иранската армия през цялата 2016 година. Събитията в Сирия и 

Ирак дават самочувствие и сигурност на кюрдското движение в целия 

район, а това е недопустимо в очите на иранците. 

  

Русия, от друга страна, вижда кюрдите като инструмент срещу САЩ, 

Турция, Иран и Ирак. Москва, обаче, не предлага досега подкрепа за 

независим Кюрдистан – ако намекне за това, със сигурност кюрдите ще 

видят Русия като добър и нужен партньор. Засега, както Иракски 
180 

 



 Военна История 
 
Кюрдистан, така и сирийските милиции, остават в сферата на влияние 

на САЩ, които предоставят както разузнавателни данни, така и 

финансова и военна подкрепа. 

 

*** 

 

Няма нищо неестествено в една коалиция между Русия и Иран. Техните 

отношения имат дълбоки стратегически аспекти и интереси. Двете 

държави изградиха военна коалиция, която може да оперира в целия 

регион от Средиземно море до Персийския залив.  

 

Съществуващите противоречия, обаче, могат да станат видими повече 

при екстремни обстоятелства, засягащи изпълнението на крайните 

цели. А условия за вражда и несъгласия има. Със сигурност, обаче, 

общите действия на Москва и Техеран, вече пренаписаха правилата на 

играта в Близкия изток. 
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ВЪРЗАЖЕНИЕ ПО СЪВЕСТ 

а.к.а  

HACKSAW RIDGE 

 

Денислав Кандев 

 

Ще започна с това, че за първи път намирам, че преводът на заглавие 

на англоезичен филм е по-добро от оригиналното. „Възражение по 

съвест“ обхваща в пълнота основната идея на филма, докато Hacksaw 

Rindge някак си насочва единствено и само към героичните действия 

на главния герой и американската армия на въпросния хребет, което 

качва нивото на американизъм на филма неимоверно много. Това 

сигурно не е лошо за гражданите на САЩ, но в останалия свят имаме 

леко горчив вкус от това колко точно епични и недостижими са 

американските военни, независимо от войната, която ни се представя.  

 

Особено важно е да се разбере, че това е филм, който отговаря на 

политическите и социални течения на времето, в което живеем и влиза 

в изключителен контраст с произведението на друг майстор на 

военните филми – Клинт Ийстууд и неговият „Американски 

снайперист“. За неолиберала, живеещ през 2017 година идеята да се 

величае личност, която е убила 160 души е далечна, дори бих казал 

противна. Тези хора се вълнуват от други проблеми, за тях военните 
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са убийци, те протестират горейки знамената на техните бащи по 

улицата. В най-добрият случай – хора като Крис Кайл са необходимото 

зло, а в най-лошия – платени убийци на деца. Каквото и да си говорим 

– надали скоро ще чуем, че някаква група от хора са „Greatest 

Generation”, титла, която героят във Възражение по съвест си е 

заслужил.  

 

 
 

Но защо този филм отговаря на времето, в което е създаден – защото 

представя гледната точка на човек, който иска да бъде воин, но 

едновременно с това отказва да убива. Това е новият ГЕРОЙ! Не Крис 

Кайл.  

 

Дезмънт Т. Дос е новият архитип герой. Той не убива, но не бяга от 

дълга си към родината си. Той е воин, без да отнема човешки живот. 

Самият Дос казва „Приех го лично, когато японците нападнаха „Пърл 

Харбър“, така са го приели и всички останали американци. Стигало се 
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е до самоубийства на хора, които не са могли да отидат да се бият, 

което колкото и да е странно е вярно. Пред Дезмънт Дос не седи 

колебанието как трябва да действа – той е решен да се участва в тази 

война. Той няма да изневери и на себе си. Бидейки адвентист и едва 

не убивайки брат си в детските си години, ставайки свидетел на 

изблиците на агресия от страна на баща му към майка му – редник Дос 

категорично следва повелята на Господ – „Не убивай“. И въпреки, че 

армията не го разбира, че бойните му другари го унижават, 

малтретират и не вярват в него, въпреки, че командирите му се опитват 

да го откажат – Дезмънт Дос спасява 75 човека, сам, по време на 

битката за Madea escarpment, наричан от американските военни - 

Hacksaw Ridge. И не само това – Дезмънт Дос става първият носител на 

най-високото американско военно отличие – Medal of honor (Медал на 

честта), който е адвентист. 

 

Условно филмът може да се раздели на две части. Режисьорът Мел 

Гибсън представя животът на Дос в родното му градче в Луизиана. 

Идилията на спокойния, слънчев щат ще е в изключителен дисонанс с 

прашната жега на Окинава и деформираните лица от битката. 

Сериозна роля за душевния мир, който Мел Гибсън създава в първата 

част на филма има и Тереза Палмър в ролята на Дороти, медицинска 

сестра, която след това става и съпруга на Дос. Макар и с кратко 

екранно присъствие ролята й е развита от сценаристите и не седи като 

задължителната за подобни филми любовна история. Нейното място е 

важно и й е отредено подобаваща роля в цялостния сюжет. 

 

На следващо място добро режисьорско решение е да ни покаже бащата 

на Дезмънт, изигран от Хюго Уийвинг. Неговият образ е с 

изключително малко екранно присъствие, но е решаващ за цялостното 
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разбиране на мотивите на Дос. От една страна виждаме съсипан 

ветеран от Първата световна война, който страда от посттравматично 

стресово разстройство, а от друга синът му, който тръгва към бойните 

полета на новата Световна война. Трагедията на образа на Уийвинг е 

в това, че също както сина си Дезмънт и той тръгва към зелените полета 

на Франция заедно с приятелите си, изпълнен с мотивация и идеята, 

че участва във Войната, която да сложи карай на всички войни. Вместо 

това се връща сам, погребал тримата си най-добри приятели, съсипан 

от видяното на фронта. И тук може би Гибсън показва, че дори Най-

великото поколение също е съсипано, защото войната е война, 

независимо дали е ничията земя във Франция, Аргонската гора или 

Окинава, Тарава, Арденската гора и т.н. Забежките към чашката, които 

не са чужди и на Гибсън, последвани от пристъпи на вината на 

оцелелия, достигаща до крайност – употреба на огнестрелно оръжие 

срещу майката, са един от главните мотиви на Дезмънт да откаже да 

прибягва до каквато и да е форма на насилие. 
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Особено впечатление прави речта на Уийвинг на гробището, докато с 

равен тон разказва как войната е извън възприятието на Дезмант, но 

в конкретния случай това е валидно за всеки – войната е чужда на 

всеки, който не я е изживял от първо лице. 

 

Краят на идилията бележи началото на втората част на филма – 

военната. Началото й е с военния лагер, в който се провежда 

началното обучение. 

 

Всеки фен на военните филм знае, че подобни сцени са много сериозен 

капан, защото нищо не се е променило – от ПСВ до сега – катеренето 

по въже, стена, лазенето в кал и крещенето на сержанта са неизменна 

част от началната подготовка. Гледането й неимоверно много пъти 

писва, но отсъствието й отваря непреодолима пропаст в последващите 

минути на филма, защото именно там се създават взаимоотношенията 

между героите, които след това трябва да бъдат поставени на 

изпитание от войната. 

 

Актьорският състав – Винс Вон, Сам Уорингтън и Люк Брейси 

пресъздават всеки по един много качествен начин отношението, което 

командващ офицер и бойни другари биха имали към човек, който 

помита конвенционалните разбирания за патриотизъм по време на 

война - „Война не се печели, когато умреш за родината си, а когато 

накараш другото бедно копеле да умре за своята родина“ – ген. 

Джордж С. Патън. 

  

Най-важното в сцените, които пресъздават началното обучение е, че 

се разкрива моралният сблъсък между военните и личността. Как да 

бъдеш патриот по време на война без да направиш така, че другите 
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копелета да умрат за родината си?! Може ли човек да излезе 

невъоръжен в конвенционалния смисъл на думата, като желанието му 

да помага на другарите си да е оръжието му?! 

 

 

Образът на Дезмънт Дос е реален, въпреки невероятните неща, които 

прави. И със сигурност всичко случващо се на екрана щеше да 

изглежда като поредния филм за американския свръхпатриотизъм ако 

не беше реално. Понякога невероятни неща са реални, просто защото 

животът е необхватен, а когато прибавиш и войната – тогава съвсем не 

можеш да търсиш разделителната линия между реалното и 

невероятното.  

 

Епичността на битката е съизмерима с абсолютния връх във военните 

филми – Спасяването на редник Райън и десантът на плажа Омаха. Две 

грандиозни батални сцени, няколко по-дребни престрелки и издигнат 

до съвършенство фетиш към насилие. 

187 
 



 Военна История 
 
Звук – на ниво, превръщащ гледането в киносалон в изключително 

удоволствие. Ефектите – когато става дума за ползваните на бойното 

поле – CGI и практическите. Неприятно впечатление прави 

артилерийския обстрел от корабите, който болезнено личи, че е 

създаден на компютър. 

 

В заключение – уникалността на филма е в това, че е достойно 

произведение на Мел Гибсън като режисьор, че не виждаме захаросани 

сцени, а всичко завършва със слизащата по въже носилка с тялото на 

ранения Дос, с това, че въпреки, че до голяма степен е част от филма 

– Господ присъства само като движеща сила за един различен човек, 

който не е по-малко патриот. Филмът би удовлетворил както 

почитателите на класическия военен екшън, така и новите 

неолиберални хора, за които насилието, дори като последен и 

единствен останал вариант е немислимо и не е отговор. 
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