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Бяха времена, когато светът живо се интересуваше от България, 

а български воини нерядко изпълваха първите ст раници на водещи 

западни издания

There was a ti me when th e world was vividly intertest ed in bulgaria,  

and images of bulgarian warriors  could be seen even on th e front pages of 

lea ding europea n periodicals
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Уводни бележки

През първите години, когато започнах да правя седмичната „Историко-политическа програма“ по Би Би Си, 
попаднах на горния невероятeн пасаж в лондонския „Таймс“ от 28 декември 1886 г. Във връзка с предколедните 
снежни бури, прекъснали телеграфните съобщения и блокирали железопътния транспорт, „Таймс“ пише: „От 
гледна точка на публиката всичко, което откъсва страната от новини за това, което може да става в БЪЛГАРИЯ 
или с БЪЛГАРИТЕ в този момент, е изпитание“.

Прочитайки този пасаж сто години след събитията, когато повечето хора в Англия питаха къде е България, 
бях поразен от мястото, което България е заемала в ежеднеевните новини в края на XIX век. А този интерес се 
поражда 10 години по-рано – по време на Априлското въстание, продължава през  Руско-турската война, създа-
ването на нова българска държава, Сръбско-българската война, детронирането на  Княз Александър, избирането 
на  Фердинанд за княз. Вниманието към България не намалява и в началото на XX век, когато страната става не-
зависима държава и се превръща в ключова военна сила на Изток, и кулмирана през Балканската война и Пър-
вата световна война. Подобно внимание отделят на България не само британските  издания, но и тези в другите 
западни сили. За човек израснал при комунистическото управление, когато България се пренебрегваше просто 
като най-покорния съветски сателит, това първостепенно внимание към България и българите, в частност  бъл-
гарската войска, беше изключително впечатляващо.

Настоящата поредица включва материали от западни публикации, като основното ми внимание е било не 
към тайни дипломатически или военни доклади за България, а към информации, появявали се в печатни изда-
ния, достъпни за широката публика. Наистина е удивително колко пъти събития, свързани с България и бълга-
рите, са водещи новини на челните страници на реномирани издания като „Graphic“ , „Illustrated London News“, 
„L᾽Ill ustration“, „Monde Illustre“. „Illustrirte Zeitung“, „Domenica del Corriere“ и други.
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Също така множество автори на книги и статии запознават своите читатели с развитието на българската вой-
ска, описват качествата на българските войници и офицери , разказват за българските военни успехи и неуспехи.

„Светът за българския воин“ за българския воин е разделена на 3 книги: първата е от Нишкото въстание през 
1841 до Балканската война, втората е за двете Балкански войни 1912–13, а третата покрива периода от Първата 
световна война до 1944 г.

В книгите читателите ще могат да видят и прочетат освен българския превод, също и самите оригинални тек-
стове на английски, френски, немски, италиански и други езици, да видят множество от илюстрациите от запад-
ни художници и гравьори за български воини, появили се на една и дори на две страници в меродавни издания. 
Включени са и извадки от новели и романи за български воини, издадени на Запад.

За по-голяма прегледност, когато се е налагало някакво пояснение, то е поставено в скоби в самия текст, 
вместо в бележки под линия. По същия начин са изписани и датите по стар стил или по юлианския календар, кой-
то е в сила в България до 1916 г.

* * *

Бих искал да изкажа благодарност на Victor и Anton за помощта при сканирането; на Даниела Горчева, Ни-
колай Боцев, Петя Папазова, Ирина Несторова за съдействието при преводите, на Румен за креативния усет. 
Бих искал да изразя благодарност на Елена Щерева, която прозря моята визия за книгата и помогна за нейното 
реализиране.

И най-вече благодаря на Господа за възможността.

Димитър Димитров
март, 2013
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ХАЙДУТИ, ВЪСТАНИЦИ, 
ОПЪЛЧЕНЦИ 

1840–1878
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Български воин



– 11 – ХАЙДУТИ • ВЪСТАНИЦИ • ОПЪЛЧЕНЦИ • 1840–1878

Елена [заради която започва Троянската война] или Лу-
креция [чието самоубийство предизвиква бунт в Древен Рим] 
при българите се казва Агапия. Влюбен в рядката ѝ красота, 
племенникът на нишкия паша уредил да я отвлекат по време 
на хорото и за да се ожени за нея, решил да я принуди да ста-
не мюсюлманка. Тъй като тя устояла на всички съблазни, била 
подложена на ужасни мъчения, които храбро понесла.

  

Младата българка била затворена в една кула, близо до 
града, заедно с много други моми, които били обречени на съ-
щата участ, т.е. да се оженят за османлии, след като се отрекат 
от вярата си.

Тези ужасни сцени се разиграли през пролетта на 1841 г., 
време за празници за всички славяни; но върху килимите от 
цветя под Балкана танците секнали, хората мислели само за 
отмъщение. Въоръжени с коси, българските селяни се събра-
ли, за да разбият вратите на затвора и да освободят техните 
моми. Въстаниците напредвали под командването на двама 
войводи: Милое, който на млади години бил сред хайдути-
те на Кара Георги, и Гавраил, за когото казват, че бил поп от 
 Лесковац.
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Българите се окопали в дефилето на Котнабоаз, където нишкият епископ и неговите све-
щеници отишли да ги призоват към покорство. Напразно. Не след дълго бунтовниците 
от видинския пашалък, прогонени от по-многобройните от тях сили на Хюсеин, се при-
съединили към братята си от  Ниш, Жаркой и  Враня, и въстанието придобило сериозни 
мащаби.

  

Две хиляди конници преследвали българските хайдути при тяхното отстъпление, които 
този път се показали достойни за дедите си. От всичките дръзки спахии едва трийсетина 
оцелели. Победителите изгонили и турците от Дервент или Курвинград; впоследствие 
изненадали крепостта Ак паланка, която се охранявала само от шест арнаутски фамилии, 
пленили две оръдия и превзели прохода, което им отворило пътя към  София и  Цариград.

  

В същото време шест хиляди албанци, водени от Якуб паша, и няколко полка низами под 
командването на видинския паша Хюсеин напреднали бързо, за да освободят Нишката 
крепост. Те заварили бунтовниците, окопани в село  Лесковац по поречието на  Морава. 
След многократни кървави престрелки българите, макар и зле въоръжени, се хвърлили 
в решителна битка и след ожесточени схватки били разпръснати, оставяйки на бойното 
поле триста убити и голям брой ранени.
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ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
Български въстаници
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ЯНЧО ХАЙДУТИНА

Към края на лятото на 1854 г., докато изпрате-
ните от Франция и Англия съюзнически войски в 
помощ на   Турция, на стан между  Варна и  Шумен 
чакаха сигнал да се включат във войната, ние се 
придвижвахме дни наред по зле поддържаните пъ-
тища покрай долното течение на Дунав. Нашата 
експедиция се състоеше от двама генералщабни 
старши офицери, натоварени с мисията да напра-
вят стратегическо описание на областта от  Русчук 
до  Силистра, и от автора на този пътепис, който ги 
придружаваше като техен преводач...
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От своя страна, храбрият полковник Д., след 
като отново погледна часовника си, си даде вид, 
че ще става да тръгва и в този миг видяхме мал-
ката врата в дъното, полуприкрита от издадената 
напред част на камината, да се открехва и през нея 
да влиза човек, чието неочаквано появяване пре-
дизвика у нас силно любопитство.

„С’богом остайте!“, ни каза по българския 
обичай новопристигналият, като последователно 
прекара ръка през устата и челото си.

– У добри час пошао (Добре дошъл) – му от-
говорих аз със същия тон, след като го огледах на-
бързо, което не ми остави никакво съмнение, че 
този загадъчен индивид не беше никой друг освен 
Хайдук Янчо.

Това беше мъж в разцвета на годините си, т.е. 
между трийсет и трийсет и пет годишна възраст, 
среден на ръст, но чиито пропорции подсказваха 
Херкулесова мощ. Той носеше, като обикновен 
български селянин, антерия от кафяв шаяк с про-
виснали ръкави и широки панталони до колената 
от същия плат. На главата си имаше една шуба-
ра, кожена капа във формата на пресечен конус, 
а нозете му бяха с опинци, стегнати с ремъчки 
около краката. При все това, ризата му от бяло 
платно, украсена на яката и маншетите с еле-
гантни бродерии от червена коприна, и долната 
му риза от зелена коприна, украсена с пасманте-
рии и сребърни копчета, издаваха стремеж към 
издигане над общото ниво. Дрехата му беше от-
ворена отпред, също и ризата, както е прието 
в страната, оставяйки разголена яката му гръд, 
добре окосмена като козината на диво животно. 
Над огромния му пояс от бяла вълна, увит около 
тялото му, колан от биволска кожа поддържаше, 
освен една паласка, два широки шнура от жълт 
марокен, бродирани със синя коприна, и всичко 
това съдържаше цял арсенал от нападателни оръ-
жия, а именно: едно килидже или извита сабя-да-
маскиня в калъф от червен марокен, едно шам-
лианке, нещо подобно на ятаган, произведено в 
 Ниш от български оръжейници, три или четири 
ханджара, с различна дължина и форма, и два 
чифта пистолети, по-малко украсените от които 
привлякоха веднага нашето внимание, понеже 
това бяха прекрасни револвери с шест патрона, 
немско производство. Освен това той носеше на 
гърба си придържана от връв от червена копри-
на една набраздена карабина, която несъмнено 
беше от същия произход. Под тези тежки воин-
ски такъми, които, изглежда, ни най-малко не 
ограничаваха
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свободата на неговите движения, се усещаха не 
само желязната воля на човек, решен да продаде 
скъпо своя живот, но и дързостта и вещината на бан-
дита, който постоянно е в схватка с опасни против-
ници. Изражението на лицето на този човек беше 
още по-поразително от всичко останало. Чертите 
му, макар и не съвсем правилни, притежаваха онази 
мъжествена и воинствена красота, която често се 
наблюдава у унгарците, сърбите, власите и у всич-
ки полувоинствени народи от Източна Европа; но 
те бяха помрачени от някаква тъга, която изглежда 
завинаги беше прокудила усмивката от него. Сиви-
те му очи, които проблясваха под дебелите му веж-
ди, вдъхваха живот на това студено и сурово като 
бронзова маска лице. Те бяха подвижни, недовер-
чиви, почти наплашени и неволно напомняха очите 
на диво животно, което е усетило, че неговата следа 
е надушена от ловците. Огромни рижави мустаци 
скриваха долната част на лицето му, а изобилните 
му остри и черни коси, които падаха като грива 
върху мускулестия му врат, придаваха на главата 
му известна прилика с главата на лъв. Въпреки този 
демонстративен контраст с цел да заблуди по-не-
опитни очи от нашите, въпреки дивия и наистина 
ужасяващ вид, все пак тонът на гласа му, жестове-
те и маниерите на този мъж разкриваха смирение, 
простота и добродушие, които характеризират при 
всички обстоятелства българската рая.

При този оглед, продължил много по-малко от 
времето, което отделям да го опиша, новодошлият, 
без да показва, че е усетил нашето любопитство, 
седна зад втората маса, поставена в дъното на соба-
та, между стената и камината на няколко крачки от 
малката врата. Ние все пак забелязахме, че той нито 
за миг не се разделяше с оръжията си, което ни под-
сказа, че безразличието му е само привидно и че 
той не подценяваше нито една от предпазните мер-
ки, които можеха да го защитят при неочаквано на-
падение. Старата прислужница побърза да му сер-
вира ядене, без той да я погледне и да ѝ каже нещо. 
Макар и да изглеждаше зает единствено от мисълта 
да утоли глада си, цялото му внимание в момента 
несъмнено беше съсредоточено върху подозрител-
ните му гости, скупчени като глутница изгладнели 
кучета пред вратата на неговия дом.

„Ако онова, което ни разказаха, е вярно – ка-
зах, нарушавайки мълчанието – ти трябва да си чор-
баджи Янчо – същият, когото наричат днес Янчо 
хайдутина.

– Да, господине, – ми отговори с леко накланяне 
на главата човекът, към когото се обърнах, – аз съм 
Янчо.


