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When th e world lea rnт th e bulgarian war cry „Na Nosh!“
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Уводни бележки

Балканските войни 1912–1913 г. винаги са предизвиквали у мен дълбоко съжаление за пропуснатите въз-
можности. Оказва се, че подобни чувства са изпитвали и западни кореспонденти, отразявали събитията 
от самия театър на военните действия. Така например Франк Фокс, кореспондент на лондонския „Morning 

Post“ пише в книгата си „Th e Balcan Peninsula“:

Съжалявам, че дивата балканска дипломация обрече 
 Одрин да се върне обратно на турците. Българите биха 
направили от него хубав чист град и имаше планове чрез 
канализиране на  Марица да дадат на стария град на им-
ператор Адриан всички предимства на морско приста-
нище.

Включените в книгата текстове и илюстрации – както сканираните оригинали, така и паралелният превод на 
български – демонстрират първостепенното внимание към българските воини на водещите европейски перио-
дични издания. Освен това мнозина от кореспондентите обобщават видяното и в книги, някои от които излизат 
още преди края на Първата балканска война.

За саможерственото геройство на българите английският подполковник сър Реджиналд Ранкин пише: 
„ Люлебургаз беше решителната битка във войната и нейният герой беше Радко  Димитриев. Неговата велика 
обходна маневра ще остане в историята като ярък пример на военен гений. Но той не би могъл да направи 
това, което направи, ако мъжете, които командваше, не бяха едни от най-добрите воини, които светът някога 
е виждал. Ужасната касапница на този непоколебим ляв фланг! Твърдата решимост да се умре, но да не се от-
стъпи нито инч!“ (с. 69)

Друг британски наблюдател майор П. Хауел също е възхитен: „Високият стандарт, достигнат от българите, 
в организацията, ръководството и общата ефективност на армията е може би най-впечатляващата особеност 
на войната. Преди тридесет и пет години България като държава бе едва започнала да съществува. Развитието 
ѝ като военна сила е на практика още по-забележително, бързо и романтично, отколкото дори това на  Япония.“ 
(с. 38)

За военния кореспондент на лондонския „Times“ България е достойна за подражание: „Фактът, който впе-
чатляваше един наблюдател, привикнал на нашите безбради батальони, беше това, че всички български войници 
бяха мъже, а не непохватни момчета. Внушителни, широкоплещести, космати мъже, отраснали с кисело мляко и 
черен хляб, с чиста светла кожа и решителни кафяви очи и черни къдрици, веещи се изпод прокъсани и мръсни 
шапки. Великолепни мъжаги, съвършено обучени и предвождани, те представляват за някои от нас пример, кой-
то ще е добре да следваме.“ (с. 67)

И докато британските кореспонденти, чиито военни колежи не са били посещавани от българи, свалят шап-
ка на българите, завършилият френски щабен колеж кореспондент на „L'Illustration“ Ален дьо Пененрюн, проя-
вява критично превъзходство: „Всичките техни устави са точно копие на нашите. Изглежда, че те почти напълно 
са усвоили устава на нашата пехота; при прилагането на този за артилерията има, по мое мнение, още много да 
се прави... Българите са наше копие. Имам впечатлението, че успешно са ни подражавали в някои отношения. Но 
все още си остават ученици и може би невинаги много добри ученици.“ (с. 73, 75)

Както кореспонденти, така и лекари от чуждестранни мисии на  Червения кръст се възхищават от изклю-
чителния стоицизъм на ранените българи. Кореспондентът на „Graphic“ Филип  Гибс отбелязва: „Тези герои на 
войната срещу турчина знаеха значението на героизма до последната горчива капка на чашата.“ (с. 167) Някои от 
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западните автори намират, че при малко по-добра организация на Санитарната служба много животи са щели да 
бъдат спасени. И то какви животи! Както пише военният кореспондент на „Times“: „При такива мъже като бъл-
гарските един боец, загинал от предотвратима болест, е престъпление спрямо нацията.“ (с. 68)

За боевете между българи и сърби през едномесечната Втора балканска война френският кореспондент 
Анри Барби заключава в книгата си „ Bregalnitsa“: „Това вече не беше война, а изтребление, масово поразяване. 
Човек можеше да си помисли, че присъства на изригване на вулкан. Въздухът и земята се тресяха. Пръст, камъни, 
дори трупове хвърчаха във всички посоки.“ (с. 342)

И наистина е главозамайващо като си представи човек, че средният брой на убитите българи за всеки от 
дните на Втората балканска война се равнява приблизително на броя на загиналите при корабокрушението на 
„Титаник“. Всеки ден в продължение на месец по бойните полета на  Македония е потъвал по един български „Ти-
таник“, а заедно с това – и българските блянове за величие и национално обединение. 

До каква степен  Европа е била завладяна от проявите на българите по време на Балканските войни проли-
чава и от факта, че само месеци по-късно се появяват един английски и един немски роман и то с илюстрации, в 
които главните персонажи са българи, участвали във войните. Откъси от тези, предназначени предимно за млади 
читатели, приключенски романи са включени в последния раздел на книгата.

Българският бърз възход и още по-бързото падение през Балканските войни, според цитирания в началото 
Франк Фокс, е без еквивалент в световната история. Донякъде показателна за това е метаморфозата в осанката 
на помощник-главнокомандващия генерал  Савов, видна от 2 илюстрации: едната на цяла страница в „Illustrated 
London News“ (с. 46) изобразява генерала в Наполеонова поза в началото на Първата балканска война; на другатa 
от „Illustrazione Italiana“ (с. 360) генералът притеснено преговаря в  Цариград след Втората балканска война за 
връщане на спечеленото.

За мен си остава необяснимо защо трагизмът на Балканските войни, победите и пораженията, въодушевле-
нието и покрусата все още не са подобаващо отразени в родната литература и драматургия, в българското доку-
ментално и художествено кино.

Искрено се надявам включените предимно – но не само – хвалебствени описания и коментари от публи-
кации на главните световни езици да послужат не само като стимул за национална гордост, но и за размисъл, за 
подтик да се опитаме да си съставим с помощта на погледа отвън една може би по-всеобхватна и по-реалистична 
картина на неслучилото се величие. Същевременно те ще ни подсещат да отдаваме в мислите си и дай Боже с де-
лата си почит към паметта на десетките хиляди, които от нивите си, от родните си домове, от хубавите си служби, 
дори от чужбина тръгваха окрилени и сияещи за фронта, но не се завърнаха. Някои от тях, като тези от 1-ви и 6-и 
Софийски полк, дори все още са без възстановен паметник!

     Димитър Димитров, октомври 2014 г.
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Демонстрациите за война в  София: море от глави на площада до старата катедрала

МАКЕДОНСКИТЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРИ
  София, август

Началото

От балканските граници Текст и снимки 

Галтиеро Кастелини
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Към  София от обикновените дни през този ме-
сец се насложи и една друга – това е  София, която 
говори за война по площадите, в кафенетата, в мага-
зините, в редакциите на вестниците и във фоайетата 
на банките, в революционните кръгове несъмнено, в 
министерските кабинети вероятно... Клането в  Коча-
ни е от 1 август: точно от един месец  София живее с 
мисълта за война.

Няма да забравя лесно митинга за война, про-
веден в  София на 25 август, на който имах шанса да 
присъствам.

Не химни на извисен глас по улицата, не непре-
къснати крясъци на младежи, а една голяма компакт-
на тълпа начело с черните знамена на македонските 
дружества и плакати с призоваващи лозунги: Война и 
кръв! Поход към  Одрин – война, война! Би могло да се 
каже, че тези мълчаливи българи изписват на хартия 
предизвикателните думи, които не желаят да сканди-
рат, защото са по-сигурен символ на една незаличима 
клетва. 

 София. Масовите ентусиазирани демонстрации, призоваващи за обща мобилизация и война с  Турция

Снимка Г. Кастелини
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Балканските държави на оръжие срещу  Турция: 
подбудителства и демонстрации край паметника на Цар Освободител в  София 



– 15 – ПЪРВА БАЛКАНСКА ВОЙНА • НАЧАЛОТО

ТОВА, КОЕТО СТАВА В ТОЗИ МОМЕНТ ПО БЪЛГАРСКИТЕ НИВИ 
Мъжът – към войската; жената – към плуга


