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действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален
център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на
настоящото издание не отразява позицията на Европейската общност, програма
“Младежта в действие” или НЦЕМПИ.



Посвещава се на знайните и незнайни войни,
загинали по бойните полета в името на България!

От съставителите
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УВОД

Тук е отреденото ни от традицията място като съставители да кажем няколко
думи как беше замислена и създадена тази книга и какво би било полезно читателят да
знае, преди да започне да я чете.

Този сборник не е създаден като резултат от дисертационно изследване или
заради каквато и да е друга научна обязаност. Собствените ни научни дирения са
насочени в съвсем различни посоки и книгата е плод на един естествен, освободен от
каквато и да е институционална рамка интерес. Вероятно идеята се е зародила след
прочетената в младежките години книга на прочутия американски журналист Стадс
Търкъл „Добрата война”, съдържаща фронтови истории на американски ветерани от
Втората световна война. В юношеското съзнание възникна въпросът: „Защо ние нямаме
сборник с такива истории?” Вече доста по-късно, при обиколките на различни села и
градове в страната, се появи и отговорът: „Не защото няма кой да ги разкаже, а защото
няма кой да ги чуе!”

Мотивите за написването й са съвсем ясни и лесно могат да се предугадят, ако
погледнете задната корица. Както ни напомня изписаното от Захари Зограф колело на
живота, всеки житейски път начева в своята пролет и, ако му е писано, залязва във
вечния мраз на своята зима. Късните есенни листа отдавна вече се трупат върху
българския спомен за тази наша последна война, така както бяха покрили и
българското военно гробище в Харкан през януари 2011-та. Решихме да грабнем
последния шанс да разчистим, макар и за миг, листата на забравата и да зададем
простия, но така важен въпрос: „Какво беше да си там?” Докато все още има на кого.
Защото – както показват безконечните упражнения в доскоро наборната ни казарма –
листопадът не може да бъде спрян.

Дълго време обмисляхме как да подредим вече избраните истории. Обсъждахме
вариант да бъдат подредени според получените ордени „За храброст”, защото и ние
като повечето младежи гледахме с благоговение закичените на ревера малки кръстове.
Но после се срещнахме с Венелин Попов, който ни разказа как като юнкер винаги
търсел ордена на ревера на офицерите, с които се срещал. После на свой ред заминал на
война, спечелил своите два ордена, но и разбирането, че това далеч не е най-важното.
Доверихме му се.

После решихме, че можем да разделим историите според съдбата на разказвача
след войната – за едни път към успешна кариера, за други последни дни на
офицерското поприще (в някои случаи дори увертюра към лагер или съд), а за трети
интермедия между сеитбата и жътвата. После установихме, че не можем да наливаме в
общия калъп криволичещите пътеки на всички тия съдби.

Сетне решението се появи сякаш от само себе си, толкова очевидно, че се
чудехме как не сме го забелязали по-рано – ще ги представим на читателя случайно,
така както животът ги представи на нас! А какъв по-произволен подход от азбучната
подредба? Когато прекрачваш прага на нечий дом или кабинет, никога не знаеш с каква
история ще се сблъскаш, въпреки обещаващите резюмета, които понякога роднини и
познати ни предлагат. Така че най-справедливо ще бъде, разлиствайки книгата, сами да
прекрачите прага и да чуете историята без излишни пролози. За улеснение на



изследователите поставихме в началото на всеки разказ кратка анотация от около 3-4
изречения, която обяснява къде и кога се е сражавал ветеранът, бил ли е раняван и дали
е награден с някакви отличия. Всичко останало ще трябва да потърсите в самия разказ.

Относно техническите особености – при провеждането на интервютата се
ръководихме от общ въпросник, съдържащ 12 въпроса. Той е приложен веднага след
увода и дава представа какви са били акцентите в разговорите. Структурата на
получения разказ е несиметрична спрямо зададените въпроси поради една проста
причина. По-голямата част от разказа е съставена от отговора на 3-ти въпрос, който
дава възможност на ветераните да разкажат сами бойния си път. Останалите въпроси
имат доуточняващ характер и обикновено дават фрагментарна и допълнителна
информация, която да направи разказ по-наситен и да освети неволно пропуснатите от
разказвача детайли. Ако внимателно се проследят интервютата, този подход се долавя
във всяко от тях, колкото и да се различават самите истории. За да не утежняваме
излишно текста, сме премахнали нашите въпроси от него, но сме запазили контра-
въпросите на ветераните и техните обръщения към нас. Това решение бе продиктувано
от стремежа ни читателят да се почувства част от водения разговор и да получи в първо
лице отговор на въпроси, които биха възникнали у него по време на четенето – така,
както възникнаха у нас по време на интервютата. За да постигнем максимална
автентичност, навсякъде, където беше възможно, сме запазили особеностите на изказа
и с риск на някои да се стори скандално – дори ругатните и псувните. Все пак, ако
читателят е готов да чете за обезобразени от огнехвъргачки и осакатени от мини хора,
естествената селска псувня не би трябвало да му се стори толкова шокираща.

Разбира се, получените сурови интервюта трябваше да преминат минимална
литературна обработка, която да направи разговорната реч четивна и да отстрани
неизбежните повторения. Препоръчваме на изследователите, които искат да извлекат
максималната научна стойност на разказите като исторически извор, да се запознаят и с
аудио-записите на интервютата. Те могат да бъдат открити на интернет сайта
www.tempipassati.org и в Централния държавен архив, където сме дарили техни копия.
В бележка под линия сме извели цитати от самите разказвачи, които са важни
допълнения към основната информация, но биха наситили с твърде много изречения в
скоби главния текст. Там, където сме установили допирни точки между два или повече
разказа, отново в бележка под линия сме поставили препратки, които да обърнат
внимание на читателя върху тези детайли. Разбира се, изчерпването на всички допирни
точки в разказите е от една страна невъзможно, а от друга би натоварило текста
неимоверно. Ето защо читателят ще трябва сам да потърси допълнителни съвпадения
съобразно собствените си интереси. Там където е било възможно, под линия сме извели
кратки биографични данни за споменатите от ветераните висши офицери от
българската армия. По този начин се надяваме да улесним разбирането на разказа. За да
не си приписваме фалшива ерудиция, обръщаме внимание, че повечето данни са взети
от енциклопедичния справочник на Ташо Ташев Българската войска – 1941-1945,
издаден в София през 2008 г. Където информацията е взета от въпросния сборник, той е
надлежно цитиран. Същото важи и за други издания, които сме ползвали като
справочна литература. Там, където сме открили сведения, противоречащи на
информацията на Ташев, сме посочили и други възможни версии.



Интервютата са проведени в периода юни 2008 – февруари 2011 г. в различни
райони на страната – Видинско, Русенско, Добричко, Плевен, Велико Търново,
Пловдив, София, Благоевград, Хасково, Смолянско, Кърджалийско и др. Желанието ни
бе да осигурим представителност на райони от цялата страна. При подбора намесата ни
се ограничи до публикуване на разкази с възможно най-пъстър етнически, социален и
политически профил. Ръководехме се от принципа: „Трябва да има от всички”.
Стремили сме се, доколкото е било възможно, да го спазваме. Съжаляваме, че не
успяхме да открием представители на всички народности, които населяват България.
Сред избраните за публикуване разкази сме оставили и няколко истории, които не са
наситени с кървави сблъсъци или драматични събития. Така искаме да напомним на
читателя, че войната има много лица и фронтовата действителност се състои до голяма
степен от битовизми. Мнозина съдбата оставя на по-тихи участъци или в тила, където
досегът с бойните действия се свежда до глухия тътен на оръдията. Както често
отбелязват и самите ветерани, бойните дни са по-скоро изключение от монотонния
ритъм на преходите и честата смяна на квартири, отколкото ежедневие.

Що се отнася до преврата на 9-ти септември, довел до рязката смяна във
външнополитическата ориентация на страната и прехвърлянето на „отсрещния бряг”,
едва ли някой от съвременниците е останал равнодушен към това събитие. Малко са
равнодушните и днес. Дори и ние – съставителите, многократно сме спорили
разгорещено по този въпрос. Хладнокръвният извод, който трябва да направим от тези
обстоятелства, иде да покаже, че монетата винаги ще има две страни – или поне докато
има живи съвременници. И опитите преди 1989 г. да се замаже едната страна, а сетне в
някаква степен другата, само ще водят до по-яркия им блясък. Затова нашата цел беше
проста – когато разлистите книгата бързо като ветрило, да ви се стори, че монетата е
сякаш хвърлена за жребий „ези или тура”. Искаме или не, във всеки разказ тя пада на
различна страна, а понякога – както и в живота – се получава „калъч”. Изводите, нека
всеки си направи сам според своите разбирания.

Според традициите на исляма, добрият мюсюлманин е длъжен преди да умре да
остави на земята било мост, било чешма, било молитвен дом – за хаир. Макар че ние не
принадлежим към тази религия, последвахме нейния завет и се опитахме едновременно
да съградим чешма върху извора за оная епоха и в същото време да хвърлим мост
между гореказаните две непримирими страни. Цялата отговорност за използваните
методи и неволно допуснатите грешки разделяме в равна степен помежду си и според
стародавния обичай заставаме под свода на моста, докато отгоре читателят минава с
тежко натоварени коли.

Константин Голев и Мариан Гяурски



Въпросник за българските ветерани, участници във Втората
световна война

1. Име, армейска част, командири, място и дата на раждане?
2. Възраст по време на конфликта, социален произход и дейност преди

войната?
3. Хронологично описание на бойния Ви път.
4. Какво е отношението Ви към враговете (немци, унгарци, усташи, власовци,

албанци, бандеровци  и т.н.)?
5. Какво е отношението Ви към съюзниците (червеноармейци, англичани и

др.)?
6. Какви са били отношенията между различните нива в йерархията на

Българската армия (войник-командир, командир-войник, войник-войник и
т.н.)?

7. Какви са били отношенията между различните части на Българската армия?
Съществува ли напрежение на основата на различния географски или
етнически произход? Съществували ли са локални конфликти?

8. Какви бяха отношенията между местното население и Българската армия
(унгарци, хървати, сърби, италианци, словенци, босненци, албанци,
австрийци и др.)?

9. Какви са психологическите последици от войната за Вас?
10. „Смъртта във вашите очи”? (Дали самият респондент е убивал, дали негов

близък е бил убит, дали не е станал свидетел на особена сцена при смъртта
на някой враг, накратко казано – срещата му със смъртта.)

11. Ставал ли сте свидетел на военни престъпления, ако да – какви?
12. Съдбата Ви след войната, как точно е оказала влияние на Вашия житейски

път?



Разкази с дъх на барут или Втората световна война, видяна от окопите

През последните две десетилетия станахме свидетели на цялостното
пренаписване и преоткриване на съвременната история на България. Може да се каже,
че периодът на т. нар. комунистически режим беше подложен на своеобразна научна
дисекция с инструментариумите на различните социални и хуманитарни науки –
социология, етнология, политология, културология, литературознание и, разбира се, на
историята. На последната се падна най-голям дял в описанието на събитията, процесите
и явленията, причинили, благоприятствали, съпътствали или забавяли глобалните
трансформации в българското общество по време и след Втората световна война.
Безспорно до голяма степен това се дължи на осъществилата се в цяла Източна Европа
„архивна революция” – откриването за изследователите и за обществото като цяло на
недостъпните до този момент документи на самата комунистическа партия и на
нейните властови структури; отварянето и инкорпорирането в представата за близкото
минало на свидетелствата на репресивния апарат и преди всичко на бившата Държавна
сигурност; появата на огромен брой лични архиви и маргинални свидетелства, останали
до този момент извън контролираните от режима официални институции и т. н.
Другият фактор с огромно значение за активизирането на историческите изследвания
върху периода, е т. нар. „нова мемоарна вълна”, започнала още в началото на 90-те
години на ХХ век и продължаваща и до днес. Книжният пазар буквално бе препълнен с
автобиографични съчинения на хора със съвършено различни жизнени траектории –
както високопоставени функционери на режима, офицери от тайните служби, дейци на
„културния фронт” и пр., така и бивши политически затворници и лагеристи,
някогашни дейци на опозиционните партии или по-нови активисти на неформалните
сдружения и т. н. Въпреки продължаващия възход на новата мемоаристика, останаха и
много, при това различни гласове от миналото, които по различни причини не бяха
чути. При някои от тях това се дължеше на продължаващия страх, превърнал се през
годините в автоматичен рефлекс, други не можеха да оценят собствения си поглед
„отдолу” като достатъчно достоен или меродавен, за да бъде споделен с евентуалния
читател или слушател, трети виждаха в провала на системата своя собствена идейна и
биографична несбъднатост, рефлектираща в самозатваряне. Така или иначе, острият
дефицит на този поглед „отдолу” или „отстрани” на големия исторически наратив за
българската история по време и след Втората световна война с течение на годините
започна да става все по-осезаем и нарастващо диспропорционален на фона на
останалите извори за епохата. Според някои, това е една от закономерностите в
натрупването на свидетелства за близкото минало в посттоталитарните общества и
историографии. Действително, паралелите със следвоенна Германия, където
изследванията върху нацизма започват едва през втората половина на 60-те години, са
многобройни. До устната история на всекидневния националсоциализъм, на Холокоста
и на немската гледна точка към войната също се стига изключително трудно и
проблематично. От една страна това се дължи на продължителната липса на обществен
дебат и оценка за тоталитарното минало, от друга – на особеностите на колективната



памет „без общоприета опорна точка”. Не без значение е и самото преживяване на
войната като място на травматична памет. Изследователите на феномена акцентират
върху т. нар. “синдром на оцелелия”, изразяващ се в развиването на своеобразно
чувство за вина, свързано с факта, че си оцелял, докато толкова много са загинали.1

Този тип памет обаче предполага постепенното преработване на спомена и емоцията от
травматични в героични или поне позитивни, тъй като общоизвестна е истината, че
“времето лекува”. Макар последната трансформация в контекста на немския
историографски дебат за Втората световна война да е все още проблематична, в
българския случай тя определено е вярна. Предлаганият сборник с разкази на оцелели
ветерани от войната, записани и подбрани от двама млади български историци, е
свидетелство именно за еволюцията на колективната памет за тези събития през
десетилетията и за паралелно протичащия процес на спонтанна деидеологизация на
разказа и на центрирането му около вечните общочовешки ценности.

Следва да се отбележи, че макар устната история в България все още да е ново и
прохождащо поле, споменатата диспропорция между нея и наративната история на
комунистическия период започва бавно, но сигурно да се компенсира. Първият сборник
с автентични гласове на хора „отдолу” беше дело на група колеги от Югозападния
университет „Неофит Рилски” и се появи преди повече от 13 години.2 Там се обособи и
първият кръг от социални историци, социолингвисти и етнолози, които поставиха в
центъра на изследователския си интерес устната история. Вторият кръг възникна около
Катедрата по културология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.3

Паралелно с работите на тези неформални изследователски обединения по
автобиографистика и устна история се появиха и редица други сборници с интервюта
или спонтанни разкази за периода на социализма.4 Някои от тях възникнаха като
послеслов на форумна дискусия в интернет, други като резултат от конкурс за
автобиографичен разказ, запазен дневник или есе върху собствено преживяното минало
от хора с различна житейска съдба, трети като продукт на изследователски проект,
центриран върху определен проблем или взаимосвързани събития. Общото между
всички тях е стремежът да се даде думата на обикновения българин, на човека

1 Знеполски. И. Комунизмът – място на памет без общоприета опорна точка. Относно характера на
посткомунистическата травма. – В: Около Пиер Нора. Места на памет и конструиране на настоящето.
Съст. И. Знеполски. С., 2004, с. 132.
2 Искам човекът да е винаги приятен и да си правим моабет ... Речево поведение и жизнени светове на
българи мохамедани от Гоцеделчевско и Разложко. Автобиографии и изследвания. Съст. П.
Воденичаров, Кр. Попова, А. Пашова. Благоевград, 1998; Моето досие, пардон, биография
(Българските модернизации 30-те – 60-те години: идеологии и идентичности).Съст. П. Воденичаров,
Кр. Попова, А. Пашова. Благоевград, 1999.
3 Слънцето на залез – пак срещу мен. Житейски разкази. Съст. Д. Колева, Р. Гаврилова, В. Еленкова.
С., 1999; Техните собствени гласове. Интервюта по устна история. Съст. К. Даскалова, В. Еленкова,
Д. Колева, Т. Коцева, Р. Рошкева, Р. Стоилова. С., 2003. Вж. също: Въху храстите не падат мълнии.
Комунизмът – житейски съдби. Съст. Д. Колева. С., 2007; Белене – място на памет? Антропологична
анкета. Съст. Д. Колева. С., 2010.
4 Ето и някои от по-важните от тях:Аз живях социализма: 171 лични истории. Съст. Г. Господинов и др.
Пловдив, 2006; Горчиви разкази. Тяхната истина за „възродителния процес”. Книга първа. Благоевград,
2003; Историята, населена с хора. Българското общество през втората половина на ХХ век.
Интервюта, свидетелства, спомени. Т. 1–2. Съст. В. Мутафчиева и др. С., 2006; Моето минало.
Спомени, дневници, свидетелства. Т. 1–2. Съст. И. Знеполски. С., 2010 и др.



„отдолу”, на когото да бъде придаден субектен статут. Заедно с това те си поставят за
цел да бъде спасено за поколенията своеобразното неофициално и
неинституционализирано знание за миналото и същевременно в него да бъдат
интегрирани тези забравени, случайно или умишлено маргинализирани гласове и
разкази, които вероятно биха били изгубени с биологическия край на техните носители.
Подобни са мотивите и на съставителите на настоящия сборник Мариан Гяурски и
Константин Голев. Както става ясно и от самото заглавие, събраните от тях лични
истории са центрирани около едно общо място на памет, каквото е българското участие
във Втората световна война, видяно не само в нейната последна фаза, но и в цялата му
продължителност. Става дума за периода след 1941 г., когато страната ефективно влиза
в световния конфликт на страната на нацистка Германия. Същевременно разказите не
завършват с 1945 г., когато оръдията заглъхват. Почти всички съдържат и послеслов,
особено важен за анализа на идивидуалните и колективни форми на адаптация към
новата политическа и социална действителност, за различните биографични
траектории, предопределени по някакъв начин от ролите им в тази война. В този
смисъл колективният труд на двамата съставители прекрачва до скоро твърдо
установеното разбиране за българското участие във Втората световна война, мислено
единствено като воюване срещу Германия в периода септември 1944 – май 1945 г.
Разказите на самите участници водят до разколебаване и опровергаване на тази
периодизация и до възприемането от дистанцията на времето на всичко това като едно
„long dureé”, като минало продължително време на един период, наситен с дъх на
барут, разрушение и кръв.

Другото предизвикателство пред съставителите е свързано с преодоляването на
натрупаната от марксическата историография в миналото свръхидеологизация и
свръхстигматизация на разказа за българското участие във финалната фаза на Втората
световна война. Последната беше подражателски и угоднически официално назована
„Отечествена”, като по този начин се внушаваше, че сякаш става дума за някаква нова
война, наречена различно от онази, която преживява целият свят, и същевременно
същата, която СССР води след 1941 г.5 Другата телеология, която беше внушавана,
произтича от политическия и идеологически смисъл от нея. Така тя бе представяна като
естествено и органично продължение на съпротивителното движение, водено от
комунистическата партия срещу режима на цар Борис III и Богдан Филов, и по този
начин вплитана в общоевропейския дискурс на антифашизма.6 Тази парадигма беше
тъй здраво закрепена, че на практика правеше невъзможно съществуването на какъвто
и да било друг разказ за войната, освен официалния. Истината, че историята се пише от
победителите, беше двойно потвърдена както по отношение на глобалния изход от
конфликта, така и във вътрешнополитически план – чрез налагането на версията на
комунистическата партия като единствена гледна точка към събитията.С още по-голяма
сила последното се отнася и до публикуваните в миналото спомени на различни военни

5 Вж. по-подробно: История на Отечествената война на България. Т. 1 – Победата на
социалистическата революция. Подготовка на България за  Отечествената война. С., 1981.
6 Горното съчинение в четири тома 1981 - 1984, както и: Калонкин, М. НОВА. Съюзник на съюзниците.
С., 2001; Същият. България във Втората световна война 1939 – 1945 година. С., 2010.



дейци, участвали в бойните действия.7 Почти всички те са писани от генерали или
старши офицери, както и от високопоставени функционери на БКП, направили след
войната сериозна кариера. Форматирани под строгия поглед на цензурата, разказите им
представят българското участие като нескончаема последователност от вяра в светлото
бъдеще, самоотверженост и героизъм. Разбира се, в армейската действителност от
всичко това има по нещо и предлаганите в тома разкази го потвърждават. Но войната
не е само това. Тя е и особена смесица от безизходица, страх, абсурдни и драматични
ситуации, изненадващи психологически обрати, необяснима безмилостност и
жестокост... и какво ли още не. Следващите страници от книгата вероятно биха
допълнили последното многоточие. Именно в това се състои и огромното достойнство
на този том и на включените в него разкази. С него съставителите сменят инстанцията,
от която се води разказа за българското участие във Втората световна война. Те ни
показват, че тя може и трябва да се познава не само през военните сводки и
комюникета, отложени днес като официални документи за нея, не само през
командните наблюдателни пунктове или бдителните погледи на помощник-
командирите по политическата част, а през очите на обикновения български войник –
бил той пехотинец или танкист, артилерист, сапьор и дори моряк. Повечето от
включените автентични гласове в сборника всъщност принадлежат на обикновени
български селяни, откъснати от техния собствен свят и от нормалния цивилен живот и
хвърлени сякаш по волята на съдбата в жестокия свят на войната. Голямата част от тях
всъщност са срочнослужещи от наборите 1923 и 1924, попаднали на фронта не по свое
желание, а по силата на необясними за тях политически планове и глобални стратегии.
Има обаче и немалко доброволци, които съвсем съзнателно, водени от собствените си
идеали, интуиции или заблуди, тръгват по калните пътища към Ниш, към Стражин и
Страцин или още по-нататък – към Драва и Мур. Присъстват и млади хора, избрали
армейското призвание и заварени от войната в различните поделения на Военното
училище или Школата за запасни офицери и изпратени да доучват на фронта. Повечето
от тях получават офицерски звания и командват взводове и дори роти. Съхранени са и
гласовете на вече произведените кадрови офицери, изправени пред множество лични и
житейски кръстопътища. Впрочем, един от важните познавателни приноси за общата
панорама на събитията, който този том прави, е свързан с интерпретацията на
българското участие като война на младшите офицерски чинове – подпоручици,
поручици и капитани. Не само защото повеждайки своите части в атака мнозина от тях
оставят костите си и процентно те дават най-голям брой жертви, а защото армията
остава оголена откъм своите генерали и старши офицери. Мнозина от тях са арестувани
и съдени от „Народния съд”, други са оценени като „неблагонадеждни” от новата власт
и по тази причина им е отнето командването на съответните корпуси, армии, дивизии и
полкове. От друга страна немалка част от новопроизведените генерали от кръга на
участниците в Деветосептемврийския преврат нямат необходимия опит и вещина и
нерядко заповедите им са нелогични, водят до излагането на съответните части на

7 Ето само някои от тях: Атанасов, Щ. Походът на запад. С., 1966; Бабаков, П. Записки на помощник-
командира. С., 1957; Братанов, Д. Хора от окопите. С., 1966; Василев, Ст. Без пагони на война. С.,
1985; Гилин, Д. На война. С., 1962; Хаджииванов, П. До Алпите с Първа българска армия. С., 1975;
Хариев, Ив. Незавършен разговор. С., 1982 и мн. др.



ненужен риск, до увеличаване на човешките и материални загуби. Всичко това
естествено прехвърля фронтовата тежест върху младите офицери и ако използваме
известното клише за Сръбско-българската война, също я превръща във „война на
капитаните срещу генералите”. Разбира се, липсата на автентични свидетелства на
старши офицери в тома се дължи и на чисто биологически причини. На практика от
събитията е изминало толкова много време, че днес вече е възможно да бъдат записани
спомените единствено на най-младите тогава участници. Съставителите са се стремяли
към представителност не само на ветерани от различните родове войски, но в някакъв
смисъл и към географска, социална и дори етническа представителност. Така всъщност
се е постигнал един колективен профил на поколение, преживяло ужасите на войната и
прекарало живота си в три исторически епохи. Става дума за поколението, родено в
тежките кризисни години след Първата световна война, чието навлизане в живота
съвпада с дълбокото политическо и гражданско противопоставяне в българското
общество, белязало целия междувоенен период.8 Този разлом в биографиите личи и в
самите разкази – част от тях възприемат левичарските (развити впоследствие при тях и
като комунистически) идеи за всеобщо равенство, социална справедливост и щастливо
бъдеще, други още преди включването им във войната са се озовали от другата страна –
някои от тях като убедени антикомунисти, а повечето като смътно предусещащи
разрушителната сила на предстоящата трансформация. Това обаче е само малка част от
профила на поколението. Повечето от разказите са на хора, които нямат и не са имали
отношение към политиката, били са насилствено изтръгнати от техния малък свят и
принудени най-напред да воюват, а след това да търсят различни пътища на оцеляване
и адаптация в новата политическа и социална система, установена в страната. Това
всъщност е следващата и най-продължителна епоха, живяна от въпросното поколение,
и която без съмнение оказва важно въздействие върху моделирането на спомена за
миналото.

Обособените съвсем условно три типа споменни свидетелства биха могли да
бъдат осмислени и анализирани през предлагания от един от теоретиците на
микроисторията – Джовани Леви – термин „модални биографии”. При тях
автобиографичният текст представя не толкова и не само живота на индивидуалната
личност, колкото има функцията на събирателен разказ за определена група в
конкретен исторически момент и социален контекст. „Този тип биография – пише Леви
– която можем да наречем модална, тъй като индивидуалните биографии тук
служат само като илюстрации на типични форми на поведение или на статус, е
много сходна с просопографията – всъщност това не е биографията на една отделна
личност, а по-скоро на някакъв индивид, който концентрира в себе си всички
отличителни черти на групата.”9 Горната дефиниция в случая ни помага да осмислим
събраните разкази като колективен портрет и като своеобразна стохастична
социологическа извадка на разглежданото поколение или поне на онази част от него,
която доживява третата епоха в своя живот – на мъчителния преход към демокрация и
плурализъм, засегнал най-тежко хората от третата възраст, към които безспорно

8 Повече за колективните мъжки поколенчески профили в: Попова, Кр. Мъжете от двадесети набор. –
Социологически проблеми, 3-4, 1998, 111 – 123.
9 Леви, Дж. Упражнения по микроистория. С., 2008, с. 63.



принадлежат и разказващите в този том. Последното обстоятелство поставя събирачите
на такъв тип разкази и в случая – съставителите на сборника, пред още едно
предизвикателство. Става дума за необходимостта от калкулация на дисконтинюитета –
не само като преживян опит, но и като базова гледна точка, през която съответните
биографии би следвало да бъдат осмисляни.10

Горните размишления налагат и един друг извод. Ясно е за читателя, че
всъщност разказващите в този сборник са хора в изключително напреднала възраст.
Най-младите от тях днес са на 87 – 88 години, а има и такива, прехвърлили 90-те.
Вероятно е, между двугодишния период на събиране на спомените и тяхното издаване,
част от респондентите вече да не са между живите. От описваните в разказите им
събития са изминали повече от 66 години. Естествено е времето и забравата на места да
са увредили органичната цялост на разказите им, да са деформирали тук-там и техния
смисъл. Това допълнително е затруднило работата на двамата съставители. От една
страна те са се постарали да придадат максимално точно оригиналния език на
респондентите (включително и чрез запазването на специфичните диалектни
особености, думи и междуметия, характерни за разговорната реч), от друга – успели са
да съхранят (или пояснят) смисъла и да постигнат завършеност на изказа. Без
съмнение, поддържането на този баланс изисква определени умения за общуване и
съпреживяване на разказа, както и немалко търпение и упоритост при неговото
дешифриране и обработване. Може да се каже, че един от важните научни резултати от
тяхната работа е установяването на крайната отдалеченост от едно събитие, което е
възможно да бъде реконструирано и интерпретирано с методите на устната история.
Последното не означава, че след пет, че дори и след десет години, няма да могат да
бъдат намерени живи ветерани. Това ще бъдат обаче само отделни, самотни и
фрагментирани разкази на хора, отдавна надживяли времето си. От тях няма да може да
бъде пресъздаден колективният профил на това поколение. Няма да могат да бъдат
възстановени и неговите вълнения, надежди, разочарования и драми. В този смисъл
трудът на двамата млади български изследователи е важен, тъй като показва параметри
и степени на пределна приложимост на определен научен метод към конкретно
историческо събитие.

Известно е, че във всяка съставителска работа има голяма доза селективност. От
антропологическата теория също така е ясно, че работата на интервюиращия
(записващия) също въздейства върху респондента. Чрез въпросите, които задава, чрез
забележките, които прави по време на разказа, чрез поведението си „на живо” той
неизбежно става своеобразен модератор на спомена и без съмнение влияе върху
крайния резултат от интервюто. Това са особености, а може би и недостатъци на
метода, които трябва да бъдат експлицирани и калкулирани при анализа на продукта от
събирателската и изследователската работа. Казаното предполага от записващия и
съставящия набора от разкази допълнителна отговорност. В последна сметка от него
зависи на кои от записаните спомени да бъде придадена публичност (и следователно
глас в полифоничното звучене на едно определено събитие) и кои да заведе „към дело”.
И трябва да се признае, че двамата съставители определено са съумели да балансират в

10 Колева, Д. Биография и нормалност. С., 2002, с. 46.



подбора на спомените, да накарат отделните житейски разкази да се допълват и да си
говорят един на друг. Нещо повече – част от тях определено имат и литературно-
художествена стойност и притежват нещо радичковско – носят звученето на един
своеобразен нов „барутен буквар”, в който понякога границата между реалността и
абсурда е твърде условна. Макар в отделните разкази да не могат да се прозрат
глобалните политически стратегии на държавните мъже, изпратили тези хора да
воюват, както и военно-тактическите планове на различните щабове, в тях има нещо
много по-ценно. В тях отеква тътена на битките, те пренасят читателя в окопите и
траншеите, в тях има нещо дълбоко автентично, мъжко и истинско. И точно то ги прави
не просто едно от многото свидетелства за събитията, а ги превръща в литература.
Човек не може да остане равнодушен, когато чете разказа на мюсюлманина от
Родопите, раздал от храната на войниците на умиращото от глад население при Драва
или спасил съзнателно живота на противникови военнопленници, изпращани към
съветските лагери. Великолепен пример за несъвместимостта на моралния кодекс на
войната с интимния свят на българския селянин и с неговото преклонение пред хляба
представлява друг разказ, този път на християнин от Родопите, на когото е наредено да
запали сръбско село, укриващо партизани, убили през нощта негови бойни другари. В
един момент той е готов да изпълни заповедта, но когато стига до къща, цялата пълна
със зърно, е стъписан. За него посегателството върху хляба на тези хора се оказва
кощунство, което той не е готов да извърши. Нещо повече – случаят го кара да проумее
безумието на цялата ситуация. И с риск за своя живот започва да гаси пламналата вече
къща. Разказите изобилстват с подобни истории, които си заслужава да бъдат
прочетени. Защото в тях няма нищо от надменната поза на победителя. Напротив! Те
препотвърждават за пореден път важна истина, установена на времето от Пол Рикьор. В
неговия ключов труд, озаглавен  „Време и разказ”, той пише следното: „Ние разказваме
истории, защото в крайна сметка човешкият живот трябва и си струва да бъде
разказан. Тази забележка важи с пълна сила тогава, когато става дума за
необходимостта да се съхрани историята на победените и погубените. Цялата
история на страданието се нуждае от възмездие и иска да бъде разказана.”11Ако
заменим понятието „страдание” с неговото тъждествено - „война” - в това съждение,
можем да изведем общия патос и звучене на настоящия том. Така освен метод, двамата
съставители предлагат и разказ, както и една нова концептуализация на това, което
съвременната наука разбира под „история на Втората световна война”. Всичко това
прави тома не просто христоматия от записани устни разкази за нея. Той би трябвало да
се разглежда като поредно достижение в този научен жанр и книга, която би била от
полза на историци, социолози, етнолози и специалисти от другите клонове на
социалните науки. Едновременно с това част от разказите в нея представляват отлично
литературно повествование и несъмнено ще бъдат високо оценени от любителите на
художественото слово.

Михаил Груев

11 Ricoeur, P. Time and Narrative. Vol. I, Chicago, 1984, p. 75. Цитатът е по: Колева, Д. Пос. съч., с. 86.
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АБДУЛА ЮСЕИНОВ МЕМИШЕВ

“Баща ми такъв урок ми даде: „Нема да бягаш, ще изпълняваш на Родината законите,
заповедта! Ниe в България живеем, въпреки, че сме българо-мохамедани, обаче ние сме

заедно. Ще отбраняваме Родината. До капка кръв! Ако имаш късмет да се върнеш
жив, ще дойдеш, ако нема – вика – там ще останеш!””

Абдула Мемишев служи като пехотинец от 57-ми пехотен Драмски полк, в
Беломорието, където участва в преследване на гръцки партизани. Впоследствие се
сражва във Втората фаза на Втората световна война, на територията на Унгария,
където е ранен. Записът е направен в неговата къща в село Триград.

Казвам се Абдула Юсеинов Мемишев. Роден съм на 5-ти януари 1923-та година
в Триград. Преди войната се занимавах със земледелие, и моите родители също –
животновъдство, земледелие малко…

Служих в 57-ми полк, 16-та дивизия. Аз съм служил млад войник в Гърция. 43-
та година съм отишъл да служа, на 20 години. Гонехме партизаните. Около Кавала,
Правище, Серес, Драма… Има една планина, Пърнарда се казва, в Гърция. Там ние ги
заобиколиме, едни отдолу, други отгоре - в Големи Манастир, преди Пърнарда. Добре,
ама тия закъснели12, ние изпреварихме и ни усетиха партизаните и изчезнаха. Избягаха,
заобиколихме манастира, той голем, колкото Триград, под една покрива стаи, стаи,
стаи… Те избягаха към Солун, и ние влезнахме в манастира. Във всички стаи казани,
12 казана чай бяха сварили там да закусват. И нахвърлили всичко в огъня. И там от
пиле мляко има, все едно военен склад,

Ние ги проследихме, ама почна да не може да се върви – Пърнар, нема пътеки,
като дива гора е направо, конят не може да върви на командира! Един партизанин се
покачи на един дъб, да наблюдава войската къде е и го забелязаха пак от нашите
войски, друг полк, из другата страна и го раняват в рамото. Той си съблича ризката и се
превързва. Фанахме го жив, да го върнеме към манастира. Добре, ама в манастира га
отидохме, командира вика: „Кой ще го застреля?” Излезе един от наш’те войници и
вика: „Аз, господин подполковник!” Пусна му един пълнител и го пресече… падна. Още
е жив – отрязаха му главата. Са командира вика: „Мемишев, ти и още един, знаеш –
вика – обоза къде е долу в полето, до де не сме тръгнали!” Коня и главата ми закачиха
в един чувал, тя рипка на коня си, аз го водя. Рипаше главата в чувала! Страшна работа!
И да слеза долу в едно селце, се казва Каламбак. Всичко блокирано, ни те пущат, нищо.
Каза командира: „Като слезете в селото, в обоза – ще пуснете населението да напие
добитъка!” Добре, ама наш’та полиция пак, обирали къщите там… Какво намерили –
обират. Я им казах на полицаите: „Правите му сметка, каквото сте земали,
командира каза всичко по къщите да си го отнесете! Да си го върнете!” И те се
уплашиха, полицаите, и си разнесоха по къщите… И кога видоха, че аз ги защитавам,
населението, от радост нема къде да ма клада, рукат ме да ме черпат… Викам: „Не,

12 Абдула Мемишев има предвид другата част (Бел. съст. К. Г.).



благодаря!” И така стана, след туй се върнаха войските и предадохме главата на
фелдфебела.

И сега от Кавала, Каламбака – ни дигнаха, партизаните да гоним. Товариха ни на
едни камиони, заобиколихме ги. И са баш къде на мене се падна - гледам един
партизанин с автомат срещу мене! И аз съм с автомат. И аз веднага ми дойде на ума,
бутнах му цевта назад и викам: „Слизай!” И подмина и той ме наблюдава е тъй,
наблюдава и не обадих нищо. Викам: „Не ми трябва са да стрелям по човека, к‘во е
направил! Нито нещо зло направил, нито нищо!” И си премълчах. После като стана
преврата, питат: „Абе, един войник, така и така направи, кой е, нека да се обади!” И аз
си мълча. Викам: „Пак да ме не фанат:13 „Защо не откри?!”” Откъде да се чуваш! И
щяха да ме произведат голем човек, ама…

Да са правили разлика, защото съм българомохамданин? Не! Не, не! Ние сме
били като братя с българските войници. Неразделими. От Батак момчета – те ги убиха
на Папазки мост, от Драма насам, партизанското време. На моста ги убиха насам. От
Батак – все едно братя значи. Мене ме нема – манджата ще ми запази. Тях ги нема, аз
ще я запазя. „Земляк, някой северняк закача ли те – обаждаш се!” Защита. Да не ме
закача. Като братя. Ма га видях единия, че е умрял – толкова съм плакал, че не може да
бъде. Прегръщах го умрел значи. На моста партизаните ги убиха 43-та година. В Горце.
Ние бяхме в отпуска. Целия полк е вдигнат на акция да гони партизаните. Га отидохме
в Драма, нема никой. Едни фелдфебели са останали. „Момчета – вика – стягайте се!
Дойде заповед, ще вървите към войската.” И качиха ни на два камиона. Добре, ама
моста га минавахме, те пуснали едно отделение - нищо нема! Пуснали един взвод, пак
нищо нема! А га брукнала ротата – и те14 с картечница:  „Прррр-Прррр-Прррр”. На
моста ги постелили там. Та и това, от Батак момченцето – Пейчинов се казваше, е там
го убиха. Ние пък с другия камион отзад пристигаме и там ги намерихме. Ние се
оръжихме хубаво и те15 избягаха, и ние минахме тогава по моста. Ама така ги оставиха
(убитите) нам да ги пазиме. От София дойде комисия. Та провериха какво е, що е и ги
качиха на камионите – всекиму вкъщи.16 Кой откъдето е…

Преврата там стана и се изтеглихме в България. Ама и наш’те много лошо
правят в Гърция: върви, обира му къщата, изнасилва жена му, принудително избегват
хората. Не че нещо да… И дойде един руски генерал в град Правище.17 И там вика:
„Строена, българската войска ще се изтегли за България, партизаните ще слезнат,
ще заемат властта в Гърция! Никаква пушка няма да се пука!” „Партизаните, като
слязат – вика – те ще си намерят хората, пушка няма да противне нещо от
войската!” Пък ние ги облекахме полицаите във войнишки дрехи. Те ще ги търсят.
Вървиме е тъй, по осем души строени, от тая страна има и от тая партизани, е тъй
гледат и фащат. Познават наш’те полицаи и ги фащат и ги влачат. Извлачиха ги и какво
ги направиха не знам. И кат си вървиме, гледам един го карат с файтон и му пеят.
Гръцките момиченца. И питаме: „Що му пеят?” „Щото, вика, беше добър българин.

13 В смисъл: „Пък, да не ме хванат…” (бел. съст. К. Г.).
14 Абдула Мемишев има предвид партизаните (бел. съст. К. Г.).
15 Абдула Мемишев има предвид партизаните (бел. съст. К. Г.).
16 „Щото всеки един войник си има етикетче, на куртката, написано откъде си, как се казваш, от коя
околия, от коя област, всичко.” (цит. А. М.).
17 „То се отделя от Кавала за Солун.” (цит. А. М.).



Такъв човек няма да пуснеме никога в България. Тук ще живее!” Кмет бил. Ходел от
къща на къща: „Имаш ли да ядеш, немаш ли?” Пък беха гладни, ей! Корени копаеха,
млечни корени, гилит от желека го ядеха! Глад! Оставихме си го там, от там сетно, ако
си е дошъл – дошъл. Са го не пускат хората, бил добър човек. Ние се изтеглихме в
Драма и си потеглихме за България. Тенекия ни чукаха - зънгар-дънгар… За
подигравка, детища, гръцки. Ама има заповед, нема стреляне!

Изтеглихме се от Зърнево. И са в Зърнево много българи наши има изселени в
Гърция. Те обирали, взимали, земя взимали… Хубаво, ама стана преврата, бягат на
България. И са нас ни пратиха в Зърнево, в селото, войници, по едно отделение:
„Където намерите волска, конска каручка – да можем да помогнем на българите да
префърлат границата.” И е определено в колко часа трябва да се прибереме и да
минем границата. Ние където намериме и викат ни: „Мене дай! Мене дай! Мене дай!”
Кому първо? И комуто дадохме, дадохоме, дето немаха – разплакаха се, нарамиха по
една торбичка, и тръгнаха. Кога минахме границата – кокошки, кози, магарета, крави,
царевица, префърлили и струпали там. Кога дойдохме в Неврокоп, пък вали един дъжд.
А в някое село да влезнем под покрив, всичко се маскирало, затворило, нито свети нито
нищо, все едно нема ни народ, нищо. И ние изтърпяхме там.

В Неврокоп стигнахме в казармите, от там преспахме в казармите. През Пирин,
сутринта, пеша, на връх Пирин пак преспахме една вечер, палихме огъне там, дървье.
Прехвърлихме отатък – Марино поле.18 Пристигнахме в Марино поле, там строяха
линията за България, от Гърция. Осемнайсет локомотива и триста души трудоваци. И
са от Гърция, както са изтеглили машини и локомотиви, не е свързано да се изтеглят за
България и работеха там. И там само малко влакче, „Чайка” му викат, се движеше,
превозва войски.

И какво стана, мама му стара, машинистите сложили адски часовник - бомба, в
един варел бензин. Машинисти от нашите, саботират. И са от Гърция изтеглени вагони
с бойни припаси, военни, и са наблъскани един до друг и назад вагони, на границата. И
са ние сме заели по осемдесет вагона за охрана, охраняваме вагоните и там има триста
души трудови части – наши, български момченца. Работили там по баните, те му викат
„Марикостинските бани”. Гара Марикостино… И експлодирва целата гара, 20 метра
земята я вдигна у въздуха и нас като ни лашнаха вагоните назад, в Петрич сме гонили
колелета от вагони… Те експлодирали там самолетни бомби, танкови мини,
въоръжението на 16-та дивизия. Всичко във въздуха! И войниците, трудовачетата,
всичките ги вдигна във въздуха, изгорили ги. Кат спряха вагоните, наизлезохме от
вагоните – падат железа, един там, други там… Пак са подплашим насам, пак нататък.
Мина командира с джипа: „К‘во става момчета?!” „Ми и ние не знаем к‘во става”
Качихме се на джипа. Кога отидохме на гарата – нищо нема! Всичко е издухало във
въздуха. И събираме парченца такива от трудовите части. Кому краченце, кому останал
червете19, ние намираме… Блокирахме пътищата, да са не движат народ до де
пооправим работата20, тогава пуснахме. И така… И гледаме ги около 10-15 дена и от

18 „То си е българско, пак македонски край.” (цит. А. М.).
19 Абдула Мемишев има предвид черва (бел. съст. К. Г.).
20 „И да нема други някви опасни работи.” (цит. А. М.).



там дойде заповед – айде пуснаха ни по 7 дена домашен отпуск, ше заминаваме на
фронта.

И сега дойдохме тука, то 7 дена. Баща ми, бог да го прости, чак до Михалково
ме изпрати!21 Пеша, пеша, то нема превоз, тогава пеша вървяхме. Вика: „Синко, аз съм
воювал. (И той воювал е-е-е, на Балканската ли война, де да знам, забравил съм.) Вика:
„Да ме не осрамотиш да избягаш! – Оти някои избегаха. – Отиваш – вика – на
фронта, няма да крадеш, няма паднал ти е другара, няма да го обираш! Да му земеш
пари, ако има, часовник, ако има, нема да пипаш нищо! Ако огладнееш да си гладен, ако
намериш хлебец, ще земеш да хапнеш! Друго ти не позволявам нищо и ще видиш – жив
ще се върнеш! Нема да пострадаш!” И вярно е било, които се лакомяха, значи ти си
паднал и я дойда да ти обера всичко, айде след две три минути, няма го и него! Остава
там. Баща ми такъв урок ми даде: „Нема да бягаш, ще изпълняваш на Родината
законите, заповедта! Ниe в България живеем, въпреки, че сме българо-мохамедани,
обаче ние сме заедно. Ще отбраняваме Родината. До капка кръв! Ако имаш късмет да
се върнеш жив, ще дойдеш, ако нема – вика – там ще останеш!” И така стана.

Качиха ни на вагоните за Сърбия, Белград ни свалиха пеша. Там нататък
развалено вече всичко. Минахме един път Белград през центъра и старци на столовете
стоят. На пейки стоят. Пък ние заобиколихме града още един път. Още един път
минахме през града. И старците: „Ебем мама му и бугари, осем милиона народ, девет
милиона войска!” Ние се смееме. И други дивизии са минавали. Първа българска армия
на генерал Стойчев, той ми е командир. Много умен човек, хас за офицер, хас за
генерал човек. От там потеглихме, всичко развалено, пеша. Краката ти се подуят и пак
вървим, все едно на живо месо вървиш! Пеша. Викам му на командир: „Абе, другарю
командир, кога ще стигнеме фронта?” „Абе, с т’ва да се отървем – вика – по-лошо ни
чака!” „Абе, лошо – викам – но дайте го да ни отървете!” То не може да се върви
вече. Ей командира слама намираше да ни постели да седнем на нея да починеме
малко. Командира, на нас на войниците! Слама от купите, слама взима на въже с коня и
довлича. Язди коня, пък ние пеша.

Постоим малко, айде пак фасул, един бял фасул. Цяла Унгария ядохме фасул.22

На бойната линия излязохме, айде дохожда манджата. Ше се сурнеш на корем, няма да
се изправяш, забележат ли те, ракети едни след други светят! През нощта. Да идеме да
земеме храна. Забележат ли те, картечници косят, куршуми като пчели бузуникат.
Когото закачи – айде на място! Осем мерача съм сменил с лека картечница! Убият
мерача и аз го замествам. Друг пратят, айде и тоя. Зел картечницата и вика: „Дай са, ше
се меря.” „Момче, недей се мери бе, ще те убият, е сега ще те убият!” „А, ебал съм
му мамата!” Таап и айде, отзад мозъка му, кръв, всичко хвърчи. Каже ей тъй: „Хрр-
Хрр” с гърди и хайде, свърши. Пък те снайпери оттатък го вкарват и точно в главата му
пръснат. Пък аз съм зад него и мозъкът му хвърчи в устата, пръска ме! И цяла нощ в
окопа с него (с убития). Аз съм заместник мерач, него го убият, аз го замествам. По
цели камари гилзи стрелям… Довечера допълняющия ме вижда, че съм сам останал,
пратят друг.

21 Дори по съвременният път разстоянието е около 40 км, а по времето за което Мемиешев говори пътят
все още не е бил построен (бел. съст. К. Г.).
22 За еднообразието на храната споменава и Авраам Негул (бел. съст. К. Г.).



Боевете протекоха не ме питай как са протекли! Да не дава господ никому.
Винаги да е мир и спокойствие. Нема по хубаво нещо. Момчета, командири, ротни,
взводни, отдельонни, всичко ни разположиха на линия. На бойна линия. В Унгария,
град Сомбот и Мохач, е на тия градове. Почнахме действия. Почнахме да настипаме,
пък те ни дочакват… Най лошо е да настипяш, оти не знаеш докъде ще стигнеш. Айдее
първата ни изкосиха, изпадаха. Вечерта на вечерна проверка от наш’та рота 140 души
бехме – 16 души са останали. Другите всички паднали на полето. Ранени и убити.
Който останал ранен, свири му кръвта и рука: „Помооощ!” Кръвта му тече и рука:
„Помощ, майкооо, татакооо!” А няма ни майка, ни татко. Нема никого. И какво, пак
ни допълнят, вечерта пак на атака – айде! Пак ни вдигнат на атака. На бой с нож. И
давай, давай, давай и по едно време срещнахме до едно езеро (Балатонско езеро ли
беше, кое беше?)23 отклонено от Драва, голямо езеро беше. Въртяхме оттук оттам, ма
широко е много, не може да го преминем. И командира24 вика: „Момчета, след мен,
ходом марш!” В блато! И сме въоръжени до зъби, по шест нападателни бомби имахме
на кръста, пълнители, картечници, науръжено, раници носиме… Минахме блатото,
изцедихме дрехите, наврехме партенките, всичко мокро! Зимно време, сняг си вали,
дъжд си вали, ужас работа! Вика: „Момчета, има едно селце с дига, немците са зад
дигата! Ние трябва да напънем до дигата! И там – вика – стигнем ли, всякой един с
прибежки, залепя се без шум за дига, залепяш се за брега на дигата и мълчиш! Всички
бомбички нападателни ги отвърташ капачките. Чуете ли „Пали!”, веднага дърпаш
запалката и мяташ, дърпаш и мяташ!” През дигата пък те са от другата страна.
Стигнахме на врага, он25 е казал заповедта - фърлихме ги вред26. И щом млъкнат
бомбите, веднага скачаме, едни са мъртви, умират, други живи фанахме. И из един път
скочихме, кой му ръка откъснали, кой глава от немците. Ръкопашен бой. Едни със
щикове, с такова… Който те наръга някой, ще те наръга, ако наръгаш пък ти друг… Е
това е ръкопашен бой! Ние сме от тая страна, те от тая. И като нахвърлихме
бомбичките и вдигнаха на бой на нож. Е това е ръкопашен бой. То 60 години стана, съм
забравил… Може да съм наръгал някой. Ко27 идва към мене и я към него, та няма да му
простя? Или на теб или на мен, който изпревари. После ги фанахме и се предадоха.
Фатихме 900 души немци пленихме там. После ги закарахме и в едни лагери там ги
заградиха, пазеха ги наши войници, докато ги предадем. На Съюза ги предадохме.

Други път, в едно тежкокартечно гнездо сме трима човека. Като пада отпред
един снаряд и пръстта го отцепва и ни затиска сичките, и тримата. Само главите ни
видеха. Ако немаше по-наблизо, войници дойдаха с лопатките, та ни одриха, щяхме да
изпукаме ей там. В Унгария, на Драва. Пак в един канал сме, на брега, наредени
войници. Като пада един снаряд в канала, водата, дигна я нагоре, като се върна оная
вода, ни смете в канала. До месо – гола вода всичко. Дойдаха други войници, та
подадоха ръце, та излезохме. Иначе не може, дълбоко, канали са, няма за к’во да се
фанеш

23 Явно, че не става въпрос за Балатонското езеро (бел. съст. М. Г.).
24 „Нашия командир беше поручик Ненков.” (цит. А. М.).
25 Абдула Мемишев има предвид командира (бел. съст. К. Г.).
26 Абдула Мемишев има предвид бомбите (бел. съст. К. Г.).
27 В смисъл на „ако” (бел. съст. К. Г.).



Ама и тогава ми замиляха едни момчета, въпреки, че са немци. От наше има
много ядосани, особено северняци. И там имаше централа, тръби. Фатиха седем
момчета (немци), у тръбата надолу живи ги набутаха! В централата, в турбината! Да се
издавят, яд ги е на тях. То и то със заповед е отишло. Какво ти прави човека. Кога ги
виде командира вика: „Заслужавате под съд! Бива ли – вика – такова нещо! И те са –
вика – както и вие. Под заповед изпълняват. Пленили са ги, сега какво търсите от
тях?” А те отдавна ги няма, тая широка турбина…

На Драва Чехи и на Драва Полконе съм действал. Жертви, недей пита. На Драва
Чехи ме раниха. Ни настъпвахме тогава, настъпвахме… Снарядите ги познавам вече –
кой снаряд къде ще падне. Таман вече един снаряд падна и за се нахлупих да се закрия
от него и то падна, там отзад мене и едно парченце – паат – в крака. И ония Васил,28

къде се случи и ме намери и вика: „К‘во става?” Викам: „Бързо да ми спреш кръвта!”
Имах пакетче, превързочно, а то пропило – напълни се ботуша с кръв. Почнаха да ми
намаляват очите, кръвта тече, очите ми намаляват. Не мога да гледам. Изтеглиха ме
назад. Първо превързочна, то едно поле - съсирило се от кръв. Те не могат да смогнат
да превързват ранени. Мене мои познати ме намериха, та ме изнесоха най-напред, та ми
спряха кръвта. В едно село ни оставиха, в едни къщички - няма ни болница, няма ни
дявол, нищо. Там ни лекуваха. Пък едни войници как бяха премръзнали, пръстите, та
носа, ушите – капят му. На краката пръстите премръзнали - в едно песъчливо селище,
бяха ги оставили там, ги хранеха на място. От студ. 15 дена, затвориха ми раната и пак
ме пратиха на фронта. Тогава минахме Мур.

Ние продължихме, река Мур минаваме сега, към Австрия. Една мътна, черна
река… Ние сме много войска, Първа българска армия, е всичко насочено там. Качихме
се на едни лодки, по 20 човека и те ни забелязаха и снаряди „Буум”, „Буум”! Айде пак,
който може плува, кой не може – айде въз реката надолу! Нашата се не обърна, но ние я
върнахме назад, таман да се качим, видохме какво става и обратно назад. Та си на брега
излезнахме, та имаше един Васил, мой приятел: „Братко, рекъл, какво стана, остана
ли жив ти? В наш’та лодка, вика, всички отидоха въз реката - 20 войника!” Той се па
измъкнал. Га ме виде и ми се фърли и ми се уключи: „Братчед, жив ли си?!” Викам:
„Засега, да. Намирам се още жив.”

После минахме нататък Мур. Минахме Мур и въз една гора, ама е такива,
дебели дървета, те ги пък минирали. Немците ги минирали с конец. Ти кат вървиш и
закачиш някое, експлодира и дървото „Айдеее!”, кат те събори, то е грамадна работа! И
дърпаш конеца, запалка дърпаш и избухне мината. Разбраха офицерите, нашите,
командирите, че е минирано и отпред миночистачки пуснаха. Намери мина и звъни. И
забиват колчета. Други пък момчета има – ходят, та ги обезоръжават.29 Изкара му
запалката, натъркали ги като хлеб ей там. После ги обират. Те са е такива – големи. И
танкови мини има и единични мини има – като калъп сапун. Стъпиш ли – отиде във
въздуха. Там не загинаха много хора, там минахме по-леко. Драва Чехи, там много
народ измря. Драва Чехи, Драва Полконе… Едно Циганско село, помня, го попиляхме,
до темелите, начи. Да нема здрава къща! Оръдията, авиацията, катюши дойдаха пак

28 Виж по-долу (бел. съст. К. Г.).
29 Абдула Мемишев употребява думата в смисъл на „обезвреждат” (бел. съст. К. Г.).



тогаз, намесихме се с руските войски. Като дойде една Катюша, като минахме Мур
реката и се качихме на едно поле. Град Печ се казва. И са гледаме, ееей, че нататък
дойде една Катюша и седи до нас. Тя на релси и като му издърпа, 32 ли снаряда е, 72-ли
е, гледам целата полена възврела, „Бум”, Бум”, задими всичко. И веднага се измести на
друга страна, избяга от там, оти пусна голем дим. И след малко оп от тяхна страна
снаряди, айде праас, праас, където е била катюшата. Хубаво, ама тя избяга на другия
край, ще му фане цървулите. Те руснаците, ех и тея катюши – опасна работа!

И те минахме мините, излезнахме на Австрия. И са там привърши вече фронта.
„Немците – казаха – паднаха, паднаха!” Като почнахме ние – радост… Добре, ама
командира Стойчев30 каза: „Искат момчета да ни оставят в Берлин окупация.”31 И тея
войници като се разврякаха… три-четири души се самоубиха. Самоубиха се от мъка,
защото казаха, че ше идеме в Берлин за окупация. Тогава каза генерал Стойчев:
„Момчета, позволете ми да отида за България, до София, може да решим въпроса, да
си се изтеглим за България.” И отиват за София, за България… Тя, войнишка партенка
бърже се развива. Как са се научили, че се е решил въпроса, и още като иде с колата и
хукна войската към него. И вдигнаха му колата нагоре, колата във въздуха му вдигнаха!
Радост, че за България се е решило. Те, войниците се научат бързо, къде – как… И слезе
Стойчев, вика: „Драги бойци, успехме! Ще се изтеглим за България!” Е-е-е, радост,
радост.

Кога тръгнахме за България, пеша вървяхме, чак до Белград. То всичко
разрушено. В Белград се качихме на вагони. Кога наближихме София уж ни провериха
патрули, като почнахме тея влакове от прозорците: „Трррр”32 – ще скъсаме жиците.
Ние сме набутали патрони в панталоните, скрили сме. Отиваме на София, казах ще
стоиме два часа. Цяла София от едната страна, подаръци и от другата! Подаръци на
фронтоваците. Наредили подаръци, ризи, гащета, обувки, кой каквото сака! А пък едни
жени плачат: „Моя син виждали ли сте?!”, Моя мъж виждали ли сте?!” „Така се
казваше!” Те писали: „Неизвестен”, „Убит”. Пак дошли да питат (жените), да излезе
от някъде. Плачат, рукат. И ние се разплакахме. Я нищо не земах, само едно парченце
торта имаше, та хапнах. Викам: „Само да не викат: Виж, подценява хляба!” И там
стояхме два часа,

И от там се качихме в Пловдив, и там ни посрещнаха. Същата работа. Пловдив –
Хасково. Там вече се разтоварихме. Върнахме се, дойдохме си е тука, уважваха ни
всички хора, и властта и всичко.

* * *

30 Генерал-полковник Владимир Стойчев (1882-1990) командващ Първа българска армия по време на
Втората фаза на войната. Награден с орден „За храброст” ІІ и ІІІ степен, съветски орден „Суворов” І ст.,
и „Кутузов” І ст., югославски орден „Партизанска звезда” и унгарски орден „На унгарската свобода”. За
повече инфопмация виж: Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 135 (бел. съст. М. Г.).
31 Очевидно става въпрос за войнишки слух – т.нар. партенка. Вероятно се е обсъждал допълнителен
престой на тези части в заетите територии, но със сигурност не и в Берлин. За подобни слухове виж също
разказана Илия Павлов (бел. съст. К. Г.).
32 Абдула Мемишев има предвид, че стрелят (бел. съст. К. Г.).



А, в Унгария те местното население уплашени, всичко живо. Аз после, га
привърши фронта, нашия командир ме назначи артелчик на пленниците. Та им давах
храна. Па я бях в една квартирка - мъжа от Сърбия или от Хърватия и говори като
български все едно, се разбираме. Жената – унгарка. Жената е гледала едно момиченце
без мъж и мъжа е гледал едно момиченце без жена. Та са се оженили, събрали са се с
двете деца. В тяхната къщичка артелна ми оставиха. И са вика хазяина: „Момче, гладни
сме, нямаме нищо за ядене!” Пък аз имам хляб много, брашно, макарони, захар, всичко.
Отидох, дадох му десетина-петнайсет хляба, вика: „То ще се развали, стига, стига!” И
се разбира, все едно български говори. Дадох му рана (храна), накарал момичето едно
кафе да свари, да пийнеме кафе. Я не рачих, не искам. И той се сети стария, вика: „Той
го страх сигур, да го не отровим.” Та земаха, те пийнаха, момичетата първо, тогава и
аз – изпихме едно кафе. Тогава му дадох захар един чувал, брашно. Той нема къде да го
сложи.

Викам на командира: „Я ще ида една вечер наряд на пленниците.” Он вика:
„Щом желаеш, дай на готвача продукти и иди.” Дадох му продукти и отидох и аз
наряд. И са вечером приказвам, ама на вратата, с техния домакин. Приказваме, пък
дойдаха четири-пет души, се накрай еее има тоалетна, попитаха ни на вратата: „Може
ли да ида да пикам?” Викам: „Може.” Ние си приказваме с техния домакин, вика:
„Тия ше избягат!” То застанало едно, и другите се качват на него – оп! Бягат. Вика:
„Избягаха!” Викам: „Прибирай се навътре, да не бягаш!” „Няма.” Викам си: „Да не
каже на наш’те командири к‘во съм правил.” Минаха тези и кога дойде другия наряд -
сменихме се, без да ги броят. Третия наряд идва и ги преброява – нема толкова души!
Руснаци идват, да натоварят на Дунава плячка или за Съюза, или за България. И когато
взимат от пленниците да товарят, да работят и когато се връщат, карат ги да пеят.
Песни да пеят и да маршируват. От града някой се покаже, да види как пеят
пленниците. И пратят два три войника там, хоп – айде в строя, пленник. Цивилни,
които гледаха. От къщи са гледали, влизат войници, хващат го и айде в строя –
пленник. „Еби му мат – вика – едни избегали, други наместили.” Попълват бройката,
дето са избягали.

И са, когато ги предаваме, дойде командира, пусна десетина-дванайсет души от
пленниците. Нашия командир ги пусна. От плениците ги избра и ги пусна и само аз ги
видях. Ще ги предаваме на руснаците, пленниците. Тези които са боси, разранени, не
могат да вървят, са на артелната каручка. Конете вече не могат – претоварила се
каруцата и не могат. И другите пленниците бая се отдалечават. Викам на каруцаря:
„Знаеш ли какво ще направим? Да освободим конете, ще ги попитаме, до върбалаци
минаваме, можете ли да бягате? Който може да бяга, слизайте, бягайте!” И ние с
автоматите по въздуха „Пррр”, „Пррр”, „Пррр”. Командира с коня: „К‘во става?!?”
Викам: „Избягаха, на шумата, ние, викам, някви изтрепахме, ама…” Ние по въздуха
стреляхме, защо да ги убиваме, то му е достатъчна една мизерия.

Руснаците, после се объркахме, заедно с тях действахме. Дойдаха „Катюши”,
войски техни… Те се добре се отнасяха с нас, те руснаците ни защитаваха много.



Ама те, от Америка ли от Англия ли, откъде, авиация отгоре, ей тъй – слънцето
занича! За Берлин да бомбардират. И мине един полк и пак други отзад идват. Толкова
авиация имат и американците…

Командирите как се държаха? Много добре, ние сме доволни от командирите.
Да ни предпазят: „Ше внимавате… Нема да се движите прави, ще се сурвате на
лакътите, щото – вика – смъртта е неизбежна. Нашия командир беше поручик
Ненков.

Войниците към командирите много добре се отнасяха, много добре. Аз съм
доволен много от наш’те командири. Не знам другите войници, обаче аз съм доволен.

Помежду си войниците? Добре с тях. Всички бяхме добре.
Психологически последици? На сън, на сън се столявам и действам по корем.

Интервюто проведе Константин Голев



АВРААМ ИСАК НЕГУЛ

„Ние бехме конгломерат и всички се биеме за България!”

Авраам Исак Негул участва във втората фаза на Втората световна война в
Сърбия и Унгария, като доброволец-пехотинец от Хасковската гвардия. Записът е
направен в дома на друг ветеран от войната – Димитър Димитров, в гр. Хасково.

Казвам се Авраам Исак Негул. Роден съм в Хасково на 23 февруари 1924 г.
Служил съм в гвардейската дружина в град Хасково. На 12 септември 1944 г. в Хасково
се създаде армейската дружина, чието ядро бяха партизаните от партизанския отряд
„Асен Златаров”, Хасково.33

Това беше доброволческа дружина. Всички бяха доброволци, нямаше наборни
войници. Още повече, че моя набор още не беше повикан във войската, защото тогава
навършихме 20 години. Значи на 21 години ни земаха войници тогава от България.
Постъпихме в българската армия преждевременно.

Аз съм евреин по националност. Знаете, че ние евреите страдахме от
антисемитизма в България. През 1941 г. беше приет закона за защита на нацията34, с
което ограничиха всички политически, икономически и други права на евреите в
България, в това число и в Хасково. Какви бяха нашите ограничения? Първо ние бяхме
събрани в едно гето – еврейската махала в Хасково. В района на спортната зала
„Дружба”, в центъра на града. Около тая зала всички къщи бяха еврейски. И това
паркче, което е сега там, се казваше еврейското паркче, защото то беше в средата на
еврейската махала. Не ни се даваше възможност да излезем извън рамките на тази
еврейска общност, на това гето. Ние нямахме право да се движим по главната улица,
площада, да посещаваме обществените места като кина, театри, с изключение на
модерното кино. Това е Домът на техниката сега в Хасково. Освен това ние бехме
задължени да носим звездата на Давид. Това беше една малка жълта, от кокал
направена звезда, която трябваше да бъде пришита на най-горната част от дрехата и то
на лявата страна. Ако свалиш палтото, трябва под него, ако имаш риза (или нещо
друго) и на ризата да имаш. Иначе имаше глоби, бой имаше, можеше арести да има и
тъй нататък. Нашият град не беше голям – 26 000 души, почти се познаваме всички.
Освен това всички евреи, които бехме над 16 годишна възраст, бехме и граждански или
военно мобилизирани в разни трудови лагери. Аз съм копал в Хасковската река, по
корекцията на реката. Бил съм и в Свиленград по корекцията на местната река.

33 С постановление на МС от 10.09.1944 г. в състава на БНА се сформира „Народна гвардия” от
партизани и доброволци. Повече по въпроса виж Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с.
205-206 (бел. М. Г.).
34 Този закон влиза в сила на 23 януари 1941 г. и продължава да действа до 27 ноември 1944 г. Законът
урежда обществените отношения, свързани със статута на тайните организации, лицата от еврейски
произход, тяхното имущество, „противонационалните” и съмнителни прояви. Законът следва примера на
Нюрнбергското законодателство и е част от общоевропейската тенденция за сходни разрешения на
еврейския въпрос по подобие на тези в Нацистка Германия. Повече по този въпрос виж: Добчев, П.
Антиеврейското законодателство и неговото преодоляване (1942 - 1945). С., 2010 (бел. съст. М. Г.).



Строихме там и един мост. Въобще, контактите ни с другите националности бяха доста
ограничени. Освен работата по Хасковската река, друга работа не ни даваха. Беше
изключено човек да стане държавен или общински служител, магазини не ни даваха да
имаме, никаква дейност.

Майка ми беше тютюноработничка, а баща ми беше военноинвалид от Първата
световна война. Моето социално положение беше такова. Той тогава беше ранен при
завоя на Черна в Македония и с отрязан крак. И много български войници са паднали
там.

Аз членувах в нелегалната младежка организация на РМС35 и от там вече се
записах доброволец. Командира на наш’та доброволческа дружина беше Алексиев.
Командира на Хасковския отряд „Асен Златаров.” В тази част имаше неколко роти.
Мога да ги изброя. Две пехотни роти – Първа и Втора. Аз служих във Втора рота.
Освен това имаше картечна рота, имаше свързочна рота и минохвъргачна рота.
Фактически от тия шест роти само едната рота беше изпратена на фронта. Командир на
наш’та рота беше Щерю Щерев.

В началото на 1945 г. дойде заповед, че една рота трябва да замине за Втората
фаза на Отечествената война – в Хърватия, Унгария и Австрия. Командването реши
нашата Втора рота да замине. Това стана в началото на март. Ротата се състоеше от три
взвода и всеки взвод си имаше свой командир. Аз бях в първи взвод.

От тука потеглихме със влак. До Белград с боен ешелон, а от там тръгваме пеша
вече. От Белград до Грац в Австрия, където беше последния ни поход, километрите
мисля бяха 1500, цялото разстояние сме вървяли пеша и обратно. По пътя инциденти
нямахме, става въпрос, когато вървяхме в боен ред.

Нашият ешалон беше спрял на една гара, не помня къде. Една река минаваше и
некои войници, не от нашата рота – други, отиват да се къпят без разрешение на
командването и един взе, че се удави там. Много нелепа смърт.

Помня само, че веднъж бяхме стигнали до една гара, беше в Хърватия. На гарата
имаше един ешелон с български ранени войници. Дойде заповед ние да помогнем, да
изнесем ранените войници от влака до некакво общежитие, училище ли беше? Да може
там да бъдат настанени и лекувани. Носиме ги на носилки, един отпред, а другия отзад
и носиме войника, обаче само главата му се виждаше. И го попитах: „Войниче, ти
какво си пострадал?” И той ми каза: „Абе вдигни одеялото, ще ме видиш”. Като му
вдигнах одеялото, войникът беше без крака и без една ръка. Кажи речи жив труп, жив
труп. На мен ми стана много така тежко за самия войник и второ – тогава за първи път
се срещам с човек, който е участвал във войната, в преките бойни действия. Страх ме
обхвана. Викам си: „Сега, ако и мен ме върнат по същия начин?!” Та ужас, по-добре
човек да остане там, отколкото да го върнат по този начин.

Както и да е. Стигнахме след некой друг ден до нашите позиции, които беха в
Хърватия. Минахме Мур и Драва и през първата вечер още, в началото на март, шести,
седми март, когато се водеха тежките боеве при Драва-Соболч. Германците се опитаха
да пробият Първа българска армия, като ударят във гръб съветските войски, които се
насочват към Будапеща. Тогава много тежки боеве водеха наш’те и се чуваше кънтежа

35 РМС – Работнически младежки съюз (бел. съст. М. Г.).



на оръдията, на танковете. Това бяха първите признаци, че ние сме вече в предните
бойни линии. Вечерта пристигнахме до канала Принципалия. Това беше една суха река,
сух канал. От другата страна бяха немците, от тая страна бехме ние и там се водеше
позиционна война. Пази се границата, ние нашата, те тяхната, без да се водят някакви
сериозни сражения. Това беше първата нощ от нашето активно участие във войната.
Като всеки новобранец на фронта, и нас ни беше много страх и въобще не сме спали
тази нощ. И цяла нощ стреляме. Понеже имаше дървета там на тоя канал и постоянно
ни се виждаше, че германците нападат, и ние през това време стреляме непрекъснато. А
пък това са били паднали клони от вятъра. И така три вечери подред. И на четвъртия
ден идва един съветски майор и вика: „” Момчета какво правите, как сте? Страх ли
ви е? - и ние: „Ами, малко ни е страх.” И той вика: „Защо стреляте непрекъснато три
вечери?” И аз викам: „Щото идват германците”. Е как така, къде сте ги видели тия
германци? Знаете ли, че вече сте изстреляли над 10 000 патрона, а колко човека сте
убили, знаете ли?”„Е не знаем.”

Той излезе много разбран човек. Вика: „Аз знам, че вие изпитвате страх, но да
знаете, че германците няма да ви нападнат, така, че недейте си хабете патроните.
Още повече, че ние вчера хванахме един германски пленник.” Тези пленници, които ги
хващат, е с цел да издадат състоянието на военната част, дали имат намерение да
нападат или не. Това „език” се казва – човек, който да може да приказва. И руснакът
каза: „Още първия ден, като го хванахме, той каза: „Вие срещу нас сте сложили едни
новобранци, три вечери само стрелят””. Един стар кокал никога няма да стреля така.

В полунощ на 30 март 1945 г. дойде заповед, че Първа българска армия започва
настъпление. Тогава атакувахме германските позиции на известната линия „Маргит”,
тя беше силно укрепена. Там ние разчитахме само на артилерия от Момчилград, която
беше прикрепена към 10-а дивизия.36 Атакуваме първия път германските позиции,
обаче те ни отблъснаха, втори път също атакувахме и те пак ни отблъснаха. Чак при
третия път вече успяхме да преодолеем тяхната съпротива, обаче те се изтегляха вече,
като видяха, че напъна е голям. Сигурно имаше някакво обкръжение и от другите
страни. Тогава ние по пътя видяхме много германски войници, които бяха без крака,
без ръце, без глави. По време на едно сражение всичко става. И така германците
отстъпваха под напора на цялата Първа българска армия, която беше в настъпление.

Срещу нас воюваха и унгарци, фактически това беше унгарска територия.
Маргит е едно нежно унгарско име на девойка. В интерес на истината трябва да ви
кажа, че в Унгария унгарските войници масово се предаваха. Все пак те се намираха на
собствена територия и когато неприятела влезе в твойта територия, ти, за да защитиш
не само своя живот, но и живота на всички унгарци, по-хубаво да се предадеш. Иначе
ще има сеч. Отношението на нашите власти към унгарските военнопленници беше
много хуманно, въпреки, че сред тях имаше унгарски военни, които са сътрудничели
много на германците – които са били във Гестапо, да речем. Имаше едни специални
части, унгарски, които бяха много настървени, не само срещу Съветския съюз, но и
срещу всички останали. Ние сме конвоирали унгарски военнопленници от 500-600
души, а ние  4-5 души сме ги придружавали, защото знаехме, че те няма къде да отидат.

36 10-та пехотна Родопска дивизия (бел. съст. М. Г.).



Те знаеха, че ние ги водим към техните места и оттам всеки си отива. Но за по-сигурно
ги карахме да си отвържат панталоните, коланите им ги взимахме, защото това е
оръжие колана. Може да те удари, може да се обеси или нещо друго. Така с отворени
панталони те вървяха и така той не може да бяга, защото ще му паднат панталоните,
така че бяха безопасни.

Спомням си, че често закъсваше конната артилерия от Момчилград – техните
оръдия се теглеха с коне. И те често закъсваха, не можеха да измъкнат тези оръдия. И
тогава идваха на помощ съветските „Катюши”. Съветските самолети също
бомбардираха. Понеже германските войници бяха с каски и ние бяхме с каски, и отгоре
не може да се различи какви са войниците. И дойде заповед всички да свалиме каските
и по такъв начин от горе ни различаваха.

Така веднъж бехме в една гора. И по едно време два германски самолета почнаха
да кръжат над нас и да стрелят отгоре. И ти нищо не можеш да направиш. Навираш си
главата в шумата и куршумите вървят от ляво от дясно, ако те улучи отиваш, късметец.
Ако идва срещу теб противника, ти можеш да се скриеш в окопа, докато когато от горе
кръжи и в окопа да си, пак ще те улучи.

Друг път, не помня кога точно, пак в гората и вечерта командването каза – тука
ше спиме. Имаше ветрец и аз видях едно сухо дере и реших да легна в него, да се
покрия със платнището, всички имахме по едно платнище. И легнах. Добре, ама около
полунощ нещо взе да ми мокри. То завалял дъжд и всичко потекло по сухите реки и
намокрих се целия. Другите уж ги издуха ветъра, ама сухи поне останаха. Въобще не
предполагах, че може да се случи такова нещо.

На 1 май 1945 г. много рано сутринта ние вече бяхме на левия бряг на река
Драва. А на десния 3-та Балканска дивизия се биеха срещу една германска част. Много
ожесточени боеве. Нашата задача беше да охраняваме левия бряг с оглед да не бягат
германците. Там се установихме, но по едно време немците забелязаха, че има
български войници, може би некой е пушил, защото в тъмнината даже една цигара се
вижда от много голямо разстояние. И тогава от една минохвъргачка падна един
шрапнел и уби един наш войник на име Балкан, който беше наш приятел и партизанин,
от нашата рота.

На 9 май Германия капитулира официално, обаче и след това отделни германски
части продължаваха да се сражават. И една такава част беше около град Грац, Австрия.
Български войски водеха боеве там. За да подсилим нашите другари, ние се насочихме
към тези боеве, но докато стигнем след два дни път, германците се бяха предали. С това
приключи войната и нашето участие там. След това пристигна една заповед на главното
командване, че българските войски трябва да бъдат изтеглени от Унгария. Там останаха
съветските войски, те не се изтеглиха. И ние се прибрахме. Обратно пеша до Белград и
от там с влакове. По време на войната човек добива съвсем друг характер, други
навици. Ние почти не сме спали през тия няколко месеца. Примерно не сме спали в
къща. Спиш някой път в някоя обезлюдена къща, но какво спане е това, нито пижама
ще носиш, нито нищо.



Относно яденето какво да ви кажа. Беше еднообразно. На обед фасул,37 вечер
сушени картофи, сварени. Месо няма кой да ти достави, освен ако от там ти попадне
нещо да се заколя. Ама въпреки това не чувствахме недостиг, млади хора.

Местното население, там откъдето минавахме, беше страхливо. Първо те
казваха: „Комунистите идват!” Едва ли не си представят, че идват некакви
човекоядци. Но през време на почивката обикновено лагерите ни беха над некое село,
така. И там си почиваме. Слизаме долу в селото, носиме бельото, в некоя къща влизаме,
срещу един сапун, срещу една кутия цигари или кибрит – нещо, с което ни снабдяваха
нашите – те ни изпираха дрехите, даже стояха там, докато изсъхнат и след това си ги
взимахме. Аз веднъж оставих дрехите в една къща, но ми се видяха, че всички са
еднакви, качих се горе, като слезнах, забравих коя къща беше и оставих бельото там,
какво да правя.

Най-много сме имали работа с хърватите и още повече с унгарците, където ние
фактически водехме боевете.

За хърватите, те не всички, но голяма част бяха на страната на немците. При тях
имаше една групировка на Анте Павелич38. Той се бореше срещу комунистите
партизани в Югославия, срещу съветската армия, срещу нас и така нататък. Те бяха на
страната на германците. Това беше още когато германците бяха окупирали Хърватия,
но когато ние влезнахме вътре, те не си показваха рогите, защото щеше да има сеч.

Иначе все пак предпазни мерки се взимаха. Да речеме, не ни даваха да пием вода
от кладенци, щото не знаеш в тоя кладенец да нема пусната отрова или нещо друго.
Раздаваха ни пакетчета с некакъв прах. Като го изсипеш и най-мръсната вода да е, той
веднага обеззаразява и пиеш от тая вода. Тя не е вкусна, обаче не е и отровна, което е
най-важното. Сега че няма вкус, голяма работа. Иначе не пиехме вода и от разни
изворчета, които идваха от далече, от височината – ти нямаш право да пиеш, защото не
знаеш дали от горе няма пусната некаква отрова. Това беха предпазни мерки. След това
ни предупреждаваха да не общуваме с жени там, защо нали знаеш, че от където и да
минава войска и съюзническа да е, тя не е твоя войска.

По време на война има разлика в отношенията между войник и командир и през
мирно време. През мирно време, ако един войник види офицер, трябва да му отдаде
чест, да застане мирно, ако го види във влака да стане прав, да седне офицера и така
нататък. Старшинството на офицера винаги се чувства в Родината, обаче вънка
главната цел е да изпълниш заповедта на началника по отношение на настъплението и
отстъплението, това е. Дали ще му отдадеш чест, не е важно. Германските снайперисти,
както и българските и съветските, гледаха да убият командирите. По едно време бяха
забранили на офицерите да излизат с офицерските си шинели, а с войнишки. Даже и да
знаеш, че е офицер и да не му отдадеш чест, голяма работа. Важното е, ако ти каже да
настъпиш срещу германците, да настъпиш. Ако не настъпиш, съгласно военните закони
той може да те застреля веднага, защото ти не изпълняваш заповед.

37 Виж разказа на Абдула Мемишев, който също се оплаква от фасула на фронта (бел. съст. К. Г.).
38Анте Павелич (1889-1959) е основател и ръководител на хърватското националсоциалистическо
движение „Усташи” през 30-те години на ХХ в., a по-късно държавен глава на Независимата хърватска
държава по време на Втората световна война (бел. съст. М. Г.).



Имахме един случай на връщане вече, нали бехме по-освободени от цялата
работа, от войната. Вървяхме пеша, а зад нас се движеше една кола, където беше нашия
багаж – раници, шинели, платнища и тъй нататък. Целия ръчен багаж, а ние носиме
само пушките и каските. Това беше през месец юли, един пек, ние едва-едва се движим,
обаче прибираме се в България и настроението беше повишено. И минава генерал
Хубенов,39 командира на 10-а дивизия. А ние разсъблечени, полуголи. От горе нямахме
нищо, само по панталони бехме. И генерала почна да ни се кара: „Вие башибозушка
армия ли сте? Какви сте? Облечете си ризите, облечете си хурките, сложете си
шапките.” Ама в тая горещина к‘во ше сложиш – и не се подчинихме. Той беше на бял
кон, тогава немаше леки коли. Ние не му обърнахме внимание и човекът си отиде. Това
нещо, ако той го свари в България, ще ги вкарат всичките в затвор за неподчинение.
Ама там никой не ти обръща внимание.

На връщане, някъде след Белград, имаше един войник, който почна да мъкне
разни железа и тенекии. Пък тогава нямаше ги в България тия работи. Имаше купонна
система. И му викаме: „Сега ти защо ги събираш тия работи?” „Като се върна в
България да си имам.” Аз не можах да разбера тоя човек дали жив се върна в България
или не, но това правеше.

Командирите никога на превишаваха своите правила. Нашите командири бяха
много другарски настроени към нас, те нямаха такова горделиво отношение, както
некои царски офицери, които беха възпитани във военните училища. Там беше друго,
почитта към командира, към царя беше най-важното. А тука нямаше такова нещо.

Иначе от нашата рота пет души бяхме еврейчета, имаше едно арменче, имаше и
едно циганче. Ние бехме конгломерат и всички се биеме за България, тогава нямаше
токова деление на националности и тъй нататък. Всички имахме съзнание на български
войници. Нямаше никакво расово отношение към другите.

През време на война можеш да изстреляш хиляди патрони без да има убит нито
един човек. Не всеки куршум, който се изстрелва, убива човек. Лично да ти кажа, не
съм трепал така човек. Когато съм стрелял, може да е падал убит некой. Но да съм
отсекъл главата на некой немец или унгарец – не. Иначе трупове много съм виждал –
убити, сакати. Има случаи човек срещу човек. Това е, когато се водят боеве в населено
място. Влизаш в един блок и не знаеш зад тая врата кой е. Кои са твоите неприятели,
кои не са? Тогава, ако влезнеш в една стая, няма начин, ако видиш чужд войник, няма
начин да не го разстреляш или да му отсечеш главата, щото иначе твойта глава ше
отиде.

Иначе имаше случаи, например водиш боеве, виждаш има убит неприятелски
войник или офицер, на ръката му часовник, той е умрял човека, ти му вадиш часовника
или пък да му изкараш ботушите, защото са нови.

Но нашата армия не беше оборудвана. Тръгна, дето се вика, с два различни
ботуша. Българската армия беше много, много бедна тогава.

Войната по начало прави човека по-мъжествен. Човек, минал през войната, не
може да се огъне, освен ако характера му е много слаб. Иначе аз мисля, че съм се калил

39 Генерал-майор Иван Хубенов по време на Втората фаза на Втората световна война е командир на 10-та
пехотна дивизия. Уволнен през 1946 г. (бел. съст. М. Г.).



в тая война. Научи ме на много работи. Да бъда твърд, да не се огъвам. И това нещо
продължава още да ми действа. Защото знам, че едно нещо, за да го постигнеш, трябва
упоритост, знания и тъй нататък. Участието ми във войната спомогна след това да се
устроя в самия живот. Оцениха хората, които са участвали, били те доброволци пък и
всички останали. Държавата почна да полага грижи за нас, ама малко късничко. Чака да
умрат по-голямата част и чак тогава. На нас ни дават по една пенсия допълнително. По-
богатите държави имат и други привилегии, ама не затова отидохме. Да не правим
сравнения днешните доброволци, които отиват в Ирак, колко получават, а ние колко
получаваме? Ама нови времена. Те отиват за пари, ние отиваме от любов към
държавата.

Лично за мене като евреин това беше отпушване на тази омраза, която беше
натрупана срещу фашизма, която имах възможността да я приложа и на практика.

А след войната аз почнах да работя в младежката организация – РМС. Завеждах
културно-просветния отдел. Оттам ме прехвърлиха във физкултурния отдел и моята
кариера тръгна по линията на физкултурата и спорта. И завърших като директор на
спортния тотализатор40, защото все пак и това е свързано със спорта. Аз съм доволен от
живота си. Нямам основания да се оплаквам. Останах си в България, а моите родители
заминаха за Израел. И децата са ми в момента там. От двамата ми внука единият е
завършил военната служба, а другият в момента я кара.

Интервюто проведе Мариан Гяурски.

40 В гр. Хасково (бел. съст. М. Г.)



АНТОН ПЕНЧЕВ ВЪЛЧЕВ

“Аз, като чух ампутация – дотук ми беше дошло. Гарафата – полковника в
главата! „Ампутация – викам – ампутация?! Че съм войник, войник съм в окопа! Тука

ти си войник! Ще ме лекувате!””

Антон Вълчев служи в Македония през 1943 г. Там е арестуван за
комунистическа дейност и попада в немски лагер в уранова мина на остров Родос.
След освобождаването си се завръща в България и взима участие в двете фази на
Втората световна война. Ранен е в боевете при Драва. Записът е направен в
ресторант в центъра на град Добрич.

Роден 1923-та година в село Каменна, Северна Добруджа. Румънците как се
държаха с нас? Ами прилично беше. Слушай, не съм срещал трудности. Баща ми по-
такова… Той бил граничар 17-та – 19-та година между Румъния и Бесарабия.
Превозвал е в бурните времена, бягащи от Русия, бягащи в Русия. И от там го пращат,
от Северна Добруджа във Варна некъде. Като ни преселваха дали сме имали проблеми?
Нема, аз рано съм се преселил. На три години съм дошъл, баща ми се изселва. 36-та
година завърших първи, отличник. И отивам в българската гимназия, то големи такси,
не мога да уча. Отивам там в Констанца, от Констанца 30 км е земеделска гимназия.
Баща ми тука, аз отивам, там уча в Румънска земеделска гимназия. 40-та година вече
минават, питат, който е българин – „Заминавай!”

Сериозната военна служба почна 43-та година в Шумен. След това в София и
после отидох да служа в Щип. Там карах подофицерската школа и станах подофицер.
Командира на полка ме прати да товарим патрони за картечница. С тия патрони
трябваше да заемем позиция някъде, тъй като имаше сведения, че се събират български,
югославски и гръцки партизани, които ще съгласуват действия някъде под Беласица, но
от югославската страна. През нощта минаваха и аз усетих, че са партизани. Един ме
будеше да събудим офицера, с който трябваше да носим патроните, вика: „Виж долу,
светкат нещо!” – обаче аз му казах: „А, това са светулки!” На тоя етап не участвах в
никаква конспирация, аз бях обикновен подофицер. След това работата се разбра,
войникът каза, че е събуждал старшината (тоест мен) и ми е казвал за тая работа, но аз
съм го успокоил, че били светулки. Дадоха ме на военен съд и ми искаха смъртна
присъда за комунистическа дейност. Не се стигна до съд, но ме дадоха на германците.

Предадоха ме на германците 44-та година и те ме изпратиха заедно с други (аз
бях единствен българин, но имаше всякакви други) на каторжна работа в една уранова
мина на остров Родос. Там до този момент нямаше нито избягал, нито жив оцелял. Но
на 5-ти септември англичаните направиха десант и освободиха острова. От там ни
прехвърлят в Тракия и си идваме. И аз така излязох на свобода и се върнах в България.
Те ме пуснаха да се върна.

Стана преврата. Тъкмо се върнах в село и пристигна призовка да вървя на
фронта. Идвам си тука, отивам си в село, и след 5-6 дена военните ме търсят. Оттам
отивам в Шумен, ме зимат в пехотния полк. Обличат ме и отивам на фронта. Взимам
първо участие на фронта. Подофицер бях.



Аз Първата фаза отначало не почнах, след туй. Първата фаза сварих в Подуене41,
някъде в Югославия. В едно дере, слизаме към тези дето са (сега) им дадоха свободата
– Косово. По едно дефиле. И там една съветска армия, военновъздушна армия ни
разсипа. Ами объркала, объркала. Убиха ни – три впряга ни убиха, с оръдията. А тя
една жена командва самолетите. Рускиня, бе. Тя командва авиацията, отдолу я насочва.
И даже там тя не преставала. Те стрелят по наш’те – непрестанно бият там. След това,
на другия ден, идва генерала с едно каре.42 И на място я застрелва там. Пред войниците.
Да, да, с каре в дъжда.

Т‘ва са шиптари, те са шиптари. Има на Първата фаза, като бехме. Ами те,
националисти беха, ултранационалисти. С нас как се държаха? Ами лошо, те ни
преследваха нас, преследваха ни, даже имам такъв пример – аз бях обозен подофицер
на Първа фаза. Албания43, Сърбия – там. Вече накрая на Първата фаза провизии не
идваха, няма превозни средства. И коне. И търся храна. Храна трябваше. Там имах
допир с тях, с шиптарите. Стана тъй, че веднъж конете ни остават без храна. Трябва да
търсим сено. И тръгвам с шест войника там из дефилето – Прищина е там. Търсим
слама за конете. И единия ми войник, изглежда, е малко по-особен характер. Ами там
той, пипа си нещо, нали разбираш?44 Туй беше вечер, отклонява се от нас. И после не
можем да го намерим. На другия ден пък за конете трябва да търсим пак фураж.
Тръгваме пак. И попадаме в една махала в едно дефиле. Там е било община, община на
махалите. Отиваме ний, търсим, надяваме се там ше има сено. Войника го няма, не
можем да го намерим. И слизаме там, гледаме сеното. И влизаме в общината. Тя една
дълга община с врати от север. Дет‘ са един коридор и накрая стая. Другите стаи са по
коридора настрани. Влизаме там, пускам моите войници да проверяват, докато аз
отварям вратата. Гледам един щик, разбираш ли, трепери на вратата. Гледам тъй от
далече, в ъгъла леглото – кръв тече. Викам: „Тука е, нашия Иван е тука!” И извиках
войниците, оня отвори вратата и щика трепери. Аз си снемам кепето, дръпнах пушката,
той изтърва пушката. Влизаме вътре, той нашия Иван там убит.45 Там го пази един
шиптар. Е, оставям го шиптара на войниците, те го претрепаха май. Убит e там, убит е
там – Иван. Ами сигур е пипал нещо.

То беше към 25-ти декември. Ами то се връщаш от Вучи трън, то няма
транспорт, щото заангажирани превозни средства, всичко заангажирано за Втората
фаза. И те в ход, в ход разбираш ли? И до Вучи трън, там се връщам. Аз бях командир
на обоз. Аз снабдявах армията. В София ни спря частта, чакат да видят дали е
попълнено, товареше армията за Втората фаза. Чаках 15 дена, казаха, че е попълнен
състава на армията за Втората фаза. „Изтегляйте се в частта, издавайте запасняци,
освобождавайте каруци, коне, което е мобилизирано – да се освободи!”
Освобождаваме го и пускат ни, последния ден е отпуска. Отивам си в село, защото

41 Става въпрос за град Подуево (бел. съст. К. Г.).
42 Вероятно Антон Вълчев има предвид наказателен взвод (бел. съст. К. Г.).
43 Вероятно става въпрос за Косово поле, тъй като по време на Втората световна война българската армия
не е навлизала в територията на Албания. Грешката на Антон Вълчев произтича от факта, че и през
описания период Косово поле е било населено предимно с албанци (бел. съст. К. Г.).
44 В смисъл, че краде (бел. съст. К. Г.).
45 За изтезаван и убит от албанците български пилот виж разказа на Стефан Славов (бел. съст. К. Г.).



другия ден веднага ме търсят. И от Шумен ми съобщават веднага: „Идвай!” Аз още не
съм слязъл, за отпуска отивам, веднага отивам в София.

Отивам в София и там ме пращат десет дена на преквалификация на разузнавач.
И на 6-ти март ни прехвърлят в Гвардейска партизанска дивизия при Славчо Трънски.
Прехвърлят ме в една рота, разузнавач. В един пехотен взвод, обаче разузнаването с
коне. И ни зачисляват девет жени. Девет жени ремсистки, партизанки. Зачисляват ме
като командир на тях.

Вече 6-ти март почват престрелките, и ние с коне между храстите, по Драва
Соболч. Движим се по едно дере, покрай храстите. Пада една наша мина (не немска,
ами наша мина), като почна патакламата. Една мина, българска, пада в задницата на
моя кон. Назад всичко убива, мене не, благодарение на коня – задницата пада отгоре
ми. Жените убити, да. Аз командир, вървя напред, те… всичко заминало. Всичко убито.

И пет деня седя там, на полето, между храстите, почти без признак на живот.
Коня половината върху мене, върху краката ми. Ако са минали наши, българи, те
виждат, че съм безжизнен или пък не могат да разберат дали съм жив. И тя съдбата –
минали казаците. Те минават, проверяват, кой е мъртъв, кой не е. Те имат специален
тампон, и с тампона като те пипнат – разберат че си жив. Изфърчи тръбата, зимат те и
те изтеглят.

И ме карат до Нови Сад, Нови Сад в болницата. Крака ми от коляното надолу
син. Кокалчето долу, паднало парченце и тъй – обърнат.46 И там почнах лечение.
Минава една медицинска комисия от София, да ни проверяват – кой ранен, как, какво
трябва да се лекува. Идва при мене полковника с трима други след него. И казва на
сърбите: „Да се ампутира крака!” Кракът ми син. Аз като чух ампутация – дотук ми
беше дошло. Гарафата – полковника в главата! „Ампутация – викам – ампутация?! Че
съм войник, войник съм в окопа! Тука ти си войник! Ще ме лекувате!” И крещя там на
стълбите и те се уплашиха. Викам: „Няма да бутате крака!” И си заминаха. И минават
15 дена и тоз пак идва с лекарите си и казва: „Йощ – вика на сръбски – Още държите
го тук ли?!” Викам: „Тук съм, никъде няма да отида! И да отида47 – викам – това е!”
Каза: „Веднага му ампутирайте крака!” Сърбите, като получиха от София заповед, не
смеят. Викам: „Няма да оперирате!” Идват сутринта с носилката, носят ме на масата,
слагат ме. В туй време аз с юмрука на санитарите, които ме оплитат на масата, доктора
с левия крак в носа. Аз бех изпаднал от масата. И ме изхвърлят навънка на стъпалата,
то март месец. Студено. Бутат ме в „Червен кръст” и в София в общовойскова болница.
Там ме набутват при един доктор, професор Рачев, специалист по това. Там седиме и
след десетина дена тоз моя любим полковник – медика иде. Показват ме, вика: „Боже,
тоз тука ли е?!” „Тука е.” Казва: „Кой ще подпише декларация, че няма да има
претенции, ако евентуално с тебе се случи нещо и те освобождаваме. С тебе на глава
не се излиза!” Викам: „Аз ще подписвам, няма кой. Аз подписвам и си заминавам.
Освободете ме!” Патериците и отивам в село. Баща ми ме кара с каручката, има в едно
село тука – турчин оправяше краката. Чекръкчия. Отиваме, обаче на кракът ми
синевата седи. Турчина като видя, го изтрака. „Тая – военна работа!” Вика на баща

46 От думите на Антон Вълчев не става ясно каква точно е травмата (бел. Съст. К. Г.).
47 Тук Антон Вълчев употребява думата в смисъл „да умра” (бел. Съст. К. Г.).



ми: „Земеш тетрия, тетреш и със сапун., сварите и ше масажирате. Друго не може
да помогнеш!” Почнах, още на втория ден крака зе да ме сърби. Масажи, долу у раната
кокалче с лой. И за месеца кракът оздравя.

И аз трябва да се прибирам при военните. Викат: „А, не може!” Отивам във
Военната болница, при този професор. Той ме гледа: „А! – казва – Ти си?! Ти си?!
Викам: „Доктор Радев,48 виж, ампутиран ли ми е крака?” Той ми казва: „Беше тогава
пълно в болниците, училища. Крака хвърлени, ръце хвърлени… Гледаме живота да ви
спасим! Добре, че си бил упорит.”

Ами от там живота ми… Дойде време да ме карат да заминавам за Съветския
съюз. Те затуй ме държаха там. Академията, военна академия. Не съм станал,
подофицер. В туй време пращат Джуров, Анев, Костев, Панчевски, те бяха със средно
образование – 5 години. Нас ни водеха незавършили средно, трима човека – 10 години
в Съветската академия. Добре, ама аз се фанах с една – дъщеря на секретарката на
Антон Югов. С нея се фанах, тя беше постъпила медицина. Смятах, след като замина,
ще дойде при мене в Съюза. Добре, тя забременя, след туй стана една такава, дойде
време да ражда. Роди детето и взе да се тръшка – не ме пуска да отида. И аз я съжалих и
отказах, те ме изгониха от армията и мойта работа свърши. Та къде ще отивам сега?
Оная ме уреди при бай Антон Югов, той командир49 на вътрешните работи. Дадоха ми
там един взвод партизани. Старшина бях на участък в София. Ами тя като умори детето
и аз се отказах. Нямах брак, нямах. Туй ме улесни, че лесно се отървах. Напуснах и… И
така, след туй аз дойдох тука, в Добруджа. В Добруджа бях заведущ ферма. В ДВС
„Толбухин”, в града. След туй станах кадровик на ДВС-то. 20 години кадровик бях.
След туй преминах в един завод за горелки. Там бях заместник-директор. 83-та година
се пенсионирах.

Имам двама сина. И двамата са професори. Единия е доктор на науките, старши
научен сътрудник в института в Тошево. И тука има колеж, холандски колеж,
заместник-ректор. Големият ми син пък е директор на Класическата гимназия.

* * *

Немците? Ами впечатление, това бяха много студени хора, смятат че ни
превъзхождаха много, като нация. Такова отношение имаха. Нагли, студени хора.

Не руснаците, ами повечето тези, азиатските войници, бяха много нагли. А
руснаците не бяха такива хора. Обаче разни узбеки там, азиатски такива. Те се държаха
нагло тия хора.

Отношенията между старите и новите офицери? Тез, които бяха горди, че са
офицери, се държаха надменно. Обаче има хора, които тея неща ги съзнаваха, имали са
достъп с прогресивни хора, по-друго се отнасяха с нас.

48 Малко по-горе в текста Антон Вълчев нарича същия професор „Рачев”, но няма как да бъдем сигурни,
коя от двете форми е правилната, поради което сме запазили и двата варианта (бел. съст. К. Г.).
49 Антон Вълчев има предвид, че Антон Югов е министър на вътрешните работи (бел. съст. К. Г.).



Ами слушай, те войниците, които бяха насъскани против новото, разбираш ли,
си показваха туй, обаче ги чистеха, бързо ги чистеха наш’те. Ами, ако има някой да
опонира, войник, и пращат го някъде там на по-тежка служба. Даже един офицер
имахме на кавалеристите – Калинкович. Първата фаза, там германците нанасят голямо
поражение на наш’та кавалерия. Много убити. Той беше капитан. Отказват войниците
му да атакуват. Той ходи и прави агитация там, против новата власт. Водиха войниците
да протестират. Пък той чифликчия от Добруджа. И тогава те го ликвидираха.
Публични разстрели на дезертьори в наш’та армия? Не, нямаше.

Помежду си как се държахме с останалите войници? Ами слушай, всеки се
чувстваше, че държи на тази държава и си изпълняваше задълженията, така както му
беше наредено да прави. Много рядко е такива като тоз дет‘ ти казвам, тоз офицер тука,
да им води агитация примерно.

Напрежение между различните части на армията? Не, не.
Дали съм служил с хора от друга народност? Не, не. С българи и с македонци

съм служил, имаше от Македония. Македонците, имаше от тях много горди, много…
нали те против българите бяха тогава. Малко югославяните ги превъзпитаха тогава тях
на такова отношение. Имаха много лошо отношение, обаче нямаше къде да отидат,
щото ние бяхме на власт.

Унгарците, слушай, те бяха и без това настроени против Съветския съюз. Обаче
повечето бяха с добро отношение. Аз даже имам такъв един пример: Баща ми, нали ти
казвам, той беше граничар. Той е превозвал Имре Наги, Бела Кун, той ги е превозвал
през реката за Съветска Русия. Даже и този, Димитров, Марек50 и него е превозвал. А
военни престъпления? Не, нямал съм случай.

Интервюто проведоха Константин Голев и Михаил Груев.

50Станке Димитров (Станке Димитров Тодорв), с псевдоним „Марек” (1889-1944) е български
политически деец, активист на Българската комунистическа партия, член на политбюро и секретар на ЦК
БКП. През 1925 г. емигрира в СССР. През 1944 г. на път за България загива в самолетна катастрофа (бел.
съст. К. Г.).



АТАНАС ХРИСТОВ ИЛЕВ

„Всички моряци вкупом както отидохме, така и се върнахме.”

Атанас Илев е възпитаник на Военното на Негово Величество училище.
Участник във войната, като командир на миночистачен кораб „Кирил Попов” в
река Дунав. Носител на орден „За храброст” и съветски орден „Червена звезда”.
Записът е направен в канцеларията на Съюза на военните на Негово Величество
училища в Централния военен клуб – гр. София.

Казвам се Атанас Христов Илев, роден съм в град Казанлък на 6 август 1923 г.
Моята майка беше домакиня като всички домакини, баща ми имаше содолимонадена
фабрика, работилница, но тогава му казваха фабрика. Имам една сестра и двама братя.
Сестра ми е по-малка от мен, едно патриотично семейство. И двамата ми дядовци са
свещеници, което на мен ми дава много силно религиозно възпитание.

В 1939 г., ей така на шега, постъпих в Морското училище, благодарение на това,
че 4-5 висши приятели в реалната гимназия „Свети Свети Кирил и Методи” в Казанлък
имахме голяма страст към туристическите походи и между тях разменяхме мисли за
нашето бъдеще. Веднъж получаваме едно писмо съвсем изненадващо от наш приятел,
една година по-възрастен от нас, който първата година постъпи в Морското училище.
Той започна да ни изпраща картички, започна да изпраща и други писма с романтика,
запали ни и ние започнахме вече като всички младежи да мечтаем да постъпим в
Морското училище. Аз въобще не бях виждал дотогава море. Ние 9 души се явихме от
Казанлък, 5 души бяхме приети. И след 3 годишно обучение в Морското училище –
което тогава беше в Созопол, на остров „Свети Кирил“ – първите 12 души по успех
бяха отделени да продължат своето висше военноморско образование тук в София във
Военното училище. Аз в Морското училище бях причислен към 39-ти випуск и се
включихме в 64-ти випуск във „Военното на Негово Величество училище”. Тук ни
изпращаха, защото тогава основното въоръжение на корабите беше артилерийско и
трябваше много добра артилерийска подготовка да получим. През летните месеци
продължавахме нашата военноморска практика в базата на военноморския флот във
Варна. След производството от първи офицерски чин тогава моряците имаха съвсем
други офицерски наименования: мичман първи ранг, мичман втори ранг.
Производството в мичман втори ранг отговаряше на пехотинското подпоручик. Това
става на 14 септември 1944 година, веднага след събитията на 9 септември. Дадоха ми
15 дена отпуск и автоматически ме изпращат по корабите.

Именно в Морското училище за първи път виждам море, пристигаме с влака
някъде късно вечерта в Бургас, веднага отиваме на моста, безлуние, морето не се
вижда, но се чува едно шумолене на морското вълнение. Аз се уплаших, направо се
уплаших, казвам: „Къде съм тръгнал аз да ставам моряк, когато това е толкова
страшно?”. И споделям това с моите съграждани, които се явяваха и решавам на
другата сутрин да се върна в Казанлък и да не участвам, да не се явявам в Морското
училище. На другата сутрин обаче, август месец, един хубав изгрев, тихо море,
спокойно, абсолютно никаква вълна и волю-неволю вече решавам да се кача. Тогава



имаше само една лодка, параходче някакво от Созопол, то извършваше превозите
между Бургас и Созопол. Качваме се там, за първи път аз пътувам на море. Едно малко,
но разбъркано мъртво вълнение и точно пред нос „Света Анастасия” – започват още по-
големи разклащания на кораба, стомахът се обърква, отивам на кърмата, крия се. И у
мен се поражда ново желание, пристигна ли в Созопол, веднага да се върна. Но
влизайки в залива на Созопол, лодката се успокоява.

Нещата се успокоиха, издържах изпитите. Помня, че щяха да ме скъсат на
коремното там. Задължително имаше физически и гимнастически изпит и
задължително трябва да направим коремното. Предната вечер аз се упражнявах в двора
на училището тогава, съвсем на близко бяхме на квартира. Направих коремното, на
другия ден отидох на изпит. Издържах плуване и плуване с дрехи, за да разберат каква
е морската ти нагласа. Това е 50 метра плуване, обаче ни съпровождаше спасителна
лодка, защото се навеждахме и всеки един може да тръгне като желязо, като тежък
товар надолу. И на другия ден на изпита, на коремното трябва да се вдигнете на ръце,
за да се преметнете през лоста. Хванах се на лоста, както се казва като желе, стоя, но не
мога да се преместя, от страх ли, от вълнение ли, не знам. Идват тогава тези, които
провеждаха изпитите, бяха корабници или фелдфебелите, по старому, на ротите,
вдигнаха ме, минах и казаха: „ако другите бележки по изпитите ти са добри и
отлични, ще премълчим за това нещо”. Слава Богу, всички други бележки бяха
успешни и мене ме приеха в Морското училище. Аз след туй не се научих коремното да
го правя. Когато станах взводен командир, тоест командир на кораб, задължително
беше преди да излязат моряците в отпуска, да направят коремното и тоз, който не може
да направи коремното също не излиза в отпуска. Трима-четири души не правиха
коремното, веднъж един казва: „господин мичман вие го направете да им дадете
пример”. Дали мога да го направя? Така че винаги, когато съм ги пущал в отпуска
моите моряци, съм треперел някой да не каже: „а сега дайте ни пример, ние не можем,
ами вие можете ли да направите коремното?”. Както ви казах, 12 души идваме тука
във Военното училище, но ни приемат малко враждебно, защото ние моряците
поначало сме с по-свободолюбив дух, разбиранията са малко по-други. Освен това във
Военното училище имаше така една надпревара и естествено тя пораждаше и завист,
защото тоз, който е по-напред в успеха, избира гарнизон. Да кажем първите трима-пет
души примерно в София, останалите в Пловдив и онези, които са последни по успех
отиват вече по границата, в дълбоката провинция и така нататък. Така че при тях
имаше едно такова скрито подгонване, скрит егоизъм. При нас нямаше такова нещо,
защото 3 бяха базовите гарнизони: Русе, Бургас и Варна, всичките до един приемливи
за един млад офицер. Мен ме разпределят в Русе и веднага след свършването на
отпуската на 16 октомври 1944 година ме назначават за командир на тогавашните
патрулни кораби „“Беломорец”” и „Черноморец”.

Иначе превратът точно на 9 септември 1944 г. ние не го почувствахме така
болезнено. Първо, на нас възпитанието ни беше такова, че ние по клетва, обречени да
служим на Родината, обречени да изпълняваме нашите офицерски войнски задължения.
Бехме в Банкя, когато стана превратът. Казваше се, че евентуално ще се предприеме
нещо към Военното училище, но предполагам, че Дамян Велчев тогава е изиграл
основна роля и той само след пет дена на 14 септември ме произвежда в първи



офицерски чин заедно с офицерите от школата за запасни офицери. Така че лично аз
абсолютно нищо така не почувствах и нямаше някаква антинагласа или някакво
противодействие във всичко онова, което по-нататък върху нас трябваше да се
упражни, да ни се възложи.

И отивайки в Русе, обстановката беше съвсем нормална, още „господине”,
молитви се четяха, въобще цялата военна традиция се беше спазила. Обаче някъде към
20-ти или към края на октомври от Беломорието изтеглят военноморските сили и
всички моряци, които бяха в база Кавала, база Дедеагач, идват повечето в Русе – едни
отчаяни, брадясали, недоволни. Повечето мобилизирани в момента, не са
демобилизирани и се създава едно така войнствено настроение, революционно
настроение. И една сутрин идвам аз на работа на кораба “Беломорец” и след 10 минути
идват няколко от беломорските моряци със натикнати щикове, със пушки и ни
арестуват. Всички офицери ни арестуват, без командира капитан Паспалеев51 – той
остана в щаба. И ни набутват в каютата на офицерската столова без абсолютно да кажат
„защо”, „как”, никакви цивилни хора, това бяха само така наречените беломорски
моряци. След това моите моряци, предполагам поради това, че се държах като хора с
тях, а и всички офицери се държаха като хора – уважавахме се, само искахме от тях
дисциплина в името на клетвата, която сме дали, пълна справедливост, абсолютно
никакво грубо отношение към тях, и към два и половина три и половина моите моряци
се вдигат идват всичките и поставят ребром въпроса: „Освободете нашия командир или
не знам, може би кръвопролития да стават!” В този момент хората с ОФ-ленти, които
са градската команда от ръководството на град Русе, идват. Те виждат, че се прави
нещо, което не е съгласувано със тях, това е само някаква такава моряшка
революционна недоволна инициатива, и освободиха абсолютно всички моряци.  Само
след 5 дена получаваме 5 кораба от вече сформираната Дунавската миночистачна
флотилия, която беше предадена към Трети дивизион на Червенознаменния  Дунавски
съветски флот.

Това бяха 5 кораба, аз бях командир, назначен на „Кирил Попов”, другите
кораби бяха „Искър”, „Тибър”, „Христо Ботев” и „Осъм”.

Това бяха миночистачни кораби, единият само – „Христо Ботев”, беше въоръжен
от немците, а останалите бяха мобилизирани влекачи, които в период на една седмица
се превъоръжиха на миночистачни кораби. Те бяха изключително познати на нас,
немско производство, защото немците, когато напуснаха Русе, оставиха цялото си
миночистачно оборудване в Русе. Бързо тези кораби се въоръжиха, приспособиха се за
товарене и ние още на петия-шестия ден с много добра теоретична, но абсолютно с
никаква практична подготовка, се качваме на кораба. Няма как, война, тръгваме и аз се
чувствам така ... известна част от моряците и екипажа, щото те много по-стари от мене,
опитни, с една такава несигурност, с насмешка приеха назначаването на командир с

51 Валентин Иванов Паспалеев е роден на 1 май 1903 г. в гр. Кюстендил. Завършва морското училище, а
по време на Втората световна война служи в Дунавската флотилия. От 14 октомври 1944 г. е командир на
Дунавския флот. Награден с орден за храброст ІV степен, 2-ри клас и съветски орден „Червено знаме”.
През войната е капитан, майор и подполковник. След войната става командир на Черноморския флот, а
през 1948 г. е назначен за началник-щаб на морските войски. Пред 1949 г. е арестуван, осъден за
шпионаж и екзекутиран на 20 август 1950 г. Вж. повече в: Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С.,
2008, с. 110 (бел. съст. М. Г.).



толкова малко практически опит. И аз чувствах, как чакаха някакъв момент те да
подчертаят, че човекът, който ги командва, не е с достатъчно опит. И първото ми
представяне беше във Видин с кораба, след като потеглихме от Русе и аз се вълнувам,
първо представяне. Теорията знам: как да подходиш винаги срещу течението, обаче
теорията е едно, а практиката е съвсем друго. Направих необходимия полурод, дадоха
се съответните команди в началото с боцмана, той е тарторът така да се каже на кораба,
гледам едни такива ехидни погледи, а той вика: „Тоя младок сигурно сега ще блъсне
парахода или ще направи неудачна маневра”. Аз ви казах предварително, много съм
религиозен, едно прекръстване и малко напред, малко назад и така случайно става,  но
стана  една образцова маневра, погледите учудени на наште моряци и от този момент
разбраха, че наистина могат да разчитат във всяко отношение на мен.

Какви бяха задачите на нашата миночистачна Дунавска  флотилия? Три кораба
бяха предназначени да напущат нашите териториални води - това бяха „Искър”,
„Кирил Попов” и „Христо Ботев”, а „Тибър” и „Осъм” останаха да чистят само в
териториалните води на България. Немците, но най-напред англичаните, бяха осеяли
реката със страхотно много магнитно-акустични мини. Те ги хвърляха, прелитайки над
България, отивайки към Плоещ, използвайки бомбардировките, те пущаха магнитни
мини. Немците също така при тяхното отстъпление направо осеяха река Дунав с
магнитно-акустични мини. Това е един скрит враг и затова ние казваме, че воюваме
срещу враг, който не се вижда, докато при земни условия виждат се окопи, има враг,
разузнаване... Тези мини са магнитно-акустични, защото се взривяват, възбудени от
собственото магнитно поле на кораба. Всеки кораб си има естествено магнитно поле,
което придобива още при построяването на кораба. И затова закон божи е в
корабостроенето, когато започва най-напред построяването на кораба, залагат се тези
първоначални ребра, скелети в посока само север и юг, за да може колкото се може по-
малко да влияе земното магнитно поле върху тези железни части на строящия се нов
кораб. И това собствено магнитно поле (дълбочината на Дунава е малка), възбужда
специалните възпламенителни устройства на мината и те избухват. Но те стават още
по-опасни, защото имаха така наречените степени и ги нагласяват преди да бъде
хвърлена мината в реката. Има 12 степени и примерно те се нагласяват на 6 или на 7
степен. Това значи, че 5 кораба ще минат безопасно над нея, ще мислят, че няма минни
заграждения, а на шестия (понеже устройството е така нагласено), експлодира и по този
начин те стават още по-коварни. Това са така наречените магнитни линии, а има и
акустични мини, които пък се възбуждат от вибрациите и шума от витлото на кораба.
Те са още по-чувствителни. Средствата за миночистене, за унищожаване на тези мини
са така наречените магнитни торпеда. Това са едни големи торпеда, които се влачат на
200 метра зад кораба и в тях се индуктира силно електромагнитно поле,  толкова силно,
че превъзбужда предварително тези взривни устройства и съответно ги взривява. Това е
лошото, че ако взривяването стане на 10-12 метра от кораба, торпедото се запазва, а ако
стане точно под неговия кил, то също така експлодира и се разрушава и трябва да се
търси ново торпедо, за да се продължи плаването. Фактически съоръжението, което
допълнително се поставя на корабите, са генератори, които възбуждат ток и съответно
го изпращат в торпедата. На корабите си имаше една предпазна мярка: понеже от
взрива се получава голям отскок на мостика, кабините бяха без покриви, защото имало



такъв случай при немците и при руснаците при наличие на покриви – толкова е бил
силен взривът, толкова е бил голям отскокът на хората, които са били в мостика на
кораба, удрят си главата. Не умират от взрива, а умират от удар на главата в тавана на
мостика.

Беше много страшно. Моряците имаха така едно настроение, все още знаеха, че
трябва да си изпълнят дълга, ние знаехме тука какво става в страната, победите на
нашата Първа българска армия също така ние ги улавяхме и всичко това нещо, страхът,
който имаше. Даже двама-трима души намерихме им написани завещания, които са
така предполагали, че няма да се върнат. Съвсем случайно техни приятели в момент на
една малка закачка казват и издават, че този е вече предмет на малко одумване, че ето
виждаш ли той е мислел, че ще си отиде. С руснаците поддържахме така добри
отношения, те ни дадоха съответните заявки. Всеки ден се правеха така наречените
оперативки и единственият чужд моряк, ако мога така да кажа, беше свързочник, който
трябваше да приема съответните техни команди с флагове.52 Единственият, който беше
на кораба като връзка, за да можем да изпълняваме всички техни разпореждания, беше
руснак. При нас беше един много симпатичен украинец – Сашко, много симпатично
момче, възпитано момче. То още в първия момент не можа да разбере в каква среда
беше, по пътя ме попита: „Защо нямате червен кът, защо нямате агит-табла, защо се
кръстите, защо се обръщат към вас с „господине”, а не с „другарю”, защо нямате
политически офицери?” Всичко това на него му правеше впечатление и няма да
забравя, когато се разделяхме, това беше някъде април месец 1945 година, тръгвайки
обратно за България, при раздялата с него прегърнахме се и неговите думи още звучат в
ушите ми: „Другарю командир, много неща видях, мога само да Ви пожелая след края
на войната ние да бъдем като Вас, а не Вие като нас”. Той още тогава подсказа колко
много неща не са така, както може би предварително са ги предполагали.

Той беше обикновен моряк с две линии, не ги знам какви са техните звания, но
той беше сигналчик, имаше приятелка млада, получаваше от време навреме писма –
човек, човек! Също така човек беше и капитан втори ранг Охременко, който беше
командир на съветския дивизион, към който ние бяхме прикрепени. Един ден
получаваме заповед да пътуваме от Парчево към Славкамен. Това е малко над Белград.
Нас ни предвождаха, понеже не познавахме Дунава, сръбски пилоти.53 Просто те
казваха къде е талвега, къде е дълбочината на реката и евентуално някои от тях може
би имаха  представа къде е най-наситено с мини.

И пътуваме малко преди залез слънце. През нощта се почива, нощно време носът
на кораба се забива някъде на брега или пуща някъде котва, и на следващата сутрин се
продължава отново. Понеже голяма част от светлинните знаци по реката през време на
войната бяха почти унищожени и ориентирите малки, за да може ние действително да
се насочиме правилно и да не се получи някаква авария. И виждаме привечер, към
сръбския бряг стадо зайци – гонят се, тичат, премятат се към реката. И този сръбския
пилот Савич (помня му и името) казва: „Стоп, аз съм фаталист, когато се види
толкова много и лудо да бягат и да се търкалят по стръмния бряг зайци, корабът го

52 „Знаете флажна сигнализация, морзова сигнализация.” (Цит. А. И.).
53 Атанас Илев има предвид лоцмани (Цит. М. Г.).



чака нещастие! Това е наша повеля от памти века, ние знаеме да го спазваме този
обичай. За това може да ме разстреляте, обаче аз трябва да спра!” Но ние
предвождаме другия кораб, на който е Охременко и ние трябва да вземеме от него
разрешение, защото около час и половина още трябва да пътуваме. И чрез Саша
(сигналчика) му казвам: „Така и така, сръбският пилот е фаталист и трябва да
спрем. И на другия ден да продължим.” И той казва: „В никакъв случай, вие спрете
тогава! Ние продължаваме! Аз попитах руския командир дали е видял това стадо
зайци на брега. Той каза: „И аз съм ловец и съжалявам, че нямам в момента пушка, да
отстрелям тези зайци!” Спряхме ние, изпълнихме волята на сръбския пилот, тяхната
отколешна традиция. Другият кораб продължава, минава покрай нас най-тържествено
(корабът се казваше „Бесараб”) и само след 200 метра попадат на мина.54 Засяда им
кърмата, плитко ляга долу и командира Охременко идва с лодка на нашия кораб.
Веднага пита къде е пилота, стиска му ръката и казва: „За малко и мене, комуниста, да
ме направите също така фаталист, но отсега нататък ви обещавам щом съм в
сръбски води, ще пазя тази традиция.” След това имахме случай на десант над
Будапеща, имаше сведения, че някаква си германска група се укрива или се окопава
около град Естергом на няколко километра от Дунава.

Това беше в края на януари 1945-та година. И немците в Естергом – някаква
такава откъслечна група, нашите части са много по-напред изнесени и оставаме ние
моряците – нашият кораб и още един  кораб с едни стари пушки да правим десант.
Подготвяхме се за този десант.

Само българи, двата кораба - „Христо Ботев” и „Кирил Попов”,  трябваше да
направим десант. За първи път, речен десант даже не съм учил и във Военното училище
теоретически. Но горе долу имах представа за някои десанти, които през време на
войната са правели германците на река Дон и на Днестър. Съставихме известен план,
помогна ни руският капитан Охременко, и вечерта се изнасяме на позиции. Беше почти
разрушен мостът пред Естергом и трябваше след като минем моста да заемем позиции.
Към 5 часа сутринта даде се знак да спуснем лодките и да направим съответния десант.
Спущаме лодките и, още недостигнали брега, се получава съобщение, че немците са
унищожени, те са били някаква си малка група и ние се изтегляме. На този мост при
Естергом се създава едно страхотно бързо течение. Там има 3-4 предупредителни знака,
къде евентуално да се мине към левия или към десния бряг в зависимост дали по
течението или срещу течението се минава. И торпедото е зад нас, като водовъртеж –
най-пълен ход, възможния най-пълен ход на машината, за да може да се движи по
течението на реката и това силно течение създадено от моста. То прави нещо като улей
и знаете, че там вече водата набира много по-голяма скорост и торпедото нещо се
откъсва. Нашето торпедо се откъсва, не можем да минем моста, ще трябва да догоним
торпедото. Течението бавно така се носи вече, Дунава е по-спокоен след моста и трябва
да догоним торпедото и да го хванем. Наближаваме торпедото и аз като командир
трябва да дам пример, да скоча с намотано въже, да се качим на торпедото и съответно
да завържем въжето и да може да го изтеглим. В този момент идва Найден – моряк,
рулеви, казва: „Господин капитан, в никакъв случай,  вие сте нужен на кораба!” Аз

54 „Корабът получи малка пробойна, но бързо го оправиха.” (Цит. А. И.).



трябваше всичко това да го впиша в дневника, че не аз давайки личен пример, а еди кой
си натоварвам да скочи във водата, защото не дай Боже, нещо, ако се случи да знаем
какви са причините. Той скача, няколко пъти така маха, още виждам как течението го
носи. С въже (на 10 метра някъде беше торпедото), яхна го – завърза го с една кука
отгоре, изтеглихме го и всичко мина спокойно и щастливо. От този момент някак си
взаимоотношенията с моряците бяха много по-добри.

Имах един много сериозен и опасен момент. Това е спасяването на 9 съветски
моряка в румънското пристанище Молдова. Това е на входа на Железните врата. За
това получих съветския орден за храброст „Красная звезда”. Нашият кораб „Кирил
Попов” трябваше да се зареди с гориво и с продукти в Молдова, това беше някъде към
февруари месец. Мога да кажа, че 1945 година беше една безледовна година. Нямаше
обичайния ледоход по Дунава, нямаше това замръзване и миночистенето продължи
доста дълго време.

Пристигаме ние към Молдова, пристанището на Румъния, завързваме кораба
вече – правим маневрата на завързване за кея и от този момент завива пристанищната
сирена. В първия момент помислих, че това е въздушна тревога, но само след секунда
от пристанището тичат руснаци, румънци и сочат към понтона, който е някъде 100-150
метра зад кея. Там гори съветски бронекатер № 229 с девет души моряци. Огънят
облизва въжетата, с които бронекатера е задържан за понтона и те изгарят. Течението
понася бронекатера, само на 500-600 метра са железните врати. Моряците не могат да
запалят никаква машина, пожарът е в машинното отделение. Видяхме, че вече почва да
лази по палубата и не дай Боже, ако достигне горивните им резервоари, експлозията е
неименуема. Нема какво да се прави. Риск голям, защото и ние сме парен кораб и не
дай Боже, доближавайки се, той да експлодира – и ние отиваме във въздуха, но в тоз
момент просто не се разсъждава. Друго е да помогнеш, машината беше спряла, топла
още и веднага давам команда „Отблъсни”, тоест корабът да бъде освободен от
въжетата, за да може да спестим минути и да догоним вече носещия се по течението на
реката бронекатер № 229. Отблъскваме, зад кораба на около 100-150 метра - потънал
шлеп, аз веднага изпращам моряк наблюдател на кърмата и той почва да докладва. На
90 метра до кораб, 40 метра машината още не може да запухти и когато вече каза: „Не
дай Боже да се наденем на този потънал шлеп” – 20-25 метра преди да достигнем
шлепа машината заработва, правим пълен оборот и доближаваме катера. Найден,55

Камен и още двама моряка с пожарогасители скачат на катера, веднага взимат
полузашеметени вече, деветимата съветски моряка, взимаме ги на кораба, бързо с куки
отблъскваме катера и само след 5-6 минути катера експлодира. Моряците чуха, те още
не могат да разберат дали са на катера, или са на друг кораб. Посрещнаха ни като герои
на пристанището и това беше голяма, бих казал моряшка и човешка наша постъпка да
спасим 9 души моряци. Нашият авторитет след между румънци, сърби, хървати и
унгарци беше много голям.

Много добре ни посрещаха нас. Даже имахме една такава малка неприятност,
защото ни посрещат в едно румънско село. Хората знаят какво значи война, донесоха
ни един заклан овен за благодарност, че им помагаме. И наистина нашата основна цел

55 „Тоз, който яхна торпедото.” (цит. А. И.).



беше Дунава да бъде чист и ние се борихме за чисти води. Руснаците видяха това нещо
с овена, не им стана някак си много приятно и идват след два дена и казват: „Сваляйте
българските флагове и вдигайте на вашия кораб „Кирил Попов” съветски флаг”. Аз
казвам: „Не мога да изпълня тази заповед, защото ние само тактически сме
придадени към вас, а всички заповеди, съгласно нашия устав и нашата клетва може
само и единствено да получа от нашия щаб в Русе.” „Не изпълнявате ли?” „Не!”.

И ни арестуваха руснаците. Вдигнаха те флаговете, а мен и моят колега Стамен
ни закарват на „Бесараб” и два дена ни държаха там, без нищо да правим, затова че не
изпълняваме заповедта. Докарват политическия офицер на Дунавския флот, със
самолет ли с какво го докараха и след ден и половина-два идва. Попилиев се казваше
политическият офицер, извиква ни двамата, наруга ме, как може ние да не се чувстваме
достойни да се бием под съветски флаг. И аз казах: „Господин капитан трети ранг,
дайте ми заповед! Щом ми дадете заповед, аз ще я изпълня!” Той носи заповед, но
предварително каза, че не е трябвало да чакаме заповед. Но ние сме възпитани да
изпълняваме, защото, ако няма дисциплина, няма войска. Както е сега в момента. Даде
ни заповедта и на другия ден ние тръгнахме със съветския флаг. Един-два дена хората
питат, подпитват – ние се движим и правим така наречените миночистения в
определени райони и задължително трябва да минем на едно и също място, което ти е
определено да чистиш 12 пъти, защото ви казах, че са 12 степенни мините. И винаги
така се случва, защото си срещу течението, не можеш, повече от 3-4-5 километра, най-
много, да се движиш с това тежко торпедо отзад. Затова тръгваме от едно място и се
връщаме вечерта пак, обикновено на някой малък пристан или на удобно пристанище.
И хората ни питаха: „Защо, къде са ви флаговете?!”. Руснаците така подразбраха това
нещо и само след 4 дена дойде заповед отново да вдигнем българските флагове и така
започнахме да правим. В жест на добра воля от тяхна страна – вика ме този, извиниха
се, разбира се, вика ме техния политически офицер и казва: „От какво имате нужда?”
А ние бехме закъсали за червен пипер. Руснаците снабдяват корабите, обаче те обичат
белите манджи, немат червен пипер и ние нямахме. И казахме: „Имаме в момента
нужда от червен пипер.” Само след 4-5 часа ни донесоха 2 килограма червен пипер.
Някой го носи казва: „Това е подарък и ние сме доволни и сме възхитени, че вие мигом
изпълнявате вашите задължения”.

Малко преди края на войната на „Христо Ботев” му разрешиха да отиде да
направи 2-3 проплавания в австрийския Дунав и той беше единственият кораб, който на
9 май участва в парада на съветската дунавска флотилия. Това е единственият
български кораб, участвал в парада след победата над Германия. Така, че в този период
отношенията между нас и между тях бяха в рамките на допустимото, нямахме
абсолютно никакви забележки от наша страна.

На мене дадоха ордена. И тримата ми колеги починаха, единственият жив още
миночистачен офицер от Втората световна война по Дунава съм останал аз. Дано Бог
дава още сили. Така че ние започнахме най-напред в направление: български,
румънски, югославянски води, Унгария и съвсем малък отрязък от Австрия. Така да
имате представа. Нашата основна задача беше, че по отделен участък ние
предвождахме кервани, защото Дунава беше основната снабдителна артерия, за да се
доставят муниции, храни, жива сила на Третия Украински фронт и на Първа българска



армия. Ние пренесохме частите от Петроварадин, това е град срещу Нови Сад,
Петроварадин, пренесохме може би няколко дружини с кораби, които след това
участваха във форсирането на река Драва.56 Така че нашето основно задължение57

беше: когато някой голям керван се сформира и трябва да пренесе от тук до огневите
позиции, ние задължително по няколко миночистача заставахме пред кервана,
почиствахме реката и давахме, така да се каже, зелена светлина, че те могат спокойно
да минат. Ние сме провели около 3000 шлепа, което представлява товара на 13 500 ж.п.
вагони. Около 210 мини са взривени, общо.

Единствената психологическа последица от войната е, че моята любима, като се
върнах тука, след като ме уволниха,  казва: „Ма как може, аз съм се влюбила в офицер
със жълти копчета и така нататък” И аз вече не съм офицер, хвърлих моята
офицерска тужурка на едно дърво и казвам: „А сега обичай дървото, а не мен!” Това е
психологическо. Всичко беше спокойно, изпълнявахме си дълга, имаше си страх,
имаше си напрежение, но всичко беше в рамките на това да върнем кораба и да останем
живи и здрави.

Имаше само един колега, който беше назначен на миночистачен кораб, но баща
му беше някакъв началник, също морски офицер и знаете каква е обстановката. Малко
хора понякога се връщат живи от миночистене и го изтеглиха от Дунава във Варна. А
във Варна още не беше почнало активното миночистене тогава, то започна много по-
късно, но материалната база там беше много по-добра, отколкото другата.  Между
другото искам да кажа, че за сигурността на кораба имаше така наречените
размагнитни дистанции, на всеки 3-4 месеца отивахме в специални пристанища, където
размотаваха кабели и пущаха обратно на земното магнитно поле, което до известна
степен намаляваше активността на корабното магнитно поле. Трябва да ви кажа, ние
бехме много далече от всички тези събития, информацията, която получавахме на
фронта беше изключително военна, свързана с военни действия, свързана със
снабдяването и частично писма, които нашите близки ни пращаха.

Ние никога не мислехме, че така ще се посегне на нас, аз след като даже получих
и съветския орден, в България ме посрещнаха много тържествено с цветя и с музика, с
поздравления, наградиха почти всички офицери на петте кораба с орден за храброст и
по наше предложение тез, които ви ги казах – Найден, Камен, всички които взеха така
активно участие, бяха наградени с ордена „За храброст”. Аз един, два, четири месеца
бях отново на Дунава, взаимоотношенията с моряците бяха много добри и един ден
получаваме съобщение от щаба на военноморските сили в София: да дойдем тука в
София. Започнаха вече да се проявяват някои некоректни, обидни действия, дойдоха
вече политическите офицери на всеки кораб, във всяка рота, във всеки взвод имаше
политически офицери. Един випуск ли да кажа, група ли да кажа от моряци, изявили се
като партизани получиха и съответните морски чинове и от този момент, когато  ни
извикаха в София, ни дадоха заповедите за уволнение по съкращение. Веднага
издадохме службата, взеха ни пистолетите и оръжието. Аз отидох във Варна, там с мои
приятели започнахме обща работа и след 4-5 месеца получих съобщение да напусна

56 За преминаването на Дунава виж разказа на Тодор Анастасов, чиято част е била натоварена с
прехвърлянето на войските през реката (бел. съст. К. Г.).
57 „Освен самостоятелно чистене.” (цит. А. И.).



Варна и да си отида в родното място. Там отидох,58 работих в дизеловата централа и
това ми даде известна надежда да потърся начини да продължа образованието си.
Тогава за да те приемат в университета ти искат ОФ бележка, знаете ги тези неща. Без
разрешение на съответния ОФ партиен комитет не може даже да си подадеш
документите за следване. И ми го дадоха с една препоръка от ръководството на
централата, където работех. Три години следвах електроинженерство във Варна. Тогава
откриха Техническия университет. Само след 3 години започна поголовна чистка и
всички офицери, които бяха приети в университета ни уволниха, 24 часа не ни дадоха
да напуснем Варна. Дойдох тук в София, тук ни проработи щастието, току що се
организира електромоторна фабрика и за директор беше назначен комунист, но
завършил Морското училище.59 Трима души бехме приети на работа в този завод и той
ме извика и каза: „Вие знаете, че ви наблюдават под лупичка, бъдете внимателни,
знам какво е възпитанието, образованието, какъв е темелът, който дава морското
училище и как всеки един човек, който е завършил морското училище просперира в
живота. От вас искам само работа и абсолютно нищо друго.” И ние работехме. Той
ни направи всички началници на цехове, след време пък една случайност ме среща с
мой съвипускник и аз му казвам къде работя, той беше навигационен директор на току
що образуваното дружество „Тексим”60, което беше с чужди капитали. И ми казва:
„Какво си се заврял в този завод, ние търсим морски специалисти”. Веднага аз му
казах, че трудно ще ми дадат паспорт за зад граница, но той каза: „Това е мой
проблем”.

Това беше 1968 година и така се уреди всичко – издадоха ми паспорт и постъпих
на работа като капитан. Обаче започвам от най-ниската степен, 4-ти капитан, защото
едно е да бъдеш военен и то през време на войната, а съвсем друго е да бъдеш капитан
на кораб. И започнах в „Тексим” 4-ти капитан, 3-ти капитан, 2-ри капитан, старши-
помощник капитан и капитан. И съм обиколил целия свят. И сега съм член на „Съюза
на възпитаниците на Негово Величество училища”. Това е.

За други войници какво мога да кажа? Имахме само Рорен ли беше, да, Рорен,
който в морското училище, докато бяхме в Созопол, той имаше така контакти с нас,
водеше се като градинар, а след това се оказа, че той е от SS войските – изпечен, опитен
разузнавач. Ние, доста наивно може би, сме споделяли с него някои неща. След края на
войната един мой колега каза, че го е срещнал в момент, когато напуща София и той
само е казал: „Много поздрави, вие бяхте всички отлични момчета!”. Това е
единственият ми контакт. Спорове сме имали само с политическите офицери, с
руснаците дето подразбраха за знамето, но иначе, докато не напуснахме кораба,
обстановката беше такава, каквато наистина уставно, ако така мога да кажа,
съществуваше в нашата армия.

58 „Защото на нас ни дадоха и техническо образование.” (цит. А. И.).
59 „Инженер Палов се казваше директора на електромоторната фабрика. От 26-ти випуск, а аз съм
от 39-ти випуск.” (цит. А. И.).
60 „Тексим“ е външно търговско предприятие, ръководено от Георги Найденов, част от икономическа
групировка „Български търговски флот”, която достига оборот от стотици милиони долари в края на 60-
те години. "Тексим" се закрива в края на 1969 г. по указание на Тодор Живков след натиск от Москва
поради опасения, че провеждат политика, противоречаща на плановата икономика (бел. съст. М. Г.).



За загинал човек, това беше по време на войната, обаче още не бяхме се изнесли
по Дунава: Христо Пишманов също от нашия випуск, също назначен на кораб, получи
една задача да направи известно разузнаване, като мине по река Дунав. На кораба му
обаче имаше двама моряка от село Пиргово, то е съвсем близко до Русе, прочуто с
хубавите вина, лозя и така нататък, и той след двудневното патрулиране по Дунава
поиска разрешение близко до Русе да спрат на кея за Пиргово. И, естествено, отишли са
там на гости, може би са се почерпили и на връщане. Но там е доста голямо течението,
може би така на метър отделен от кея, между кораба и кея, едно така доста голямо
течение и има така наречения трап или скоба, която съединява кораба с брега, по което
слиза и се качва човек, за да се качи на кораба. Той първи минава по тази скоба и тя не
е била добре закрепена в края, стъпва, пада във водата, тя го грабва и след ден и
половина може би на около 5-6 километра го откриваме – образът на смъртта тогава
видяхме.

Вторият образ на смъртта, обаче образът вече не го видяхме, е капитан, забравих
му името, също така специалист по минното дело. Те беха открили близо до Русе
плаваща мина, която изтеглят на носа на крайбрежната лодка, с която са пътували по
брега на Дунава, а той смята, че доста добре познава устройството на мината. Съгласно
правилника я слага само на носа, от там трябва или да се огледа или да се прехвърли на
брега. Той я изнася на капака на кораба, започва така да пипа тук-там, нещо което може
би на него не му е било познато, мината се взривява и от него не остава абсолютно
нищо. На кораба само една малка пробойна, понеже взривът е повече във вертикална
посока и отива във височина, а от корабът една малка носова пробойна. Това ми е така
споменът, мъртвешките спомени, ако мога да кажа, от войната и се гордея с това. През
цялото  време нашият кораб и нашата Дунавска флотилия в тези тежки условия не даде
нито една жертва. Всички моряци вкупом, както отидохме, така и се върнахме. Даже
един от наште моряци – затова му дърпахме ушите – си взе Илонка, унгарка, докарахме
я с кораба в България, без да имаме право за това, щото тогава на корабите по принцип
не се разрешаваше да има жени. Даже мога така спокойно да кажа, в паметта ми е
Охременко, когато често разговаряхме с него, той казваше: „За много неща съм
съгласен и за много неща не съм съгласен с вас, но много уважавам, че нямате жени на
кораба. Защото при много жени винаги интриги, винаги интриги и така се получава,
че най-грозната жена, която е една на кораба, тя е най-големата красавица”. Това е,
което мога да кажа за войната.

Интервюто проведоха Константин Голев, Мариан Гяурски и Кирил Чуканов.



БОЯН ПЕНКОВ НЕНОВ

„Абе всичко е само за патаклама, въобще една война...”

Боян Ненов участва в първата фаза на Втората световна война, като
доброволец в 1-ва гвардейска дружина към 14-ти пехотен Македонски полк в
Гърция и Македония. Записът е направен сградата на Военния клуб в
Благоевград.

Казвам се Боян Пенков Ненов, роден в Горна Джумая на 23 април, 1928 г.
Служил съм в 1-ва гвардейска дружина към 14-ти пехотен македонски полк. Командир
на дружината – капитан Фердинанд Пудев. Командир на групата, защото аз бях
моторист (куриер) – Живко Петров Големинов. Той беше секретар на благоевградското
читалище.

Възраст, когато съм отишъл доброволец, е 16 и половина години. Имат тука
възражение некои хора. Викат: „А-а-а 16 години!?”. Имахме и 34-та година момиченце,
което участва и в боя при Звегор и се държа отлично. Имахме и 29-та година при нас
моторист, Петър Живков Големинов. Тука, понеже фронтова зона беше, много млади
хора имаше в гвардията.

Преди войната бях ученик в джумайската Солунска гимназия „Кирил и
Методий”.61

Постъпил съм в армията на 10-ти септември 1944 г., когато с една група от 11-12
човека отидохме да овладееме казармата. Войниците доброволно си дойдоха при нас,
присъединиха се към Отечествения фронт. Изобщо не е имало нито стълкновения, нито
бой, нито нищо. Беше едно доброволно преминаване на армията към властта.

На 11-ти септември заминах с Кирил Граменов и още две момчета като мене (по
на 17 години) – Михал Балабанов и Янко Иванов, заминахме  за Серес. От Сандански62

взехме и една група партизани от тамошния отряд „Яне Сандански”, за да се създаде
обстановка за изтегляне на 14-ти полк от Халкидика. Те беха в Халкидика в състава на
2-ри корпус.63 Това беше време, когато дойде правителството на Муравиев, генерал
Маринов даде заповед войските да се приберат в България.64 Те тръгват, обаче по пътя
им се пречи от германски части и от ЕЛАС, защото ги водеха за окупатори. И трябваше
тая група на Граменов и Минко Попов (той беше партизанин от Разложкия отряд) да
осигури безпрепятственото изтегляне на 14-ти полк. В Серес с измама, може да се каже,
или кой знае как, успяхме да обезоръжиме местната власт. Там беше много интересно

61 Джумайската Солунска гиманзия „Св. св. Кирил и Методий” е правоприемник и продължител на
традициите на Българска мъжка гимназия, открита от екзарх Йосиф през 1880 г. в Солун (бел. съст. М.
Г.).
62 Тогава градът все още не казва така, а Свети Врач. Сандански се нарича от 1949 г. (бел. ред. В. С.).
63 Корпусът е формиран на 5. ХІ. 1943 г. със задача да отбранява Беломорския бряг от Дедеагач до нос
Епаноми. На 9. ІХ. 1944 г. корпусът получава задача да се подготви за действия срещу оттеглящите се от
Гърция германски части. На 29. ІХ. 1944 г. корпусът се преименува в 7-ма армия и получава задача да
прикрива южната граница. Корпусът е разформирован през декември 1944 г. За повече информация виж:
Йончев, Д. България и Беломорието. С., 1993 (бел. съст. М. Г.).
64 Тези събития не се разиграват по времето на Муравиев, а малко по-късно. Българските части от
Беломорието започват да се изтеглят едва след 9 септември 1944 г., по време на правителството на
Кимон Георгиев и Отечествения фронт (бел. съст. М. Г.).



положението. В Серес имаше полк, пехотен. От 16-та Беломорска дивизия, 56-ти
полк.65 Той обаче затворен в казармата и нема достъп до външния свят и изобщо не
прави нищо. Освен това в града действа отечественофронтовски комитет, създаден от
Минко Попов. Този комитет прави опит да обезоръжи полицията и войската, но
самички не могат и затова се наложи да отидеме и ние там. Прибрахме им оръжието,
Граменов обясни, че са станали промени в България и ги освободи всичките, които се
намираха там. Казва: „Които са вършили добро, както пише у Евангелието, ще си
отидат по домовете, които са вършили зло, има кой да ги търси.” Ти не можеш да се
справиш, трима-четирима човека с толко навалица. То жандармерийска част имаше,
полицейски сили и така. Това продължи до 17 септември, когато нашите части вече се
изтегляха през Серес към Демир Хисар, по долината на Струма. На 17-ти септември в
Серес влезнаха гръцките партизани, начело с Барба Алекси. Той беше ръководител на
гръцката комунистическа партия в Серес. Те се побратимиха уж със нашите, обаче още
на другия ден казаха: „Вие от тука се дигате и да ви нема. Никаква работа немате,
това е гръцка земя, ние ше се оправяме. Нема да закачаме ваш’те войници. Ако има
некой грешен, ше си ги търсиме после.” И на 17-ти си тръгнахме.

На 18-ти бяхме в Благоевград.66 Тогава с Михал Балабанов ни изпратиха във 4-та
военно-инженерна автомобилна работилница,67 която имаше за началник майор Данчо
Данов – инженер. А наш прек началник се оказа поручик Алеко Дюлгеров. Тия и
двамата са от Плевен, а тази работилница е от плевенската 4-та армия. С тех трябваше
да поддържаме връзка със 33-ти пехотен полк,68 който беше заел граничната полоса за
отбрана. И неколко дни обслужвахме 33-ти полк с мотоциклетите. Носехме им пощата,
разпореждания, изобщо, каквото имаше от щаба на 4-та армия отиваше там. След това
се прибрахме в полка. Там останахме до 20-ти октомври.

На 20-ти октомври ни изпратиха с моторите в района на Петрич в разпореждане
на началник щаба на 7-ма пехотна Рилска дивизия – полковник Аладжов. Той ни
възлагаше задачи: „Бегай до там, однеси това там, тичай до там.” Тия вечните
маневри, присъщи на войската. Но положението беше тежко де, защото германците се
изтегляха по долината на Брегалница. Фантазии са това, дето разправят некои хора, че
те се приготвяли да вземат Горна Джумая. Нищо подобно. Те немаха никакви
намерения да настъпват в наша територия, защото немаха нито сили, нито средства, а
бързаха да приберат войските на север, за да дадат отпор на Трети Украински фронт,
който ги застрашаваше съвсем сериозно. Така в Благоевград беше настанена
дружината. В село Крупник беше 3-та рота от нашата дружина.

Абе всичко е само за патаклама, въобще една война...
От 20 до 29 октомври разнасяхме разпореждания и поща от щаба на дивизията

до полковете – 22-ри69 и 14-ти.70 На 29-и октомври започна изпълнението на

65 56-ти пехотен Велешки полк (бел. съст. М. Г.).
66 Тогава градът все още се нарича Горна Джумая. Благоевград става през 1950 г. (бел. ред. В. С.).
67 „Тя беше настанена в едно училище тука.” (цит. Б. Н.)
68 33-ти пехотен Свищовски полк (бел. съст. К. Г.).
69 22-ри пехотен Тракийски полк  (бел. съст. К. Г.).
70 14-ти пехотен Македонски полк  (бел. съст. К. Г.).



Струмишко-Брегалнишката операция.71 Настъплението в 7 и 30 сутринта с
артилерийска подготовка. Бой при връх Китка, много голям, при Ново село много
голям и в разстояние на два-три дена съпротивата на прикриващите немски части беше
сломена, не от нашите сили или мераци, защото немахме такива възможности, а от
това, че опашката на техната войска се изтегли и те трябваше да се приберат. Това са
т.нар. неподвижни походни застави. Германците се изтеглят, техната опашка се
прибира и ние се наместваме на техното място. Боя за Струмица беше на 4-ти ноември
и градът беше очистен от чужди сили, но бързо се наместиха там македонските и
сръбските партизани, такава една мешавица.72 Дадоха заповед българите да изчезват. И
ни изгониха.

Българите, обикновените българи, посрещаха армията с голема надежда, че нема
да се случи катастрофа, че нема да се върнат други господари, но емисарите на Тито
даваха други разпореждания. В първите дни на ноември се получи разпореждане от
Горна Джумая, от окръжния комитет на партията, да се разложат 14-ти, 22-ри и 39-ти
полк73, да се разпуснат и да се присъединяват към македонската народноосвободителна
армия – бригада „Яне Сандански”. Даже дадоха заповед в тая бригада кои хора да
влязат и така нататъка. И се получава така, че хората са вече съвсем объркани. Не знаят
какво се иска от тех и не знаят какви са. Българи ли са, македонци ли са, какво става.

На два пъти през септември и октомври в Горна Джумая идваха генерал
Михайло Апостолски74 и генерал Темпо.75 Събраха ни на два пъти и казаха: “Момчета
вие сте четвърта македонска бригада. Никаква бугарска войска. До тук. И вашите
командири – тоз, тоз, тоз (Георги Мадолев беше най-големия македонстващ тука) са
командири на македонската бригада.” Обаче това става в началото на октомври, точно
преди да почне боя. И командващият армията генерал Копчев76, който последния ден го
смениха със Сираков77, каза на помощник-командирите Граменов и Паскалев:
“Никакво разлагане на частите. Всички на позиция и ше водим бой.” Така и стана.
След овладяването на Струмица почнаха да умуват каква ще бъде тая бригада и така
нататък, но такава бригада така и не можа да се сформира, така и не можа да

71 Това е настъпателна операция на Четвърта българска армия по време на Първата фаза на война с цел
осигуряване на левия фланг на Първа българска армия и прекъсване на пътищата за отстъпление на 300
000 германски войници от състава на група армии „Е“. Проведена е от 15 октомври до 14 ноември 1944 г.
(бел. съст. М. Г.).
72 Боян Ненов участва в тези боеве и е пряк свидетел на събитията, които описва (бел. съст. М.Г.).
73 39-ти пехотен Солунски полк (бел. съст. К. Г.).
74 Генерал Михайло Апостолски (1901-1987) е участник в югославското партизанско движение във
Вардарска Македония. През май 1943 г. Тито му дава званието генерал-майор. Апостолски е избран за
един от делегатите на Македония за Второто заседание на АВНОЮ (бел. М. Г.).
75 Светозар Вукманович-Темпо (1912-2000) е югославски политик, член на Военния комитет на
Югославската комунистическа партия, а след това и на Върховния щаб на НОВ. Провежда политика на
обвързването на Македонската комунистическа партия с Югославската. Темпо прокарва тезата за
македонския характер на българското население във Вардарска, Беломорска и Пиринска Македония (бел.
съст. М. Г.).
76 Борис Диков Копчев (1906–1989) е партиен и военен деец, генерал-лейтенант. Роден е в гр. Свищов.
Участва в партизанското движение. Няколко пъти е интерниран и осъждан задочно на смърт; командир
на VIII Въстаническа оперативна зона (ВОЗ). На 22 септември 1944 г. е назначен за помощник-командир
на 4-та армия (бел. съст. М. Г.).
77 Асен Николов Сираков (1895-?) е роден в с. Мирково, Софийско. Получава генералско звание през
1943 г. На 1 ноември 1944 г. е назначен за командир на 4-а армия. Уволнен е на 15 декември същата
година. Виж повече: Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 129. (бел. съст.  М. Г.).



просъществува, защото никой не я приемаше. Приемаха я отделни хора, главно от
големия ешалон на партията, които може би имаха и личен интерес, защото искаха да
станат началници – командир на бригадата, комендант, комисар и прочие. За нас е без
разлика къде ше ми е карабината, дали на гърба, или на пирамидата.

А на 8-и ноември се прибрахме тука в Горна Джумая и до 2-ри февруари
изкарахме в казармата, уволниха ни и се върнахме на училище. Това е целата
философия на похода. Общо взето това е.

Първото ми участие е това отиването в Серес, което си беше опасно и
напрегнато.

Второто, обслужването на 33-ти полк, когато той прикриваше държавната
граница.

Третото е участието ми в Струмишко-Брегалнишката операция, като свръзка
между щаба на 7-ма Рилска дивизия и 14-ти пехотен Македонски полк.

По време на войната съм се срещал с немците. Абе то главно тука бяха полски
военнопленници, които бяха преминали уж на немска страна. Некои от тех се
предаваха. При сгоден случай използваха възможността да се присъединят към
българската армия.78 Предават се безусловно: „Каквото искате правете, но при
немците да не сме!” Те бяха настанени в село Крупник, в един пленнически лагер. Не
са били подлагани на изтезания, на терор от страна на българските власти. Даже
направо населението си им даваше и хлебец, и дрешка и друго, трето, защото това тука
е едно планинско население, добро такова, с добро сърце. Не може да гледа страдащи
хора.

В Македония, където влязохме, населението ни посрещаше добре, но властите
бяха контра. Кмета на Радовиш отказа да настани войската във училището. Каза: „Къде
искате спете! Тука немате работа! Вие сте бугарски окупатори! Махайте ни се от
главата!”

Командира на 33-ти полк проведе на 19 октомври една среща с македонски
партизански ръководител в Царево село. Той се казваше Павле Димитровски. Нашият
командир беше около 55 годишен човек, много достолепен, много хубав човек, офицер
от кадъра и се държеше много достойно на тая среща, обаче онова беше много
нахакано 30 годишно момченце. Каза: „Господине пуковник, войската да се маха от
границата.” Нашият командир отговори: „Как да се маха от границата, тя прикрива
границата.” „Не ме интересува. Вие сте окупатори. Махайте се от тука.” Обаче не
се стигна до такова нещо, защото ние отидохме на срещата с един представител на
Отечествения фронт, с един представител на дружината и се разбраха, че докато не
получиме заповед от нашето командване, българското, никой нема да мърда никъде.
Само една рота имахме изнесена напред. Осма рота на поручик Макавеев, която
трябваше да осигурява така нареченото предно бойно охранение. За нея държаха
македонците да се махне от там и след един-два дена се получи заповед от Благоевград
ротата да се прибере при полка, който беше на граничната линия, а ротата беше на
около 15-20 километра напред. Със населението така бяха отношенията.

78 За подобен случай виж разказа на Тодор Анастасов. Венелин Попов също се среща с полски
военопленници. (бел. съст. К. Г.).



Ентусиазъм беше, бе! Бехме млади момчета. Бехме във връзка със
съпротивителното движение. Щом като станаха такива събития, щом като тука стана
район фронтови, се създаде дружина от 418 човека. Огромна дружина, обаче това
разлагане, което се заповяда от партията, съсипа нещата. След две години пък тука със
тая македонска територия, където я развиха, беше вече страшно.

Интересно е психическото въздействие на войната върху съзнанието на младите
хора. Ние споделяхме с момчетата, които бехме заедно във тая моторна група. Първо,
на нас ни се изясни от кадровите офицери, които беха наречени фашисти, предатели и
така нататъка, че те не са предатели, а са хора на дълга. Те казваха: „Недейте се хвърля,
както вие сте се научили. Айде юруш, така не става. Първо разберете, че тия хора си
прикриват оттеглянето и няма да мръднат от тука, ако не са се изтеглили.” Така и
стана. Той стои и не мърда. В нашето съзнание започнаха да се пораждат мисли много
интересни: Дали пък това, което вършиме, е много полезно? Аджеба оти разправят:
„Ти си македонец! Фърляй пушката, заминавай в Благоевград, пиши се у бригадата и
ставаш македонски революционер” Чакай бе! Аз никога не съм бил македонец. „Не,
сите сме македонци и край.” Това беше страшна поразия, страшна! Особено
следващите две години, когато тука въведоха македонски език, но за тех имате
представа какво е било. Но това също са последствия, много лоши последствия. Имаше
учители по-късно, които бяха удбовци,79 провеждаха техната политика. Имаше и
книжари, също удбовци, също доносничеха там. Следеха кои проявяваха българско
тежнение, на кои може да се вярва, на кои не може. Създаваха напрежение доста
голямо. Даже се стигна до положение един от нашите войводи тука – Ичко Бойчев80, в
деня, когато беше поканен да чества празника на Илинденското въстание, през 1946 г.,
го арестуваха и го изселиха, защото бил българин. Е такива едни истории ставаха често.

Интересното е, че тука се водиха първите крайгранични боеве с немските части
от нашата дружина. Част от Втора рота на граничната бразда започна разузнаване с бой
на 15 септември 1944 г., но още в началото даде 9 души убити, това е доста голема
бройка, защото те беха 47 души. Значи една пета. Голема загуба. В тая битка имаше
интересен случай. Ранена беше знаменоската на дружината Мария Тодорова, Милкова
по мъж. Тя беше ранена, отиде в Дупнишката болница, ранени бяха още двама, трима
човека, загинаха и хора от 33-ти полк, на които тая група съдействаше, та това е.

Интервюто проведе Мариан Гяурски.

79 УДБА (ср. Управа државне безбедности) е съкратеното наименование на Югославската тайна служба
за държавна сигурност. Създадена през март 1946 г. като правоприемник на ОЗНА. По това време в
Пиринска Македония под формата на книжари и просветни дейци действат много разузнавачи на УДБА
(бел. съст. М. Г.).
80 Христо Димов Бойчев (1882-1960) или Ичко Бойчев е горноджумайски войвода на Вътрешната
македоно-одринска революционна организация (ВМОРО и ВМРО). Участник в Илинденско-
преображенското въстание, Междусъюзническата война (в състава на Македоно-одринското опълчение)
и в Първата световна война (бел. съст. М. Г.).



ВЕНЕЛИН АТАНАСОВ ПОПОВ

„Та, споменът ми от този момент е – казах си: „Абе, ти като че ли не отиваш на
война, ти като че ли отиваш на сватба.”

Венелин Попов е възпитаник на „Военното на Негово Величество
училище”. Участва в първата фаза на Втората световна в Македония и Косово,
като командир на щурмово оръдие. Два пъти кавалер на ордена „За храброст“.
Записът е направен в канцеларията на Съюза на военните на Негово Величество
училища в Централния военен клуб – гр. София.

Казвам се Венелин Атанасов Попов. Роден на 20 януари 1921 г. На 90 години
ставам след 10 дена. Роден съм на брега на тихия бял Дунав, в град Оряхово.

Баща ми беше директор на гимназията в родния ми град, майка ми беше
домакиня. Това е, нищо особено няма. Така, дребно буржоазно семейство, както го
наричат някои.

Във Военното училище аз бях в Първи кадетски корпус. Този корпус имаше 6-
ти, 7-ми и 8-ми клас. След това ни произвеждаха в юнкери, също три години юнкери,
портупей юнкери и фелдфебел портупей, по-нататък. За тези 6 години се оформявахме
не само физически на изпитания, но психически, морално и политически. За Военното
училище, за неговите порядки, за неговите традиции може да се говори много, цяла
книга може да се напише, както ви казах.

В училището постъпих в София през 1937 г. на 17 септември, в 5-а рота.
Септември месец вече положихме клетва, преминахме единичното обучение,
започнахме да даваме наряд и така нататък.

Войната започнах в новосформираната щурмова артилерия. Това е Второто
поделение. Имаше Първо в София, създаде се Второ пак в София с оглед да отиде към
Втора армия в Пловдив, а то фактически отиде в Хасково. Командирите ми? Командир
на Второ щурмово артилерийско отделение беше капитан Недков, от 50-ти випуск
мисля, че беше. А на фронта се срещнах при Деве баир с командира на 9-ти пехотен
полк - Пловдив полковник Бонев. Командир на дивизията беше новопроизведеният
генерал Генчев81.

81 Полковник Иван Бонев (1895-1946) е роден в с. Кара Топрак (дн. Черноземен), Пловдивска област.
Възпитаник на Военното на Н. В. училище с 38-ми випуск. Участник в Първа световна война, в т.нар.
„Клементински” полк, намиращ се на позиция при завоя на р. Черна, на Битолския фронт. Командир на
„клементинци” е легендарният военачалник подполковник Борис Дрангов. По време на Втората световна
война полковникът участва лично в боевете при Деве Баир. На 5 септември 1944 г. е получена заповед
полкът с придадени артилерийски и бронеизтребителни подразделения да формира самостоятелен отряд
и да се изнесе най-бързо в района на град Кюстендил, като прегради пътя за Крива паланка и не
позволява на немски части да преминат старата граница. Позицията е удържана,  полковник Бонев е
награден с орден „За храброст” и провъзгласен за почетен гражданин на Кюстендил. Полкът участва в
сраженията при Варовище, Крива паланка и Стражин. С присъда от 9 март 1945 г. полковник Бонев е
осъден на 15 години строг тъмничен затвор. На 5 април 1946 г. е реабилитиран, но в началото на юни е
арестуван отново и изпратен в концлагера „Росица”. През есента на 1946 г. умира на 51-на годишна



Генерал Генчев е участник в преврата от 1934 г. и е бил уволнен като капитан. А
в момента беше генерал, командир на 2-ра дивизия. Искам да кажа сега специално за
генерал Генчев. Този човек е бил уволнен в чин капитан. Какво е било положението
през 1934 г. аз не мога да ви кажа, защото бил съм много малък – едва на 13-14-години.
Въпросът е, че тоя човек аз виждах, че той в своята същност е останал с познанията на
капитан. А беше генерал! В същото време той се движеше с преметнат шмайзер в
първите редици на войниците, което импонираше. Но мястото му не беше там. Даже
веднъж си позволих и аз, макар и млад подпоручик, да му кажа: “Господин генерал,
мястото ви не е тук, мястото ви е в Щаба на армията!”.

И оттогава му станах може би толкова симпатичен, че той в края на войната,
когато ми написа атестацията, малко я беше попресилил, в смисъл положително за мен.
Та, такова беше положението. А по отношение на участието ми в армията, трябва да
кажа съвсем откровено, че аз заминах с едно чувство, с едни намерения, с едни
въжделения и в края на краищата се върнах от войната оцелял, съвсем друг.

Ние заминахме в края на септември. Бяхме евакуирани обаче всички от Втори
армейски полк, към който бяхме придадени, по селата. Ние бяхме в село Узунджово.
Това е септември 1944 г. Тогава моята бъдеща жена получи назначение като аптекар,
получи мобилизационно в Борисовград, който е съвсем близо до Узунджово. Дойде при
мене и заедно с цялата композиция тръгнахме за фронта, а пък тя остана в Първомай,
тогава Борисовград. Та, споменът ми от този момент е – казах си: “Абе, ти като че ли
не отиваш на война, ти като че ли отиваш на сватба”.

А действително аз бях с чувството си, че още сме в онзи момент, когато
българският войник е атакувал с натъкнат нож – „Напред на нож!”. А времената се бяха
изменили, войната по своята същност се беше изменила. Аз вече бях командир на едно
най-ново съоръжение. За съжаление, никой не беше обучен как да бъде въведено това
поделение в боя. И често пъти се получаваше много смешно. Ние не се различавахме от
танковете. Едно щурмово оръдие82 беше 24 тона, един танк беше 25 тона, с 1 тон по-
голям. Но ние бяхме с екипаж в състав от 4 души – 1 водач, 1 мерач, 1 командир на
оръдие и 1 радио-телеграфист. Щурмовото оръдие беше най-новата тактическа и
материална част във войската. Това беше германско оръжие. Обаче, въпреки че по
външен вид почти не се различаваше щурмовото оръдие от танка, освен по броя на своя
състав, разликата беше в това, че щурмовото оръдие нямаше средство за близка
отбрана. Т.е. нямаше пети човек – картечарят.

възраст, в следствие на травмите, получени при престоя в лагера. Виж повече в: Ташев, Т., Българската
войска - 1941-1945, С., 2008, с. 21;
Електронен портал - „Един Завет” - http://edinzavet.wordpress.com/2010/07/23/bonevi-p/ ;
Генерал Никола Генчев (1897-?) на 11 септември е произведен в чин генерал-майор, а четири дни по-
късно за командир на 2-ра пехотна Тракийска дивизия. От 20 юли 1945 г. е командващ 3-та армия. От 20
декември 1945 е началник на Канцеларията на Министерство на войната. Уволнен на 1 октомври 1946 г.
По-късно е осъден и изпратен в лагера в Белене. Виж повече: Ташев, Т., Българската войска - 1941-1945,
С., 2008, с. 37 (бел. съст. М. Г.).
82 Това щурмово оръдие е Щурмгешюц III (на немски: Sturmgeschütz III), използвано през Втората
световна война. В началото е предназначено като мобилно, бронирано артилерийско оръдие за
поддръжка на пехотата, но след многобройни модификации е широко използвано като унищожител на
танкове (бел. съст. М. Г.).



В края на септември 1944 г. полковник Бонев ме посрещна на Деве баир и ме
прегърна и каза: „Дай един изстрел да разберат германците, че имаме немски
оръдия”. Това беше, може би, към 20-ти – 25-ти септември. Моят първи бой всъщност
беше боят за Крива паланка. Тази година ние посетихме Крива паланка, аз можах някои
работи да си възстановя. Един от недъзите на новото воюване беше разузнаването. Ние
фактически почти нямахме никакво разузнаване или имахме погрешно разузнаване –
както и за Крива паланка. Например, дават ми задача с една батарея, с моите оръдия –
даже не бях пълна батарея – да влезем в Крива паланка. И в края на града имало
изостанали немци, просто да прочистим къщите, и да освободим Крива паланка. Какво
се оказва обаче фактически? Първо, оказа се съвсем друго. Ние пак влязохме с т.нар.
придружаваща пехота. Всяко оръдие имаше по 7-8 пехотинци, които бяха прикрепени
към оръдието отвън, да не допуснат никой да се доближи до оръдието. Защо? Защото
германците бяха въоръжени с танкови юмруци, имаха и магнитни мини, ще ви кажа
после богато какво представлява тази магнитна мина, защото беше залепена и на моето
оръдие, вече при сражението за Стражин.

Но първо за Крива паланка. Нашите предни части са достигнали и овладели
височините над Крива паланка. Утре предстои щурмуването на града. Това беше
последната дописка, която пратих. Сега вече и аз се превръщам в боец и ще взема
лично участие в щурмуването. Началник-щабът ни представя на капитан Недков,
командир на щурмовото отделение. Той ни приема много добре, настанява ни във
втората кола и веднага потегляме напред. След нашата кола вече заплашително стърчат
дулата на танковите щурмови оръдия. Колоната се движи бавно. Стигаме един мост и
спираме. Германците са го разрушили напълно. Излишно! И без това нашите тежки
коли нямаше да могат да минат по лекия дървен мост. Спираме челните коли и
изчакваме бронираните чудовища. Насреща ни се задава колона пленници. В очите им
личи още ужасът на преживяното. Брадясали, изкъсани и боси! Това ли са гордите и
надменни тевтонци, които само преди месец и половина заявяваха, че ще победят.
Използвам случая и повеждам разговор. Двама от тях са поляци.83 Запитвам
подофицера откъде е. „От Бреслау съм – и веднага тревожно запитва: Ще ни
застрелят ли? Какво ще стане с нас?”

Неволно си спомням, че само преди два дни дойдоха при нас избягали български
войници от германски плен. На двама от тях показалците на десните им ръце бяха
отсечени. „Джентълмените” искали завинаги да ги обезвредят. Същите разказаха, че
имало и убити. Та понятен ми стана страхът на „хер” подофицера. Успокоих го: „Ние
не убиваме пленници и беззащитни хора!” Давам му цигара. Смуква жадно. По
изпитото му лице минава тъжна усмивка.

Колоната отново поема печалния си път.
Стигаме подножието на Киселец. Нататък пътят е миниран. Пионерно-

инженерната дружина разчиства пътя. На едно място изкопаваме 7 мини. Встрани –
набързо изградена от камъни землянка. Влизаме. Личи, че е скоро напусната. Вътре над
20 сандъка противоброневи и картечни патрони. В бързината на бягството те не са
могли да вземат даже най-необходимото. В единия ъгъл още стои тенджерата с чорба.

83 За пленени поляци виж също разказите на Тодор Анастасов и Боян Ненов (бел. съст. К. Г.).



Стигаме последния мост преди града. Обискираме поста. И тука личи бързината, с
която са бягали. Тоя път има и за нас. Залавяме няколко кутии сапун.

Крива паланка е само на 500 метра пред нас. Последните къщи ясно се очертават
в заника. Заповедта е да атакуваме сутринта в 7 часа. Оставаме да нощуваме в боен
строй.

На утринта потегляме първи. Аз и Милованов – фоторепортерът, сме във втората
бойна кола. При първите къщи скачаме долу и напредваме пеша под закритието на
колата. Странна тишина ни посреща. Минаваме по главната улица. От двете ни страни
зеят зловещо изкъртени прозорци и врати. Никой не се показва. Бавно първата кола
минава центъра. Изведнъж срещу нас затраква картечница. Залягаме и откриваме огън.
Оръдието се придвижва още няколко метра, стреляйки. Оглушителен гръм. Колата
затреперва на място и спира. В същия момент точно отгоре ни посипва град от
куршуми. Хлътваме в някаква врата. Точно зад танка, от прозорците куршумите се
сипят. Надниквам. Изпразвам пистолета срещу прозорците. Пръстът ми натиска с все
сила спусъка. Напразно. Нямам и втори пълнител. Тръгнал съм и без каска. Само с едно
кепе на главата си. Скачам и залягам в първата врата. Стрелбата продължава: „так-так-
так”. В джоба си имам още 4 куршума. Изваждам ги и зареждам пистолета. Стрелбата
намалява. Подавам глава навън. От съседната врата капитан Каленски също се подава,
насочва шмайзера си към прозореца и стреля. Веднага градушката отново се изсипва
върху ни. Капитанът залита и се сгромолясва навътре. Дочувам викове: „Убиха
командира! Командирът падна!”

Надниквам отново. Улицата пуста. Първото оръдие се опитва да се промъкне
през тясната улица и да се изтегли. Отгоре цялото е засипано с тухли и греди. Друг
изход няма и за мен. Решавам да се изтегля. Пропълзявам и се прислонявам зад някаква
опушена стена. Оглеждам се. В дъното се присвили и двама войници. Домъквам се до
тях. И те свършили патроните си. Тук е малко по-спокойно. Изтичваме. Зад нас
куршумите скачат по калдъръма. Стигаме училището. Тук е събрана една по-голяма
група. Един от тях е ранен в ръката. Предава пушката си на един от другарите си, чиято
пушка била избита от ръцете му, и се присъединява към нас. Не виждам малката група.
Към края на града един санитар ни чака. Преглежда ръката на ранения, превързва я и
ни предупреждава да се пазим, защото накрая на лозето, отсреща имало германци,
които обстрелват точно шосето. Благодаря му. Предупреждението ни спаси. Едва се
показали, куршумите запищяват и яростно съскат около главите ни. На 5–6 крачки пред
мен виждам яма. Навярно някой снаряд я е изровил. Изтичвам и се хвърлям в нея. След
мене идват и другите. Най-критичният момент. Изглед за измъкване никакъв. И в тоя
момент дочувам зад нас грохот на оръдието, което се изтегля. Спасение! Скачаме,
когато то минава покрай нас, и под негова охрана минаваме опасния сектор.

Колата спира. Първите жертви – поручик Драганов, ранен в лицето и Борис
Стойчев, тежко ранен в тила. Влизаме във връзка по радиото с останалите две оръдия и
казвам: „Подпоручик Венелин Попов, слязъл от оръдието си, е поел охраната на
останалите в училището групи. Жертви няма. Германците обстрелват училището с
мини.”

Сражението продължи през целия ден. Частите на нашите пехотни полкове
овладяха постепенно всички височини. Отделните гнезда бяха последователно



разчистени. Привечер, около 7 часа, оръдията влязоха в града и подпомогнати от
партизани и щурмоваци, разчистиха източната половина на града. С едно от оръдията
се върна и Милованов. Той не можал да се изтегли и целия ден стоял в една сграда с
още 16 души под огъня на германските мини.

През цялото време нито една мина не улучи училището, щеше да стане лошо,
ако ни беше улучила. И така цялата нощ и на сутринта рано покрай реката се
изтеглихме. Пресрещна ни първата охрана: „От къде идвате?” “От Крива паланка.”
“А, елате тука!” Заведоха ме при генерал Стойчев. По една бяла риза той пиеше чай:
“От къде идваш, бе?!” “От Крива паланка! Какво ни давате сведения, че е изпразнен,
когато той е пълен с немци?!”. И така нататък. И той говори по телефона нещо и ми
казва: “От днес имаш удостоверение номер 12, награден си с „Орден за храброст”!”
И това беше първият бой.

Вторият бой беше боят за Стражин. Стражин е най-укрепеното място и там
действаше парашутната дружина. Бях придаден към парашутната дружина и капитан
Ноев, командирът на дружината, даже помоли единият от прислугата ми да излезе и
той да влезе и от оръдието да командва дружината. Но в последния момент дойде една
друга такава особена заповед – аз да не атакувам с Ноев направо към целта. Там имаше
бункер един, на който дадоха много жертви. Ако беше с оръдието, просто с 1-2
изстрела унищожаваш бункера и край. А ме изпратиха вляво от дружината да пазя
левия й фланг и тила, случайно да не минат германците, щото там имало германска
част. И действително, с тази германска част аз водих страшен бой. Те вдигнаха с
танкова мина най-дясното ми оръдие, от което остана жив само водача на оръдието,
който е най-отпред, а тримата вътре са взривени от тази мина. После го чух как я лепна
мината на моето оръдие и веднага заповядах едната верига да остане на място, а
другата да направо 360 градуса. Смазахме го, а мината не избухна, до скоро я пазех
отгоре, на гардероба.

А знаете ли какво представлява магнитната мина? Магнитната мина
представлява два подковообразни магнита. Те имат за цел само да се закрепят за тялото
на танка или на оръдието, а самата мина представлява един флакон, който като
изтеглиш шнурчето, развива такава температура, че стопява желязото. Стопява го
колкото една дупка и това, което е стопено влиза вътре и действа поразително върху
прислугата.

И то да ви разправям за самия бой е много дълго, но какво да ви кажа. Няколко
пъти се вдигаха да ни атакуват германците. Тогава ние, по моя команда, вдигахме
капаците, оръдейните командири излизаха до кръста, също и радио-телеграфистите.
Радио-телеграфистът закачваше картечницата, ние с автоматите и ги връщахме. И това
няколко пъти – 5-6 пъти беше. За това нещо, разбира се, поддържахме връзка с генерал
Генчев, когато приключи боя, те се бяха отказали вече, и парашутната дружина, макар
и с големи жертви, можа да превземе тоя бункер. Той се отправи към нас и ни определи
къде ще се срещнем, за да ни награди. Ние се бяхме спрели и се построили, и той
тръгна най-напред към мене, към първо оръдие. Но понеже видя, че имам орден „За
храброст”, върна се към адютанта и взема другия орден, по-големия – „Първа класа” и
ми го окачи. Е това беше, какво да ви кажа?



А от немска страна сигурно имаше много жертви, защото те тръгваха и смятаха,
че ние веднага ще се оттеглим или че ще настъпи някаква паника. А напротив. Ние
бяхме 8 души. Всъщност 4 оръдейни командири и 4 телеграфисти, които излизаха с
картечниците, значи 4 картечници и 4 автомата – 8. Е, с тия 8 оръжия ние ги връщахме.
Страшно поражение даваше. И те се оттеглят и после парашутната дружина превзема
бункера.

След боя на Стражин, на Страцин, след това на Пчиня и Куманово. На Куманово
загина Бочев, мой съвипускник, един от най-големите храбреци-летци от нашата
авиация.

Той загина по един нелеп начин. Ние сме над Куманово, виждаме един самолет
„Месершмит”, като се приближи по знаците познахме, че е наш. Той се завъртя няколко
пъти над Куманово, изглежда забеляза някаква цел и започна бавно да се спуска, пак
кръжейки. И слезе почти, не знам дали имаше 2 хиляди метра или по-малко и изведнъж
изригна една малокалибрена германска батарея. Изригна. Много хитро постъпиха. И
загина тоя храбрец, който има няколко награди – 2 крепости има свалени и т.н. Най-
интересното е, че когато го свалиха, ние не видяхме той да падне, нито да скочи. И
когато на другия ден слязохме и намерихме самолета, нямаше никаква следа от него,
никаква. И там даже самолетът не беше взривен, беше паднал и разбит. Значи той може
да е скочил с парашут и да е паднал, но ако е паднал и убит, щяхме да намерим някакви
следи. Нищо. Така, трябва да ви кажа, че аз като се върнах от фронта за една акция в
Родопите, в която участва нашето отделение, бях съден от Народния съд. И по това
време бях в затвора, вече произнесени присъдите, и следях по „Работническо дело”
имената на всички, които идваха като студенти, като инженери, като специалисти, били
в Германия и т.н. Неговото име не се появи никъде. И до ден днешен е странно.
Официалната версия е че той е свален, вярно свален, ама няма никаква следа от него.
Абе едно копче няма, там дето е седял копче, нещо, парче от дрехата да се види. Нищо
няма.

А октомври ли, ноември ли,84 влизахме в Скопие, точно на моста, вече бяха
титовистите. Не пускаха. Спряха колата на Стойчев. А той беше с някаква трофейна
кола, искаше да мине. Но онзи го спря. И тогава аз излязох от оръдието и му казах :
“Господин генерал, я се дръпнете насам!” И аз минах с оръдието и така го притиснах
почти до стената. До бордюрите, не, ами до каменната стена на моста. И му дадох път
спокойно да мине и след него и аз минах. Имаше такива случаи.

А имаше и един такъв случай: От Скопие ми дадоха задача към Прищина някъде
да отида и да установя последната граница на немците. Последните части, да мога да ги
установя. Когато стигнахме към Прищина, спряхме там. Пак титовисти много. Питаме
за немците и “Нема!”. И един от моите войници дойде при мене и вика: “Бе, господин
подпоручик, този от титовистите – един офицер, иска да говори с вас.” Викам:
“Добре. Къде е?”. Той ме заведе при него. Този човек започна да ми говори, ама на
завален руски език. И ми каза “Аз не съм сръбски офицер, аз съм от Intelligence
Service.85 Аз съм придаден към тях. – и започна да ми разправя – Във вас положението

84 „Не знам, вече не мога да си спомня.” (цит. В. П.).
85 Разузнавателни служби – англ. Венелин Попов има предвид британските разузнавателни служби,
които са известни под това име (бел. съст. М. Г.).



е много неизвестно какво ще става.” Аз съм в Прищина, къде е Прищина, къде е
България. И той казва: “Не се знае какво ще стане. Имам едно предложение към вас.
Разбрах от вашите войници, че вие сте кадрови офицер, награден сте, тука виждам и
ордени „За храброст”. Аз ви предлагам да останете при мен. Веднага ще ви прехвърля
на запад и ще ви изпратя в Англия. Няколко месеца ще бъдете там за усвояване на
езика, ще подпишете договор за 10 години във войската и след тези 10 години ще
станете английски гражданин, с английска пенсия и т.н.” Сега, аз не знам какъв е бил
манталитета на тези английски офицери, аз просто се усмихнах и му казах: ”Извинете,
ама аз съм български офицер, каквото и да стане, аз ще се върна в нашата страна!”
Както се и върнах, както и ме подведоха под отговорност и съдеха, след това ме
реабилитираха 2 пъти, след това 1995 г. чак Върховният съд ми отмени присъдата по
Народния съд. И така, това е животът.

След Прищина се върнах. На 15 или 16 декември се върнах от фронта. От там ме
изпратиха за обучение на младите войници след това, вече беше декември месец. И
какво? Получи се една заповед – превеждат ме от Второ щурмово поделение в ШЗО
тука в София, Лозенец. Ей там. И там дойде заповедта, че ме търси обвинителят в
Борисовград. И оттам се предадох в щаба на „Патриарх Евтимий”, в комендантството,
оттам ме закараха в Борисовград и така.

Иначе специално за войниците, като например немците, мога да кажа първо, че те
са много дисциплинирани и второ, вече бяха 3-4 години воювали, настървени, с голям
опит. Все пак спокойно да се приближиш до едно щурмово оръдие – спокойно, защото
познаваш го най-напред това оръдие, знаеш, че то няма средство за близка борба, за да
стреля. Той трябва да вдигне капака и да се покаже. Значи ти можеш спокойно да се
доближиш до него, да поставиш магнитна мина или танков ужас86 или танков юмрук87,
в зависимост, каквито има. То напоследък88 цяла Македония беше изпълнена с тях.

И с руснаци сме се виждали. Как да ви кажа? Едни от тия, които са се вдигали на
нож, са и руснаците. Това са българи, руснаци, германци и отчасти сърбите. Това са
войските, които са се вдигали на нож. При тях политическата конюнктура е била
заменена с водката и с другите подкрепления отзад и т.н. Това са много сложни и
много, как да ви кажа, зависими неща от едно от друго. Много фактори са действали.

През войната бяха запазени още отношенията на войниците към офицерите и на
офицерите към войниците, в една част от тези, които са били преди войната. Имало е и
някакво изменение. Аз не знам дали тука трябва да се отклоня и да ви кажа. Ами, вижте
какво. Днес се говори много срещу българския народ, скапан, недодялан, не знам какво.
Какви ли не лошотии, без да се забравя това, че веднъж 200, веднъж 500 години е бил
под робство и е запазил своето самосъзнание. Самосъзнание на българин. Аз ще ви
говоря за един такъв случай. Това беше след 9-ти септември вече, в Хасково беше
направен митинг на новата власт и се бяха отправили към казармите на армейския

86 Panzerschreck – нем. „Танков ужас”. Германски ръчен противотанков гранатомет за многократна
употреба (бел. съст. К. Г.).
87 Panzerfaust – нем. „Танков юмрук” или „Брониран юмрук”. Германско ръчно противотанково оръжие
за еднократна употреба(бел. съст. К. Г.).
88 Венелин Попов има предвид по време на сраженията (бел. съст. К. Г.).



полк, където беше и Второ щурмово.89 Фактически ние бяхме вече по селата, но имаше
и една специална батарея, която си остана на място при полка. И което направи т.нар.
побратимяване. Комунистите бяха определили кой да се убие. Тогава убиха командира
на полка. И бяха се заканили, че ще дойдат да се разправят с щурмоваците в
Узунджово. Вятър работа. Тях ги беше страх само като чуеха думата “щурмоваци”. Но
ние бяхме изкарали всички оръдия около самото село. И така и аз с моята батарея, с
взвода, който командвах – Първи взвод, три дена денонощно. Чакаме ги да дойдат, ама
вятър работа, никой не дойде. Третата вечер, преуморен ли, какво ли, просто съм
приклекнал до едното оръдие, съм паднал и съм заспал. Заспал. От преумора, от
изтощение физическо и психическо, най-вече психическо. На сутринта се събуждам.
Как? Върху един шинел и покрит с други два шинела. Разтърсвам глава и виждам
трима войника зъзнат по летните ризи. Това е преди 15-ти септември, тогава се
сменяше униформата. Такива бяха нарежданията едно време. До 15 септември с
лятната униформа, лятната риза, върху нея през нощта можеш да облечеш шинела и да
се запазиш, но върху лятната риза. Такива бяха нарежданията. Нищо не можах да кажа.
Само станах бързо и казах: ”Обличайте се!”. Те зъзнеха момчетата. И това не бяха
някакви специални, привилегировани или нещо на специална почва момчета. Не. Това
бяха обикновени войници. Питам се аз – кое накара тези войници да си свалят
шинелите или въобще да не ги обличат, а да ги постелят на своя подпоручик, взводния
командир? Това какво е? Внимание, почит и не искам да кажа любов, но все пак. Какво
внимание!

Това е първото, което аз видях в сърцето на българина – че има положително
нещо. И второ нещо. Вече съм на процеса в Борисовград, в Първомай. И вадят ни от
полицейското и карат ни в читалището, където се води процесът. И минаваме по
улицата. Процесът свършва, мен ме осъждат на доживот, закарват ни в Хасково, в
затвора. И след една седмица близо, нямаше и една седмица, викачът вика моето име.
Аз бързо ставам от наровете, нахлузвам налъмите и тичам: “Какво, бе?” “Имаш
свиждане!” – а никакво свиждане не очаквам. И заведоха ме там, в стаята на
свиждането. Една възрастна жена и някакъв пакет във вестник пред нея. И тя ми казва
следното: “Сине, всяка сутрин те прекарваха под прозореца на моята къща. Аз те бях
избрала тебе и се молих на Бога всяка вечер да те оставят жив! Много съм
благодарна на Господа и за това дойдох да ти кажа!” И ми бута вестника. Във
вестника едно сварено пиле. Тази жена! Нищо не можах да й кажа, името й не знам и
никога не научих. Само притеглих съсухрената й ръка и я доближих до устните. Това
беше всичко. Това все пак показва, че в душата на българина има нещо добро, има
нещо велико.

И трети случай. Пак това време беше – началото на закарването ми в хасковския
затвор. Моят баща беше дошъл на свиждане, защото два дена преди четене на
присъдите бяха изгонили от града всички близки, които имат някакви в процеса. И това
е било вероятно след като се е видял с мене, е излезнал от затвора и наблизко имало
нещо градинка ли, пейка ли, и той седнал там. Както седнал му потекли сълзите по
очите. Минала една жена и го попитала: “Господине, ама защо плачете?” И той казал

89 За събитията в Хасково виж разказа на Димитър Димитров (бел. съст. К. Г.).



“Абе, по-малкият ми син е осъден тук на доживотен затвор, аз съм от Оряхово и
дойдох да го видя!”. “Е – казала – затова не се плаче, затова се радва само! Това са
политически присъди, вие знаете ще мине месец-два, година-две, всички ще излязат.
Няма защо. А къде сте се настанили?”. Той й казал: “Ами никъде още, сега ще си
търся хотел.” “Ами аз мога да ви поканя вкъщи, ние имаме голяма къща, елате тука,
голямо семейство сме.” И той се съгласил и отишъл. Действително, приели го много
внимателно, настанили го вкъщи и се уговорили – тя вземала моето име да идва всяка
седмица в деня на свиждане и да ми носи новини. А всички колети, които баща ми
праща от Оряхово, ги праща не до затвора, а до нея и тя да ми ги носи. И тази жена се
казва Велика. Нейното име съм запомнил и никога няма да го забравя, защото беше
един велик човек. Обръща се към един непознат човек, приютява го, взима го вкъщи,
свързва се с мен дълго време. Тя, веднъж или два пъти, идва и до София, идва ми
вкъщи и така до края на живота си имаме връзка. Ето какви българи има и как в
сърцето на всеки един от тия българи има доброта, има обич, има любов.

Вижте какво, един-единствен път има от София до Скопие и цялата тая армия,
всичкото беше по тоя път, не можеше да се разминем. Добре, че немците нямаха
авиация. Те, ако имаха авиация, просто не знам какво щеше да се получи. Та нямахме
контакт с местно население, нямахме. Специално ние, щурмовите оръдия, бяхме пък
много, как да ви кажа, затруднени в придвижването. Защото тежки машини, немците на
определени места минираха. А като се минира едно оръдие, това да свалиш веригата, да
го изтеглиш настрани, па да сложиш новата, па да закачиш – това са страшни мъки,
разбирате ли? И всичко това забавяше, така че контакт – не. Разбира се, още беше
положително, нямаха те настроения срещу нас, които сега съществуват или по-късно.
Ние току-що се бяхме оттеглили, даже някои части не бяха се изтеглили. Така че
населението беше дружелюбно, българско население.

Абе, вижте сега какво. Как да ви кажа, войната, така наречената Отечествена
война, не беше популярна. Нашият войник не искаше да се бие. Ако направите една
материална справка, ще видите, че това беше войната на подофицерите и на офицерите.
Ще видите колко души са загинали процентно – колко души офицери и подофицери в
така наречената Отечествена война и колко са били в трите войни преди това – в
Балканската, Междусъюзническата и Първата световна. Причини – не искат да се
вдигнат. Един отсреща германец, и то ранен, виждах го, с коса така разчорлена, с
шмайзера и като даде един-два откоса и нашите легнат и не искат. И командирът на
дружината вика: “Господин подпоручик, не мога да ги вдигна!” “Абе, как – викам –
няма да станат?! Я, ставайте тука, внимавайте, щото аз ще стрелям, ако вие не
станете!” И така нататък. И изобщо за тези работи е много е трудно да се говори.
Трудно е, защото това е несъвместимо с истинската същност на българския войник, с
неговата храброст.

Преди да замина на фронта, когато поглеждах към старите офицери, винаги
търсех ордена „За храброст”. Ако нямаха, за мен те не бяха истински офицери. След
като се върнах разбрах, че това няма никакво значение.

Промени ме коренно войната. И добре, че ме промени. Виждате вече 60 и няколко
години, като изключим локалните войни, малките спречквания и с Югославия тука,
всичко това се запази – мирът. Мирът се запази. Никога не е имало повече от 20 години



мир, а сега се запази. Войната е лошо нещо. Много лошо нещо. И като имаме предвид,
че се изменя и характерът на войната. Ами, вижте в момента войната не се води между
войниците, а се води главно между цивилното население. Най-напред гледа да се удари
цивилното, морала и след това се обръщат към редовната войска. Изменя се характера
на всичко.

Когато ме осъдиха на доживотен затвор, годеницата ми дойде, помоли началника
на затвора да я пусне за един ден вътре и се оженихме в затвора. След три години
получих амнистия и излязох на свобода.

Ами, вижте какво. Животът на един такъв човек, като мен, съден от Народния съд,
естествено ще протече тежко. Но не най-тежко. Защо? Защото, когато ме изключиха от
Университета – аз завършвах право и последния изпит трябваше да взимам и ме
изключиха – един от първите. И след много години реших, отидох тук личния състав,
дадох си книжката: “Я ми кажете, по тоя номер, защо съм изключен от
университета?” И рови се, рови се тя и вика: “Ами, тука някаква бележка има от
затвора”. “Е! – викам – Ясна работата!” Значи защо? Съден от Народния съд, враг,
край. Но дойде момент, когато престанаха да искат бележките за Университета. И аз
кандидатствах. Обаче се си имах едно на ум нали, шубе. Обаче един ден, една
привечер, като се връщам вкъщи и отварям пощенската кутия и съобщение от
университета „Карл Маркс”, че съм приет задочно по „Планиране на народното
стопанство”. Приеха ме и вместо за пет години, за три години и половина го завърших.

Бяхме една група. Група 3-4 жени и аз от мъжете. А от мъжете при влизането бях
пръв по успех. Успехът ми от Военното училище, пък трябваше да го прехвърлям, с
таблици от 12-бална система на 6-бална, беше една, как да ви кажа, бъркотия. За всеки
случай с тези жени, бяхме се уговорили, явявахме се групово на изпити и най-после
през втората година решихме да поискаме да се явяваме, щом сме готови, без да
дочакваме сесията. И евреин беше на нашия факултет, как се казваше, забравих му
името. Няма значение. И почнахме така и вместо за пет години за три и половина, няма
и четири завършихме.

След това, разбира се, не искам да ви казвам. Когато излязох от затвора, трябваше
да търся работа, ама трябваше веднага на работа, защото, който е без работа, го
прибират. И Първа градска болница беше в строеж, в изкоп, дълбок изкоп. Първа
градска на „Патриарх Евтимий”. А там беше ръководител съгражданин мой. Той
съгражданинът, ученик на моя баща, който го изключил от гимназията. И той станал
предприемач, обаче успешен предприемач. Руси Блажев се казва. И въпреки, че е
изключен, е преуспял, така стана, че той ме хареса и ме взема. И след няколко месеца
получих една заповед: „Скрил обстоятелства”, които не биха допуснали назначението
ми. Уволнявам се.

Уволниха ме, хубаво. И трябва да предам на някого, ама на кого да предам. Кой
става магазинер на обект, където бетонното желязо е хиляди тонове, тухлите, цимента,
всичко това е на открито? И няма на кой да го предам. Има един нощен пазач, един
полусляп човек. И какво? Те нощно време идват, вместо през деня, когато е там
магазинерът да прояви някакъв контрол – когато се стоварва, да кажем, циментът,
нахвърлят го така, че нито може да се преброи, нито нищо, половината го окрадат. Ами
минаха 3 месеца, никой не идва да приеме. И тогава, имахме на групите политически



отговорници – един, който беше юрист. И там на партийното събрание казал: “Абе,
вижте какво, в края на краищата 3 месеца нито го освобождаваме, нито го
преназначаваме. Еми до кога ще седи? После този човек е съден, сега дали е бил
виновен или не е бил виновен, излежал си е присъдата, излязъл си е!“ И така,
възстановиха ме пак магазинер. И не мина 2-3 месеца, повишиха ме. Направиха ме
началник-склад и т.н. След това пак, след 1 година ме съкратиха – тогава излезе тази
мода неудобните да се чистят чрез т.нар. съкращения. Добре, съкращение хубаво, значи
се съкращава длъжността, ама аз заведох дело веднага и след няколко месеца ги осъдих,
и ми платиха и за тия 3 месеца, и ме върнаха. Ама аз не съм глупав да се върна пак там.

Иначе имал съм късмет, някакъв личен късмет ли, какво да кажа, съдба ли е това.
Ето преминал съм през тези премеждия обаче досега съм жив.

Имам дъщеря, имам 3 внуци правнучка, която е вече в 11-ти клас, завършва
гимназия.

Интервюто проведе Мариан Гяурски.



ВЛАДИМИР ИВАНОВ МАТЕВ

„…мерача и помощник-мерача, и техните крака откъснати. И единият ми вика:
„Господин поручик, разстреляй ме, бе!”

Владимир Матев е възпитаник на „Военното на Негово Величество
училище”. Служи в Македония от 1941 г. Участва и в двете фази на войната
срещу Германия. Сражава се с Унгария, при Драва Соболч и е ранен. Награден е с
два ордена „За храброст” и немски орден „Железен кръст”.

Казвам се Владимир Иванов Матев. Аз съм трето поколение офицери от
Българската армия – дядо ми, баща ми и аз. И тримата сме наградени с по два ордена за
храброст.

Дядо ми е бил като взводен подофицер, мобилизиран в Сръбско-българската
война 85-та година и при атаката на Мека Цръв неговата рота участва. Убиват ротния,
заместника му убиват и той поема командването на ротата. И ранен продължава атаката
на Мека Цръв и след като бива овладен Мека Цръв, ранените ги изпращат към
превързочния пункт. В туй време минава княз Александър Батенберг и вижда групата
ранени, между другите му показват дядо ми и на място го произвежда подпоручик. И
така дядо ми започва военна кариера и стига до чин майор, като граничен офицер.
Заболява и се уволнява.

Баща ми е кадет от 12-годишна възраст във Военното училище и е произведен
1907 г. подпоручик. Служи до 36-та година полковник, командир на полк. Той е
награден в Балканската война и вторият орден е в Европейската. Той е участник в
Дойранската епопея и там е награден с втори орден за храброст.

Роден съм в Плевен на 5 октомври 19-та год. Обаче съм израсъл в Пловдив. Абе,
аз съм израсъл в Сливен, в Станкето – в Дупница. Баща ми, където е служил по
гарнизоните. Но най-вече съм израсъл в Пловдив. Там, като съм започнал първо
отделение до 5-ти клас. Карах 5-ти клас в Сливен и след това 37-ма година постъпих
във Военното училище като кадет 8-ми клас.

Като постъпих на приемния изпит, бях два пункта под приетите. И влизам във
Военното училище по параграф „Потомствен”.

И баща ми е съвипускник на генерал Луков. Баща ми е завършил генерал-щабна
академия в Ленинград. Обаче още като кадети с Луков не са се много обичали. Не са се
мразели, обаче се са имали пререкания. И 37-ма год. Луков става военен министър.
Баща ми се уволнява и отива да си получи обезщетението. И Луков го среща и му казва:
“Абе, Иванчо, как можа твоят син по милост да влезе във Военното училище?” Баща
ми се обижда и след един месец престой във Военното училище ме извади. Напуснах
Военното училище и си завърших гимназия в Пловдив. Обаче съдбата човек не може да
си избегне. Трябваше да отида да уча ветеринарна медицина, понеже дядо ми след като



вече се уволни, прави едно голямо селско стопанство, той е селски човек. И иска да
завърша ветеринарна медицина и ми привежда 100 хил. лева, за да следвам. Обаче,
тогава не можеше, без да си служил в армията, да отиваш в чужбина. У нас тогава
нямаше ветеринарна медицина и трябваше да отида в Словения да уча, обаче не ме
пуснаха и аз постъпих в Школа за запасни офицери. Излезох първенец и ме пратиха
обратно във Военното училище. Съдба! А майка ми много не желаеше да бъда офицер,
щото техния офицерския живот – чергарски.

Като постъпих във Военното училище в туй време, по Ньойския договор на
България бе забранено да има противовъздушна артилерия, армията намалена, голяма
част от офицерите ги уволниха. Имаше 20-хил. армия само, по Ньойския договор.
Обаче 36-та г.90 падна забраната по Ньойския договор и тогава се създаде
противовъздушна артилерия у нас, като нямаше подготвени хора и имаше курсове.
Кавалеристи (понеже кавалерията вече отпадна като род войска, заместиха ги
танковите войски) и пехотинци караха курсове за противовъздушници. И тогава ми се
създаде възможност да отида да уча в Германия, в Хановер. Там в немското
противовъздушно артилерийско училище. И аз заминах 38-ма година да уча в Хановер.
Пак с протекция, защото имах там близки на баща ми във Военното министерство и ме
изпратиха да отида да уча противовъздушна артилерия.

По време на службата ми в Германия: При едно честване на Национал-
социалистическата партия в Хановер. Честването трябваше да стане в един спортен
комплекс. Тоя спортен комплекс беше обкръжен с едни високи тополи. И поставени
бяха прожектори, които фокусираха, така че беше обградено цялото със светлини. И
строиха всичките части там, между които и нашето поделение. Ние бяхме
чуждестранен взвод – имаше вътре хървати, сърби, унгарци. И при идването на Хитлер
барабаните започват да бият тържествено. Дойде, ние бяхме близо до естрадата,
представителните лица и нашият взвод беше на първа линия. И Хитлер дойде и ни
представиха кои сме – дойде и се ръкува с нас. Аз бях в първата линия и се ръкувах с
Хитлер. Аз с цар Борис още не съм се ръкувал, ама с Хитлер съм се ръкувал. И така,
това ми е срещата с Хитлер.

И така, 41-ва година завърших противовъздушното училище и се върнах тук, в
България. И бях разпределен при представянето си на генерал Айранов91, който беше
шеф на въздушните войски, (а противовъздушната отбрана беше подчинена на
въздушните войски) в противовъздушен полк, тука в София. Най-напред един майор
искаше да остана в щаба на противовъздушните войски за свръзка с немците. Обаче
началникът на противовъздушната отбрана92: „Не! – вика – той е още млад, трябва да
иде в строя!” И не ми разрешиха да остана в щаба.

90 Ограниченията по Ньойския договор за България отпадат през 1938 г. (бел. ред. В. С.).
91 Димитър Василев Айрянов е роден на 6.IX.1893 г. в Стара Загора. Завършва Военното училище през
1912 г. и е произведен подпоручик на 12.XI.1912 г. Генерал-майор е от 3.Х.1940 г. Командир на
Въздушни войски от 23.VIII.1941 г. Уволнен е на 13.IX.1941 г. Според Ташев е осъден на доживотен
затвор от Народния съд и умира през 1950 г. – Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 7.
Според други сведения е осъден на 15 години затвор, като впоследствие наказанието му е намалено. Тази
версия твърди, че когато идва време Айрянов да излезе от затвора, той така и не се появява, защото
вероятно е убит в затвора, но официално се води безследно изчезнал (бел. съст. К. Г.).
92 „Беше полковник, забравих му името как се казваше.” (цит. В. М.).



Обаче аз с тези 100 хил. лева, дето ми беше дал дядо ми да следвам, бяха на мое
име и си купих едно БМВ. От Германия си го докарах. 100 хил. – кола! Открита,
спортна. Идвам си тука в София и като ме вижда баща ми, че съм си купил кола: „Абе,
ти – вика – вместо да си купиш апартамент, кола ще ми купуваш!” Той току що се
беше уволнил, ама ме строяваше, мен ме третираше като войник. И първата ми заплата,
която получих като подпоручик, я изпихме с мои съученици от Пловдив, тука студенти.
А аз нямам ключ да си влизам свободно когато си искам, ами прибирам се 12 ч. вкъщи,
баща ми излиза по пижама и вика: „Където си бил до сега, там да заспиш!” И ме
изгони. И аз отидох, та спах при един от тея…

И като излезе една заповед, който иска да служи в новите земи, аз бях първият,
който подадох рапорт. И отидох да служа в Скопие, 5-та армия, защото с баща ми не
можехме да се погодим вече. Той ме строява и ме третира като негов подчинен. И
избягах по този начин от София, от Първи противовъздушен полк, и отидох в Скопие.
Обаче в Скопие няма противовъздушно поделение. И тогава ме назначиха адютант на
на генерал Бойдев93, командира на 5-та армия.

И тогава за първи път се срещнах с Негово Величество цар Борис, ще ви
разправя: Получи се една заповед за решаване на тактически задачи във Военното
министерство. И събираме се всички – командири на армии, адютантите, началник-
щабовете и командирите. И в министерството има една заседателна зала, към 10 метра
с една маса, елипсовидна и царят е отпред. И аз като най-младши, защото всички
адютанти беха майори, капитани, а аз подпоручик. По старшинство се нареждат всички
и аз на тая страна. А аз с царя не съм се виждал и се притеснявам. И почвам да се потя,
зачервявам се, туй-онуй. Царят, изглежда му направи впечатление тая история и дадоха
почивка. И царят идва при мене и ми вика: “Абе, младо, ти що се притесняваш, бе? Ти
трябва да си горд, че между толкова старши има и един младши!” И това ми е
първата среща. А пък началник-щаба беше полковник Ничо Георгиев94 – много ме
строяваше.95 Караше ме да уча стенография, машинопис, туй-онуй. А пък аз още 22-23
годишен, мен акълът ми другаде. И Ничо Георгиев, като вижда, че царят идва при мене,
идва и вика: “Ти от къде познаваш царя, бе ?” “Ами – викам – сигурно познава баща
ми, туй-онуй.” От тогава вече не ме закачи. Обаче, до края на 42-ра година бех
адютант. В туй време, след Ал-Аламейн96 и Тобрук,97когато Ромел загуби в Африка

93 Васил Бойдев (1893-1983) заема редица отговорни длъжности: началник-щаб на Осма Пехотна
дивизия, началник–щаб на Втора Военна инспекционна област, началник на Въздушните войски (1935–
1936 г.), командващ Пета армия (1941 г.). командир на Въздушните войски (1936-1941) и командир на 5-
та армия (1942 - май 1944) През 1941 г. при сключване на споразумение и протокол за навлизане на
немските войски в България, преговорите са водени от ген. Васил Бойдев с щаба на 12-та немска армия
през януари в Синая, Румъния. Уволнен е от армията през 1944 г. Виж също така: Ташев, Т. Българската
войска – 1941-1945. С., 2008, с. 21 (бел. съст М. Г.).
94 Генерал-майор Ничо Георгиев (1895-1945) е началник-щаб на 5-та армия от 1932 г., а на 10-та пехотна
дивизия от 1942 г. Уволнен е през 1944 г. Осъден е на смърт от Народния съд и разстрелян на 21.04.1945
г. Виж също така: Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 40 (бел. съст М. Г.).
95 „Той после стана генерал и беше командир на 16 дивизия. На 9 септември го ликвидираха.” (Цит. В.
М.).
96 Първата битка при Ел Аламейн е от 1 до 27 юли 1942 г. между силите на Оста командвани от Ервин
Ромел и Съюзниците, командвани от Клод Окинлек. Тази битка спира най-далечното (и последно)
настъпление на силите на Оста в Египет. Втората битка при Ел Аламейн е повратна точка в
Северноафриканската кампания на Втората световна война. Битката продължава от 23 октомври до 5



танковата битка, вече германците почнаха да се оттеглят от Африка и да се придвижват
по посока на Германия. И тогава имаше две колони: Единият ешалон движението беше
от Солун-Скопие-Белград-Германия. А вторият ешалон беше от Солун-Албания98

нагоре пак Германия. А междувременно в Скопие германците имаха една молибденова
фабрика. Там от Треча99 те вадеха молибден и в тази флотационна фабрика с тоя
молибден обогатяваха стоманата.

И тогава се създаде една противовъздушна батарея за охраняване на фабриката в
Скопие. Германците понеже нямаха жива сила, сключиха споразумение с 5-та армия –
ние да дадем живата сила, те да дадат оборудването. И мен ме назначиха за командир
на батареята. Аз станах тогава противовъздушник. Германците ни дадоха “Ферлинги” –
най-новите им 20-мм противовъздушни оръдия, които стреляха като картечница. С
четири цеви – 360 изстрела едно оръдие дава на минута. Без щит, те са открити. И
започнах аз обучението на хората. А междувременно, за охрана на Скопие и гарата,
където се товареха, (понеже почнаха да бомбардират американците) дойде един тежък
8 и 8100 немски полк и аз бях в огнево отношение подчинен на него, а в дисциплинарно
отношение бях подчинен на 51 пехотен.101

Тогава започна моята служба. И имам свалена крепост. Първото ми бойно
кръщене – минаха един налет от американци и ние стреляхме сватбарски към 700-800
снаряда. И понеже те са много скъпи нашите снаряди, защото са със светеща следа, ни
забраниха без разрешение на тежкия полк да стреляме. Имаше командно место, където
обработват данните на тежката артилерия и оттам получавахме команда за стрелба.

И един налет дойде от Фоджа. Това е 43-та година, юни-юли, лятото. Дадоха
бойна тревога и застанахме при оръдията… През деня. Ние нощна стрелба не можем да
провеждаме, защото нямаме прожектори. Това беше към колко… към 11 часа. И ние
само застанахме при оръдията да чакаме евентуално. Ние можехме да стреляме до 2
км., дотогава нашата стрелба беше действителна, докато тежката артилерия 8 и 8 имат 8
хил. метра поражение. Налетът замина, дадоха отбой и се пръснаха войниците.

И към 12 часа зададе се един самолет, американска крепост – единичен. От Ниш
по посока обратно, връща се. Като наближи Скопие, нашите дадоха веднага бойна
тревога. И тежката артилерия започна да го обстрелва. Почнаха пукотевици около него,
на снарядите. Той, за да избегне тежката артилерия, слезе ниско, на 2 хил. метра, може

ноември 1942 г. Генерал Бърнард Монтгомъри поема командването над британската 8-ма армия от Клод
Окинлек през август 1942 г. Победата в тази битка бележи окончателния обрат в Северноафриканската
кампания. Изходът на сражението премахва надеждите на страните от Оста да окупират Египет, да
контролират достъпа до Суецкия канал и да получат достъп до петролните полета в Близкия Изток.
Битката при Ел Аламейн бележи края на експанзията на Оста в Африка (бел. съст. М. Г.).
97 Обсадата на Тобрук е продължително сражение между силите на Оста и Съюзниците (основно
австралийската 9-та дивизия) по време на Северноафриканската кампания от Втората световна война. То
започва на 10 април 1941 г., когато Африканският корпус на генерал-лейтенант Ервин Ромел атакува
укрепения град, обсаждайки го за 240 дни. Тобрук е най-дългата обсада във военната история на
Британската империя и е първия неуспех на Африканския корпус. Въпреки всичко Ромел превзема
Тобрук през 1942 г. по време на битката при Газала. Сред пленниците е основната част от
южноафриканската 2-ра дивизия (бел. съст. М. Г.).
98 „Черна Гора – Крайбрежието: тоя път през Албания беше, по Адриатика.” (цит. В. М.).
99 Най-вероятно става дума за Трепча, миннообогатителен комплекс в Северно Косово (бел. съст. М. Г.).
100 Има се предвид калибърът на немските противовъздушни оръдия, по всяка вероятност оръдията са от
същия модел, на който е служил и Румен Гогушев (Бел. съст. К. Г.).
101 Владимир Матев има предвид 51-ви пехотен Вардарски полк (бел. съст. М. Г.).



би. Щото тежката артилерия, когато е ниско не може. Обаче аз не получавам заповед за
стрелба, на мен ми е забранено да стрелям. А там Вардара минава през едно дефиле. И
самолетът се движи към дефилето да се скрие. И аз, като виждам, че ще го изпусна, на
моя отговорност разреших стрелба. Един откос му отряза вертикалния стабилизатор и
той падна в разположението на батареята. Четири взвода бяха, на по един километър
разстояние около фабриката. И той падна там.

Двама скочиха, които бяха картечарите на опашката, с парашути. Другите не са
могли да скочат, щото, като го отряза вертикалния стабилизатор – аз го наблюдавах –
той се помъчи като, ранен орел налево-надесно, запуши от опашката един дим някакъв
и влезе в тирбушон102 веднага. От налягането във въздуха те не можаха да напуснат
самолета. И десет души вътре паднаха, изгоряха в самолета. Двама само скочиха – те
оживяха.  Самолетът, като експлодира – храни, каквото имаше всичко пръсна. Имаше
италианци пленници, будольовци103, които търсеха непрекъснато разни бисквити,
бонбони, разни конфитюри, туй-онуй. И 15-20 дена войниците събираха такива
продукти, особено италианците.

И по едно време стана въпрос, че аз стрелям без разрешение, а то е наказуемо.
Обаче германците се застъпиха за мен и вместо да ме накажат, ме наградиха с немски
орден за храброст – с Железният кръст. Понеже самолетът щеше да избяга. А това е
била командирска крепост, която е била ранена към Ниш от наши изтребители и
изглежда са се съмнявали дали ще им стигне резервоара с гориво, за да се върнат във
Фоджа и се е върнал обратно. И така аз получих, после и от нашите, първия ми орден за
храброст – за проявена съобразителност. И германците и наште ме наградиха с орден за
храброст. Парашутистите ги прибраха, ние си ги прибрахме. Те нямаха немска част
такава, нашите охраняващи части. Имаше един офицер, който беше завършил
Американския колеж104, ги разпитваше и ги изпратиха в лагер за военнопленници в
Шумен.

След тая случка ходихме на стрелби в Сарафово. Там провеждахме стрелби и 44-
та година дойде 9-ти септември. Аз бех току-що се върнал от стрелби. Ние по взводове
отивахме на стрелби. Товариха ни на влак, отивахме на стрелби и се връщахме 4-те
взвода, поред. С първият взвод аз бех на стрелби и се върнах от Сарафово. Преди 9-ти
септември един ден ме вика полковник Хаберщайн, командирът на тежкия полк. И ми
казва: „Така и така, ние скоро ще напуснем Скопие и ще отидем към Каченик105 в
Албания.” Почна да ми разправя, че има вероятност да бъдем окупирани от руснаците.
И вика: “В Катин знаеш какво стана с действащите офицери!” И ми предложи да
организирам батареята да се изтегля с тях в Каченик.106 Цялата батарея, с оръдията да
се изтегля. И вика: „Ние ще ви третираме като германски воини.” А пък той е имал
син на моята възраст, който е загинал в Русия. И имаше хубави чувства към мен. „Аз –
вика – поемам грижата за теб!” В първия момент аз се съгласих.

102 Има предвид свредел (бел. съст. М. Г.).
103 По името на маршал Пиетро Бадолио (1871-1956), активен участник в заговора срещу Мусолини. След
след свалянето на Дучето, на 24.VI.1943 г. заема поста министър-председател на Италия (бел. съст. К. Г.).
104 За сведения, че при подобни разпити на пленени летци също се използват български офицери,
завършили Американския колеж, виж разказа на Иван Сердаров (бел. съст. К. Г.).
105 Правилното название на града е Качаник (бел. съст. М. Г.).
106 За подобен случай разказва и Венелин Попов (бел. съст. К. Г.).



И връщам се в батареята. Аз имах кон, щото то беше на 7-8 км позицията от
Скопие и ходих на свръзка с коня. Връщам се и гледам войниците наклали огньове и аз
веднага им забраних. А след акцията със сваления самолет имаше срещу нас
наказателна акция. Американци ни нападнаха с тия двутелните изтребител –
„Лайтингите”. Те ни обстрелваха с картечници… Лайтингите ни нападнаха, обаче ние
всички се изпокрихме, защото до оръдията имахме землянки. Обаче един учител беше,
мерач, успя да излезе, откри огън и те избягаха, повече не можаха да ни обстрелват.
Нямахме ранени и убити, нито един от тази акция…. Не си спомням, дали го наградиха
после. И тогава им казах: „Помните ли огъня – тогава беше надвечер – ще вземат
англичаните пак да ни обстрелват!”107 И закриха огньовете и в тоя момент, както си
седя на коня си викам: „Абе, те моите войници беха все мобилизирани!” – те беха от 25
до 35-годишна възраст и в момента ми хрумна на акъла: „Бе къде ще ходя аз с тея
момчета, те женени, имат деца…” Даже не слезнах от коня и се върнах. Отивам при
полковника на командното място и му казвам: „Извинявайте, господин полковник, ама
това, което обещах, не мога да го изпълня!” Той ме разбра, дойде, прегърна ме и каза:
„България, има нужда от теб!”108 И така се свърши цялата работа.

Обаче на 6-ти септември 5-та армия се изтегля, а аз съм на позиция, никой не ми
съобщава. Войниците ми казват: „Абе, господин подпоручик – още бях подпоручик –
знаете ли, че 5-та армия се изтегля?” Викам: „А!?” Възседнах коня и отивам в
щаба.109 Отивам – празно, няма никой! Връщам се и им нареждам: „Зарязвайте
оръдията!” Каквото имахме продукти натоварихме на една кола, с която се
снабдявахме от 51-ви пехотен полк, имахме и към 15 автомата, взехме автоматите. А
бяхме въоръжени не с карабини, а с пехотните тежки пушки. Взехме си автоматите и да
се изтегляме. Те сутринта в 6 ч. 5-та армия се изтеглила, а аз към 11 ч. почвам да се
изтеглям. Знаехме, че с немците сме във война, вече аз разбрах какво е положението.

И германците в посоката на Куманово се насочват, за към България. И когато
стигаме в центъра на Скопие, трябва да пресечем Вардара, за да отидем в посока на
Куманово. Шосето за Куманово е отатък Вардара, от лявата страна на реката, а ние сме
от дясната страна. Обаче германците турнали два танка на изхода на моста, оръдията ей
така… И един подофицер - Ausweis110 иска, разрешение, да мога да мина през моста.
Обаче аз нямам такъв Ausweis и не ни пуска. Чудя се какво да правя – бегах веднага
при тоя Хамерщайн, командира на въздушния полк. Той ме качи на един мотоциклет
заедно с него, отиваме при комендатурата в Скопие, щото комендатурата става вече
немска. И те ми написват един Ausweis, благодарение на полковник Хамерщайн и така
преминахме отатък Вардара.

Германците спират 5-та армия над Куманово.111 Искат или да я обезоръжат или
да тръгнат с тях. И тогава полковник Бачийски112, командир на 51-ви пехотен полк,

107 „Щото англичаните въобще нощни бомбардировки правиха, докато американците бомбардираха
през деня, те бяха спецове по дневните бомбардировки.” (цит. В. М.).
108 „В тоя момент винаги много се вълнувам.” (цит. В. М.) Просълзява се (бел. съст. К. Г.).
109 „Където днес е Народното събрание на македонците, там беше щабът на армията и на дивизията.”
(цит. В. М.).
110 Пропуск, паспорт (нем.) (бел. съст. К. Г.).
111 „А командирът на армията, генерал Бойдев го уволниха юни. Заповедта му беше за несправяне с
партизаните, много добре знам за какво го уволниха, затова!” (цит. В. М.).



става командир на 14-та дивизия.113 5-та армия се състои от 2 дивизии – 14-та и 15-та
дивизия. 14-та беше в Скопие, а 15-та беше във Велес. Там те водиха боеве велесчани –
полковник Младенов (на Мила Младенова баща й) изтегля 15 дивизия с боеве, той е
командирът на артилерийския полк.114 А пък Бачийски става командир на 14-та
дивизия.

И той спира и почва преговори и благодарение на това ние успяхме вечерта да
стигнем до тях. Да ги настигнем малко преди Скопие бяха. И германците – „Принц
Ойген” дивизията някъде там е била и тя именно засича пътя на 5-та армия. И с 5-та
армия се изтеглят и граждани, чиновници, всички вкупом с армията... Не, жандармерия
нямаше, ама полицаи сигурно е имало. 51-ви полк гонеха партизаните, дето правеха
зулумуците. Имаше такива партизански дружини115, които ходеха да преследват
партизаните. И на 7-ми или 8-ми беше, не си спомням, Бачийски не е съгласен да
тръгнем с германците и те казват: „Ще ви обезоръжим!” И започва най-напред
обезоръжаването на офицерите. Най-напред Бачийски отива, вади пистолета си, целува
го и им го хвърля. Германците са кавалери в това отношение, видеха този жест и му
върнаха пистолета. Той казва: „Ще го получа, обаче няма да вземате пистолетите и
на другите офицери!” И те се съгласиха. И тогава вече почна една дружба след този
жест между германските офицери и нашите офицери. И Бачийски трябваше да отиде на
командното място да преговаря да се изтегляме. Качиха го на една кола и отидоха там.

После той разправя, че цяла нощ са го държали, никакви преговори не са
правили – сутринта. Обаче той решава следното – ще ги излъже, че ще тръгнем с тях, та
да може малко да има време какво да правим… Щом ще тръгваме с тях, не ни вземат
оръжията. И връща се, те го качват да подготви тръгването с германците, обаче
германците отидоха към Скопие, той остана там при нас, събра ни всичките и каза:
„Положението е следното – или пленници ще бъдем, или кой както види!” И тогава,
това беше към шест часа сутринта, офицерите събраха частите и тръгнаха по посока,
кой както намери, горе-долу познавахме там терена. Аз, понеже имахме тактически
задачи с командира на армията, познавам терена – тръгнах по Пчиня. Обаче в това

112 Полковник Стойне Бачийски (1897-1948) през 1942-1943 година е командир на 51-ви пехотен
Вардарски полк в Скопие и като такъв участва в преследването на партизани в Македония. След
преврата от 9 септември 1944 г. Бачийски е подведен под отговорност от „Народния съд”. Връщайки се
от фронта той успява да се укрие и впоследствие се присъединява към горянската чета на Герасим
Тодоров и заема ръководно място в нея. Заловен на 20 март, след като четата е разбита, осъден на смърт
по чл. 1, ал. 1, 4 и 9 от ЗЗНВ и екзекутиран (бел. съст. М. Г.).
113 В достъпната ни литература не открихме сведения Бачийски да е бил назначаван официално за
командир на дивизията. Титулярният командир на дивизията, полковник Стефан Савов Недев е бил
уволнен чак на 13. IX. 1944 г. Виж: Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 100. Въпреки
това е възможно полковник Бачийски фактически да е ръководил оттеглянето на дивизията (бел. съст. К.
Г.).
114 По това време полковник Димитър Марков Младенов (1895-1951) е командир на 15-ти дивизионен
артилерийски полк от 1942 г. От 4. IX до 5. X. 1944 г. е временен командир на 15-та пехотна Охридска
дивизия. По време на Прилепските боеве съумява да изведе частите на Прилепския гарнизон от града и
да ги върне в границите на България. Умира в лагера Белене на 20. IV. 1951 г. За допълнителна
информация виж Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 95-96; 173-174; 284. (бел. съст.
К. Г.).
115 Терминът се използва в смисъл, че са създадени да преследват партизани, а не че са партизански
дружини (бел. съст. К. Г.).



време един германски „Щорх”116, наблюдава какво става. За щастие падна една мъгла,
дал Господ. Падна една мъгла и цялата 5-та армия се пръсна, а там гора… Всеки си
прибра войниците и тръгна с тях. „Трънливият път на 5-та армия” е това.
Противозъдушните оръдия? А кой ще ни пита?! Те нашите, тях не ги интересува, те са
немски оръдия. Абе, те останаха и оръдията, а в туй време в Скопие се създаваше 5-ти
противовъздушен полк, на гарата бяха 8 и 8 оръдия, прожектори имаше, всичко остана
така.

Аз имам произшествие по време на отстъплението. Тръгваме по Пчиня, посока
България. Към обед войниците ми казват, че забелязват партизани да се придвижват
към нас. И голяма част от войниците се пръснаха самостоятелно да влизат в България.
Моята батарея беше от 150 човека, с мен имаше към 50-60 човека. Една част от тях с
други земляци се събрали и се изтеглят. Ние имахме само петнайсет автомата, пушки
нямахме. И по едно време дойде един партизанин – и иска да ни прибере автоматите.117

И войниците ми викат: „Господин подпоручик, я хвърли пагоните.” и дадоха ми една
войнишка риза да облека. Обаче отдолу офицерски панталон и ботуши. И викат: „Те
много мразят партизаните български офицери.” Щото те са ги преследвали. И
направихме ние кръгова позиция, ежова позиция, да се отбраняваме, ако ни нападнат,
щото дойдоха малко хора. Обаче по едно време, като се събраха – 3 пъти повече от нас,
партизаните. И сега какво да правим, какво да правим, и аз викам ще предаваме
оръжието, няма как. И ни обезоръжиха. Обаче някой от войниците казал, че аз съм
командира на батареята и двама партизани ме прибраха. Войниците ги оставиха.

И сега ще ме водят при техния щаб, да ме разследват. Водиха ме там в една
воденица беше щаба, обаче те не успяха да вземат решение, сигурно другаде е било по-
главното… Там преспах в щаба и на другия ден ще ме водят при другите командири.
Ма, то е доста далече. Водиха ме – единият върви отпред, другият зад мен. Аз имах
един часовник жълт, той не е златен, ама такъв метал. Час по час ме питат колко е часа.
И аз реших да им го дам, щото викам да ги умилостивя. И им го дадох. Обаче единият
взе часовника, другият нищо не е взел. По едно време, те бяха с едни скъсани обувки,
взе събу ми ботушите. Взе ми ботушите и ми дадоха едни други. И по време на
ходенето на едната обувка ми се откърти подметката, почна да хлопа и отпадна.
Краката ми се подбиха. То там балкан такова… нито балкан, нито равнина.

Съдбата ми беше на косъм! А аз бях буен и си мисля сега какво мога да направя.
По едно време единият изглежда разстройство ли получи, имал ли е? От време на време
единият само седи зад мен, а другия ходи по нужда. И аз викам: „Сега, как ще се
справя с тоя, който ме охранява?” Те имаха едни автомати, като „Максим-Шпандау”
картечниците, кръгли и цевта излиза като за охлаждане. Те английски автомати
някакви, обаче нема каишка, а със сиджимка118 вързан тука. И аз сега като вървя, като
се спъна и като ме заболи крака клекна и оня ме ръгне, с автомата в ребрата да ставам.
И аз реших – единственият начин да се отърва е като оня отиде там до тоалетна, да се
препъна и да му119 грабна автомата. Направих няколко опити така и в един момент: той

116 Германски разузнавателен самолет (бел. съст. К. Г.).
117 „Сръбски партизанин. Ама де да ги знаем тези македонци… Не го знаем какъв е.” (цит. В. М.).
118 Стар израз за верижка (бел. съст. К. Г.).
119 На другия (бел. съст. К. Г.).



ме бута с цевта в ребрата и аз му хванах автомата, издърпах го и му скъсах сиджимката.
С такава сила е било, ама то…. За живот и смърт. Откъснах го и го насочих към него.
“Немой, немой, брате, немой, брате!” – обърна се и побягна. И той като побягна, и аз
побягнах. Колко съм бегал, тогава в стресова ситуация съм бил, не помня нищо.

И сутринта едно куче почна да лае около мене. Кога е било, кога съм влезал, в
един шубрак съм се забутал. А пък аз имам страх от шубраци, от змии. И съм влезъл
вътре в тоя шубрак и кучето ме е събудило. Изпаднал съм в безсъзнание ли, какво е
било, не помня нищо. Помня само, че му взех автомата, той побягна и аз побягнах. И
излизам от шубрака и виждам кучето, то ме лае, и гледам едно овчарче отсреща. А тука
един херпес ми е излезнал, боли ме…. От стреса сигурно. Отивам при овчарчето, ама аз
съм като партизанин. С една обувка и с окъсани дрехи и отивам при овчарчето и му
викам „Абе, друже – ама почвам по македонски да му говоря – друже, камо са наши
другари?” „Не знам, Бога ми, не знам, не знам!” „Бе – викам – и я съм партизанин и я
съм загубил наши другари!” И то по едно време ми каза: „Овде са.” А-а-а, щом са тука,
аз в другата посока. И жаден… видях един мочур, жаби вътре, и съм пил вода от нея.

И тръгнах по посока и по едно време чух, нашите почнаха да стрелят –
артилерията на Деве баир.120 И се ориентирах. И по едно време изкачвам се и отивам на
едно наблюдателно място и един мой познат – подпоручик, пловдичанче, също офицер,
командир на батареята. Вика: „Бе, Матьо, какво правиш тука, бе ?”. И му разправям,
какво е, що е… Гладен, два дена нищо не съм ял и той ме прибра в палатката, даде ми
едно канче с фасул, едно пане и половин хляб. И аз всичко изядох, па като ме хвана
един корем… И оттам ме закараха в болницата и оттам седях два дена в Кюстендил и
ми дадоха ново назначение в Първи армейски артилерийски полк, не
противовъздушник.

Оправиха ме за два дена и отидох, явих се в Първи армейски артилерийски полк,
който беше пък по посока на Скопие. След 9-ти септември, вече на 12-ти – 13-ти
септември. Представих се, полковник Лисицов беше командир на полка. А той беше
командир на Първи противовъздушен полк в София, после стана на Първи армейски
артилерийски полк. Представих му се и ме направиха батареен командир, отидохме в
Скопие, и се върнахме пак в Първи армейски артилерийски полк. От Първи армейски
артилерийски полк пък, демобилизираха го и от нас създадоха едно артилерийско
отделение за Унгария, в което влизах и аз... Взел съм участие в Първата фаза, ама в бой
не съм влизал.

И след тази история, капитан Диловски ни стана командир на артилерийското
отделение и 3-ма души батарейни офицери, командири на батарея ни направиха. И с
оръдията, натовариха ни на влака, слезнахме в Белград, там пренощувахме една нощ, и
оттам отидохме в Унгария… Оръдия 8 и 8 – 2, 56. В Унгария на Нова година
прекарахме в Печ. След това заехме позиция срещу усташите при Осийек. Там
прекарахме може би месец и половина. Първи армейски артилерийски, ей тия

120 Сражението при Деве баир е между 9-и пехотен пловдивски полк и немски части на 5-и септември
1944 г. Полкът, подкомандването на полк. Иван Бонев, прегражда пътя от Крива паланка и не позволява
на немските части да преминат старата граница. Позицията е удържана (бел. съст. М. Г.).



оръдия,121 тежката артилерия, ние стреляме на 20 км, по карта. Ние сме на позиция до
февруари, до 15-ти – 20-ти.

От там, щаба на отделението на граф Естерхази122 в двореца, там живеехме ние.
Там имаше много свинско.123 Ние готвихме, щото ние си носехме кухни, всичко, ние
сме моторизирана артилерия, бързоподвижна и свинско имаше в изобилие. Там разни
ферми се разпуснали и войниците вадеха капсулите от ръчните гранати, турнат го в
един картоф и го хвърлят. Ония гладни и като рече прасето да смучи, то гръмне и те го
хванат, правят го на пържоли… Вино колкото искаш има. Почнахме да проверяваме,
щото ние сме моторовлачени, резервния бензин източваха го, хвърляха го, чистиха и
туриха в тубите вино. И проверявахме непрекъснато. Разрешавахме само една туба да
има вино…

Нямаше бойни действия. Не сме и стреляли, щото не ни обстрелваха и ние не
стреляхме. Там имаше пехотни части, те може да са водели бойни действия. Оттам ни
туриха резерв на Първа българска армия. Армейски резерв бяхме. И дойде март. Значи
от януари до началото на март нямахме никакви бойни действия. Обаче през нощта
получихме нареждане, това беше на 5-ти март, както бехме резерв, да заминем веднага
на Балатон. Германците, „принц Йоген“124 дивизията атакува, като иска във фланг да
овладее Първа българска армия.

И там започват действията, обаче изглежда руснаците не са били много
защитени там, на Балатон, и ни пращат наш‘та част да им помогнем. Щом стигнахме
там, веднага ни върнаха обратно. Цяла нощ, през нощта отидохме на Балатон и веднага
ни върнаха към Драва Соболч, защото пък тука германците правят предмостие, минават
Драва, Драва Полконя и Драва Соболч и имат инвазия. И нашите веднага ни върнаха и
заехме позиция на Драва Соболч, там има една височина – Виноград.125 Там ни беше
наблюдателното място и заехме позиция. И руснаците ни накараха да наредим
оръдията – една батарея от тея оръдия се състои от 3 оръдия, а отделението се състои от
3 батареи, значи 9 оръдия. Накараха ни един руски офицер да ги наредим в един ред да
стреляме. Обаче додоха там други, наши специалисти и веднага казаха, че това не е
начин, тактически не е правилно. Тогава дойдоха „Катюши”, да подпомогнат. Виноград
– то е като курортно място имат селища. Виноград значи лозя, и имат къщички, като
отгоре е къща, отдолу е зимник – в земята изкопано. Бъчвите им колкото половината на
тая стая и вътре с вино. Ние стреляхме през цялото време стреляхме, ама не сме водили
някакви специални стрелби. Ние стреляхме с открит мерник, с оптически мерник,
защото то всичко се вижда. Обаче ние много не стреляхме, защото нямахме достатъчно
снаряди и правихме икономия. Те атакуваха повече.

И 4-5 дена наблюдавахме боевете на нашите, даже 29-ти Ямболски полк аз
лично съм го наблюдавал как побегна и остана артилерията му на открито. Тогава

121 Показва снимка (бел. съст. К. Г.).
122 Естерхази е унгарска аристократична фамилия, която през 1626 г. получава от Хабсбургите графска, а
през 1712 г. княжеска титла. Естерхази са най-крупните земевладелци в Унгария през Хабсбургския
период и описаният тук техен дворец е само едно от множеството им имения (бел. съст. К. Г.).
123 Това изобилие се дължи на множеството свинеферми в тази част на Унгария. За него споменава и
Димитър Димитров (бел. съст. К. Г.).
124 Владимир Матев има предвид СС дивизия принц Ойген (бел. съст. М. Г.).
125 „Така се казва местността.” (цит. В. М.).



разколебаха нашата пехота и получихме нареждане ние да излезем напред с моторната
тяга да дадем кураж на пехотата, да може да се върне. За да покажем, че сме с големи
оръдия. Така направихме и даже една от батареите при един завой на оръдията, понеже
то тежко оръдието – откъсва се от теглича и се обърна и до края на войната тая батарея
беше само с две оръдия.126 Те ни обстрелваха, ама нашите бързо преминават. И след
като фронтът се стабилизира, трябваше нашите вече да атакуват, да отхвърлят
германците на другия бряг. И мен ме назначиха офицер за свръзка между артилерията и
пехотата.

Сега обяснявам боевете на Драва Полконя и Драва Соболч, които започват.
Около 20-ти, точно не си спомням, около тая дата там беше, на 10-15 дена след
инвазията на германците. И ние трябваше да се престреляме, щото в 4-5 часа, сутринта
рано атаката трябваше да почне. А пък ние трябваше да пристреляме, ние си имаме
обекти, които трябва да стреляме. И най-напред се качих аз, там имаше фабрики, на
един комин. Обаче времето беше ветровито и аз не знаех, че като се качиш накрая на
комина той има отклонение в ляво – в десно. И аз викам: „Ще падне комина!” и
веднага слезах долу. И взех един телефонист, дойде той с мене и отидохме напред. Ще
се проведе вечерта към 4-5 ч. стрелбата, да коригираме огъня на артилерията. И взехме
позиция ние, излезнахме пред пехотата. С мен дойде помощник-командира, защото
страх ги беше да не избягам с германците, да ме контролира. Обаче докато излеземе
напред, взе да се стъмнява и тогава поисках един подофицер да дойде с ракети да ми
осветява обектите. Но този подофицер вместо да даде високо лампиона, той го дава
напред и ни откриха германците. Той, след като вече ни откриха, си отиде в
поделението. И останахме трима – помощник-командира на поделението, аз и
телефонистът. И германците почнаха с мини. Обаче ние – не ни пука, седиме на
обратния скат, те минават мините зад нас и викат: „Връм-връм-връм Буум” „Връм-връм
Буум”…. Първата мина мина, втора, трета, четвърта, пета... И ние: „Тая не е за нас, тая
не е за нас…” Ама една дойде за нас! И помня, както седим – падна, видях едно огнено
кълбо, експлодира и аз реших, че си отивам. За щастие попадам в мъртвия конус на
мината – телефониста на парчета. Аз помня само това: взрива, огъня и взривната вълна
ме е подигнала така, щото дрехите ми в болницата като ме закараха, (бяха бойни дрехи,
шаячени) – както памука, как се дърпа, така дрехите ми бяха разнищени. Помощник-
командирът е избягал, той си отишъл в поделението, оставил ме е мен. След като пада
мината той смята, че аз съм умрял и телефонистът, и той умрял, и се изтеглил. И каза:
“Матошката – той ми викаше Матошка на мен – Матошката и телефониста са
мъртви!” И мен ме водят там, че съм умрял.

Сега по едно време чувам шум някакъв и от безсъзнание се събуждам и
инстинктивно се опипвам. И гледам всичко в кръв. И се уплаших за първи път в живота
и изпадам пак в несвяст. А пък като ме е вдигнала взривната вълна, аз си помислих:
„Значи душата ми се възнася! Значи съм праведен бил!” – това помня. И изпадам в
безсъзнание и се събуждам в превързочния пункт сутринта към 7-8 ч. Нашите като са
ги отблъснали127, са ме взели на носилка и са ме завели в превързочния пункт и оттам в

126 „И после намерихме едно подобно оръдие 8 и 8 немско (от германците останали, след погрома на
Германия вече), та го въоръжихме, та се върнахме с 3 оръдия.” (цит. В. М.).
127 Като са отблъснали немците (бел. съст. К. Г.).



Печ, в болницата. Значи те са минавали и немци и наши, ама аз съм бил в безсъзнание.
И оттам в Печ, в армейската болница, там седях два месеца. Ето следите ми още…128

Виждаш ли ? Тука цялото ми лице беше синьо от барута. А тука така ме е ударила в
земята взривната вълна... Като ме блъсна в земята, ето виждаш ли… Скалп. Не, нямах
каска. С кепе, то каска още по-лошо, тя можеше да ми разбие главата. И едно парче ми
е влязло в окото, в дясното око…

В Печ трябваше да ме оперират след като ми оправиха лицето. И денят за
операция е утре, обаче лекарят, офталмологът, каза, че ще се опитат с магнит да го
извадят (предполага се, че е желязно парче). Обаче същия ден при едни показни
учения, на един полковник влезло парченце от мина в окото и решили най-напред него
да оперират, мен ме отложиха за другия ден.129 Обаче, когато са му извадили парчето с
електромагнит, то му скъса нерва и ослепя. И докторът ми каза: „Никаква операция на
теб!” И до ден-днешен си седи парчето вътре. Калцирано е вече. Е, малко ми е
намалено зрението. И така, горе-долу, за мен войната свърши… Вторият орден ми го
дадоха за раняването от мината при Драва Соболч. Десет дена след като ме изписаха от
болницата и ме върнаха в частта, войната свърши. Ние бяхме на позиция, на
Надканижа. Почна всичко живо да стреля… А ние останахме пък окупационни войски
в Унгария до юни, в Печ. Това е бойният ми път.

* * *

Абе, виж какво, аз съм немски възпитаник и не мога да кажа нищо лошо за
германците. Те бяха кавалери. Виждате как тоя полковника ме разбра и напротив ми
каза: „България има нужда от такива като теб”. Така, че за германците не мога нищо
лошо да кажа.

Сега, за руснаците… Ние сме настроени така отрицателно към комунизма, към
самите руснаци ние нямаме лошо отношение. Обаче към политиката на комунистите не
сме били благосклонни. Ние се бихме срещу германците, въпреки че не ги чувствахме
като врагове. Нито унгарците ни бяха врагове, нито усташите ни бяха врагове, нито
белогвардейците ни бяха врагове. Ние се биехме срещу тях и изпълнявахме заповедта
на нашето командване. За това се биехме.

Какво да ви кажа? Много контакт с руски части не сме имали. Имали сме
контакт с руснаците, ама сме се държали приятелски. Тея отношения са взаимни. Ние
не сме говорели за политика, ние сме били аполитични. Българският офицер беше
аполитичен, но не е безразличен към тежненията на народа си. И когато ставаше такива
истории, каквито сега имаше, армията се намесваше, ликвидираше политиците,
правеше военно положение, 2-3 години и нови избори. Ей това беше. Имаше
положително отношение.

128 Показва раните си (бел. съст. К. Г.).
129 За раняването на полковника виж разказа на Тодор Анастасов, който е служил под негово командване
и е присъствал на този епизод (бел. съст. К. Г.).



Отношенията между частите в нашата армия? Нормални, другарски. Ние
примерно – той пионер, аз артилерист, като се видим – прегръщаме се. Най-
дружелюбни, приятелски са били отношенията между нас.

Напрежение заради географски или етнически произход? Не. Дума да не става,
бе. Ние сме всичко едно, бе!

Месното население в Македония? Същото, приятелски. Бехме приятели,
гаджетата ни бяха македонки. С тях дружахме, семейства. Даже аз като адютант на 5-та
армия живеех в квартира, където живееше секретарката на най-главния от приставите
на полицията там. И на хазяйката сина беше обвинен в убийство на някакъв
полицейски агент. И беше задържан. Аз ходатайствах чрез тази, секретарката, да го
освободят някак си. Обаче какво стана, не помня, не знам. Така че отношенията ни бяха
най-дружелюбни. В Унгария също дружелюбни бяха отношенията със семействата,
където отивахме. Ние не ги чувствахме врагове.

Ами нали ти казах как видях смъртта. Аз я видях смъртта! Виж сега какво –
преди да почне  атаката, ходих на разузнаване. И имаше една рекичка, където минаваха
бронеизтребителните части, те бронеизтребителните оръдия се влачиха от два коня. И
наблюдавах как германците, като отстъпили, те търсят проход, където да могат да
минат рекичката и са заложили мини. Сега, може би е минал миночистач, обаче не е
открил мината. И минава оръдието с конете и точно, когато задните крака на коня
стъпват на мината,130 тя експлодира и им откъсва задниците, а на оръдието отпред седат
двама – мерача и помощник-мерача, и техните крака откъснати.131 И единият ми вика:
„Господин поручик!” – аз бех вече поручик, нас ни произведоха поручици на 30 януари,
на фронта – „Господин поручик, разстреляй ме, бе!” Обаче такава картина –
разкъсваща, свидетел съм на това нещо… Ма те откъснати краката им, и двата крака от
колената откъснати и на конете задниците. Само разстрелях конете да се не мъчат и
чаках да дойде санитар да ги отнесат. Какво стана с тея хора не знам… Това съм
свидетел. Не знам, аз си отивам към частта, те вече имат други хора, които се
занимават. А пък от нашето отделение имаме само един убит. И то не убит от куршум,
а напил се и взел да си играе с гранатата, и тя експлодира, и умря.

Военни престъпления? Виж какво, като командир на батареята ние бяхме на гара
Жостов. Тя е сточна гара на Скопие. Тя беше срещу фабриката за молибдена. И там
германците имаха ешалони – кангали мед за Германия. И един подофицер и двама
души войници от нашите се опитват да откраднат един кангал с мед. И после ще го
продават ли, какво ще го правят, не знам. Обаче охраната ги хваща. И ще ги търсят132 ,
военен съд да ги съди за мародерство. Обаче ние сме възпитани нашите хора, тъй както
се грижа за моето дете, моят подчинен ми е все едно дете. А коменданта на гарата,
подполковник един, аз се запознах – той бил съвипускник на моя баща. И имахме
хубави отношения. И благодарение на мен той не подаде рапорт и тея войници не ги
съди военен съд. Ей това е престъпление, на което съм бил свидетел. И когато в
първите дни след 9-ти септември отидох в Първи армейски артилерийски полк да си

130 „Противотанкова мина.” (Цит. В. М.).
131 За подобен епизод разказва и Никола Рухчев. Тодор Анастасов също споменава подобен инцидент, но
става въпрос за много по-леко раняване (бел. съст. М. Г.).
132 В смисъл, че ще ги овбиняват (бел. съст. К. Г.).



сдам, тоя същият подофицер беше задържал взводния си командир, защото бил много
строг. И отидох при него и го сгазих, той ми се подчини и освободи взводния
командир. Значи ми беше благодарен.

Към местното население военни престъпления? Не, не, не. Нашата батарея беше
в една овощна градина. Хазяйката ни в Македония си имаше къщичка, имаше една
таванска стаичка, аз там живеех, а те си живееха долу.133 И бехме в най-добри
отношения. Даже ми разправяха, че моята свръзка я ухажвал. Перяла му дрехите и
моите дрехи тя ги перяла. Отношенията са били човешки.

Психологически последствия? Само съм сънувал тези дето му скъсаха
предницата на коня, кошмари такива, разбираш ли. Щото изживях го много лошо…
Като бех в болницата.

Съдбата ми е такава: 46-та година ме уволниха, по списъците. Щото съм царски
офицер. 46-та година юни, последния списък. Не съм за груби фашистки прояви
уволнен, в интереса на службата съм уволнен. Записах студент – икономика, аз съм
инженер-икономист. Завърших, обаче ме изключиха. Преди да завърша, пред дипломна
работа ме изключиха. Ами Държавна сигурност много следеше, непрекъснато. Както
ходя по улицата, дойде джип, вкарат ме в джипа – И: „С кого приказва, какво
приказвахте? Пиши сега!” Това е, коя година... 49-та 50-та – ей т‘ва време.

Аз завършвам семестриално всички изпити, дипломна работа нямам и
получавам назначение. Обаче не бех си взел дипломната работа. А аз съм инженер-
икономист, и ставам заместник-директор на фабриката. Обаче баща ми почива, жена ми
е изключена от университета и тя (зъболекарство следваше), защото мъжът й е бивш
офицер, а баща й е съден от Народния съд.134 И майка ми получава половината от
пенсията на баща ми – 34 лв. И аз трябваше да работя и да се готвя за изпит, за да мога
да си издържам семейството. И директорът на фабриката ми разрешава три месеца
отпуска. И аз се връщам, обаче в тая ситуация аз работя, не мога да се подготвя за
дипломната работа и отивам втори път да искам удължаване. Тоя директор ми каза: „Ти
си изключен студент, получихме сведение че си изключен студент и на твое място има
назначен друг човек.” А Държавна сигурност ме следеше непрекъснато и по нейно
нареждане ме изключиха. И нищо, накрая станах шофьор. Еми така, станах шофьор и
се пенсионирах като шофьор. Шейсет години като навърших се пенсионирах, това е
горе-долу 80-та. БМВ-то го продадох след като се върнах от фронта.

Интервюто проведоха Константин Голев и Мариан Гяурски.

133 „Той беше агроном някакъв, хазяина.” (цит. В. М.).
134 „Той беше заместник-министър на железниците, отговаряше за Южна България и го съдиха, че бил
дал път на Бекерле да избяга. Това не е вярно. Осъдиха го на 3 години затвор, конфискация на
имуществото и 100 хил. глоба. Той като излезе от затвора, умря.” (цит. В. М.).



ГОРАН АНГЕЛОВ МАРИНОВ

“Тогава видех с очите си германец... Значи, умира бе, умира е те така, не може да се
движи и пак стреля по нас. И ние се принуждавахме и стреляме по тех, и той се смее!

Омраза.”

Горан Маринов служи в 15-ти пехотен Ломски полк, като бронеизтребител.
Сражава се в Първата фаза на Втората световна война, на територията на Сърбия
и Косово. Записът е направен в двора на къщата му в село Арчар.

Аз съм роден през 23-та година в село Арчар.
Заминах войник в град Лом. Там съм служил в противотанкова

бронеизтребителна дружина – 4-та бронеизтребителна дружина. Постъпил съм на 15
юли 1943 г. Американците бомбардираха не само София, а и някои други градове.
Тогава удариха и Лом. Началото на 44-та година нас ни евакуираха в едно село с
всичкото ни оръжие. Бяхме един взвод с шест противотанкови оръдия. Изкарахме
няколко месеца, не мога точно да кажа колко, но дойде 9-ти септември. Вие знаете
какво стана тогава. Тогава фашизмът вече е ликвидиран, трябваше да бъде унищожен,
за да дойде друга власт. На 9-ти септември тръгнахме за Лом. Там се въоръжихме с три
вида снаряди – противотанкови, бризантни и специални. Противотанковите беха
нормални, само за унищожаване на танк, а бризантните беха за живата сила, за хората.
Специалните беха с две сводности. Едната да пробие броня, а другата част вътре да
унищожи прислугата.

На 10-ти бехме в Белоградчик. Там бехме заприличали на събор, че армиите беха
тогава разпръснати по Сърбия, по Македония, по морето135, та е така бехме пръснати
като пилци. А германците, които ги гонят от Беломорието, искат да дойдат тука в
България. Стигнали са до Пирот и там са ги спрели вече наште. А друга част германци
тръгнали към град Кула. Ние бехме по-близо до Кула и ни накараха да отидеме от
Белоградчик през нощта. Осъмнахме в Кула и заехме позиция против германците.
Минават се около два-три часа, обедвахме и се получи заповед от командира на Втора
армия (ние бехме тогава към Втора армия, Плевен) 4-та бронеизтребителна дружина да
замине за Пирот, тъй като там е по-опасно, германците са натиснали и искаха да дойдат
до София136. Като се получи тая заповед, ние се върнахме в Лом, за да се разпредели
кой ще остане отбрана. т’ва беше на 11-ти, 12-ти и 13-ти, събираха се маса доброволци.
През това време германците са влезнали в Кула. Те влезнаха на 11-ти. Били са там на
11-ти, 12-ти, 13-ти и 14-ти септември. Ние тия дни сме били на подготовка. А на 14-ти
вече трябваше да ги изгоним от града.

135 Горан Маринов има предвид Беломорска Тракия, която е била заета от части на Българската армия
(бел. съст. К Г.).
136 По всяка вероятност немските войски са се опитвали забавят настъплението, като по този начин
позволят на група армии „Е” от Вермахта да се изтегли. Въпреки, че в наши дни е трудно да се докаже,
София едва ли е била реална цел за тях. (бел. съст. К. Г.).



Отново се връщаме тук137. Ние сме земали позиция при едно село Бела Рада,
посока Кула, под Видин. Оттам тръгнахме постепенно по шосето. Първо местим
нашето оръдие, после съседното отива пред нас и така... На Кула се явиха три танка.
Пресрещнахме ги на един разклон и оттам като ги подгонихме и те влезнаха в Кула. По
танковете не сме стреляли – те избегаха в града. Ние вече не можем да стреляме в
града, защото там са цивилните. Почнаха да ни бият с минохвъргачки, а отгоре минава
български самолет с български знак и пускат мини по нас. Тогава вече, като дадох
първия изстрел, който съм изстрелял, долната ми устна се е пукнала и ми течеше кръв.
Това ми беше единственото притеснение. След това не ме е било страх. Ние тръгнахме
точно на 17-ти, моя рожден ден. Трябваше да изкараме германците от Кула. Те се
изтеглиха и ние по тях, посока Връшка Чука. И там сме стреляли, но имаше мъгла.
Стреляха по нас, ама не ни виждат, и ние не ги виждме. Почнахме стрелба. Оня който
подава снаряда: „Дай снаряда!”. Ние бутаме, стреляме. Така на посоки, по Връшка
Чука138, където предполагаме, че са те. Там вече, като приключихме със тоя бой, отатък
Кула, тогава се изтеглихме и дойде Съветската армия. Оръдията бяха размесени на
позициите – едно наше, едно съветско. И от границата вече руснаците поеха тази част.
Ние вече отидохме към Пирот.

Ние се насочихме направо към Пирот, без да минаваме към София. Пътувахме
нощно време. Колите беха солидни, германски, с вериги, оръдието е закачено отдире.

Петнайсет дни германците са държали една позиция, колко са били, никой не
знае. И от там ни биеха. Между Пирот и Бела паланка нашите танкове влезоха за първи
път в бой с германците. От лявата им страна балкан, в десната страна урва, голема
дълбочина. Германците, като са се настанили на високото, удариха предпоследния
танк, удариха първия танк и почнаха една какафония. От единайсет танка станаха
девет. И те не беха годни, беха уцелени от мини, там дадохме 72-ма души жертви.139

А ние, след като престояхме пет-шеснайсет дена, тръгнахме да ги гониме. Те
вече като не могат да се захванат никъде – само бегат, оставят коли, немат бензин.
Храни имаха, въпреки че беха в отстъпление, не беха гладни, ама немаха горива.
Колите оставят по пътищата, некъде ги взривяват, некъде така ги оставят, оръдия също.
Ние сме ги подгонили, стигнахме в Куршумли. Това беше град, който е пред Прищина,
пред Косово поле. Там, между Косово поле и Куршумли, имаше едно градче
Подуйне.140 Там германците се организират и започват да се бият, най-вече срещу
Съветската армия. Понеже те имаха за цел да ни задържат – да не можем да
напредваме, докато се изтегли техната армия. И да може тия, които идват от Гърция, да
се приберат. Там ни задържаха и дадохме жертви. Ние бехме около 70 души, а дадохме
около 25-26 човека жертви в нашия взвод.

Аз бях мерач на оръдието, но не съм имал възможност да стрелям по танк, само
по живата сила. Да, само бризантни, щото те – танковете, бегаха и не се явяваха

137 Горан Маринов има предвид Кулско (бел. съст. К. Г.).
138 За сражението при Връшка чука виж разказа на Николай Николчев, който е бил доброволец там (бел.
съст. К. Г.).
139 Този епизод от действията на Бронираната бригада, изглежда, е добил голяма известност по време на
войната, тъй като го споменават множество ветерани. Виж разказите на Иван Сердаров, Дянко Марков и
Димитър Медникаров (бел. съст. К. Г.).
140 Става въпрос за град Подуево (бел. съст. К. Г.).



въобще. Настъпвахме към Пирот, Бела паланка, Ниш, Прокупле, Куршумли, Косово
поле, Рашка, Нови Пазар. Това са градовете, които няма да забравя, през които съм
минал. А на Прищина, сегашната столица на Косово, сме престояли повече от десет
дена. Сражения водихме към Косовска Митровица, Рашка и Нови Пазар. В Прищина не
сме се сражавали, защото е равнище и германците се изтеглиха. Изтеглиха техните
танкове, а ние трябва да стреляме по танковете.

Аз съм участвал само в Първата фаза на войната. Във Втората фаза не съм
участвал, защото тия, които сме взели дейно участие в Първата фаза, ни освободиха.
Останаха само една част – доброволно. И некои, които не са взели участие, образуваха
армия и са заминали.

Ние се завърнахме направо с колите, без да ползваме влак. Прибрахме се в Лом
в началото на 45-та. От 11-ти септември 44-та до края на годината, до декември месец,
съм бил все в бойна обстановка. В Лом си бех редовен войник. Тогава ме произведоха
ефрейтор, тъй като съм взел участие. След това станах и отдельонен командир, тъй като
отдельонния ни командир беше ранен. Станах младши сержант, без да карам школа. Но
не всички са така. Само некои, които са се проявили.

Аз съм одил и на разузнаване. Стана така: Ние като сме застанали между
Куршумли и Подуйне, не знаеме армията каква им е на тех. Целта ни беше да видиме
горе-долу къде се намира техната армия, техните войници. И отиваме на 150-200 метра
близо до тех. Т‘ва става през нощта, редко сме ходили през деня. Двама човека
отиваме. Те питат кой желае. Ако няма желаещи посочват – ти и ти! Ние двамата бехме
по желание. По 200-300 метра се движим на лакти. Редко сме ставали да одим на
колене, а повече сме се влачили, с цел да не ни видят. Въпреки че е нощ, понякога се
виждаш, макар и като сянка. Един-два часа чакаме, гледаме, слушаме някъде. Като
гледаме, не може да се види, ама слушаме. И чуваме техния глас. Стоиме там по един-
два часа на место като засада и се връщаме. Така неколко пъти сме одили и все пак
имаше некаква полза, защото по говора се разбираше на колко разстояние са те. Това
ни помагаше да знаем какви оръжия да използваме. Ние бехме с карабини въоръжени,
само отдельонния с немски автомат. Ние повече разчитахме на бризантните снаряди.
Като стреляхме с тех, бехме сигурни, че вече дава ефект.

Имаше загинали и от нашите, и от техните. Слагат в гроба по десет, по
петнайсет човека, редат ги, българи, войници. На война е така, няма да им правят
отделни гробове. Нашите ги редеха на куп. Тука един, тука един, всички от една част. В
брезенти ги носиме некои, некои в чаршафите, кой к’во е имал, завиваме ги там и т’ва
е. Е, това ставаше когато загиват на’ште войници. Немаше да се определи едно место и
да правят кофчези. Нема кога. Война! Те се знаеха. Примерно в тая яма са десет човека,
имената: първи, втори, трети, подред. Там се знае вече по имената кой кой е. След това
може да са ги направили некъде, както е редно да ги има на паметник всички!

Бил съм в редовете на армията. Командир на дружината беше един
подполковник. Те тогава старите ги имаха за фашисти, а той, за да си измие петното,
винаги слагаше наш’та дружина на първа бойна линия. Винаги на първа линия с цел да
се прояви и да го не съдат. Че много беха съдени от тех. За радост, нас ни прехвърляха
винаги със снарядите германците. Само с мини ни биеха назе, броневаците. Ние бехме



все така – видни, на видно място, редко си правехме вдясно от шосето укрития. То цело
оръдие не можем да закрием, ама пак настрани така... Вали, вее снег...

На нас все не можеха да ни докарат храната навреме. Щото т’ва е война. Само
когато спират стрелбите, тогава идват от обоза с каруци, с коне, карат ни каквото има
за ядене. По некой път цел ден не ядеме, щото нема кой да ни докара. И гладни сме
стояли...

* * *

Немците беха саможивляци. Ние малко сме общували със тех преди войната.
Нали тогава беха България и Германия в съюз. Некой от тях като нема къде, върти се
там покрай нас, прави-струва. Ма, ако ще да има камара пари, няма да каже: „Ей, ти ял
ли си, не си ли? Те ти 20 стотинки да си земеш нещо.” Или обратно – той ще яде
консерви най-различни. Отвори консервата и яде, и те гледа, и нема да ти даде е те
толко. Саможивляци! Докато руснаците беха други хора...

Като се биеме срещу тях141, те не се страхуват. Смее се, умира и се смее. То
стана така: В Куршумли останаха некои ранени немци. Останаха некои осакатени, не
могат да се движат и пак стрелят. Ние тогава бехме в боен резерв и обикаляме тоя
район, в който сме воювали, да видиме какво е, що е? Има ли още некой наш там да е
останал, да не е прибран. Тогава видех с очите си германец... Значи, умира бе, умира е
те така, не може да се движи и пак стреля по нас. И ние се принуждавахме и стреляме
по тех, и той се смее! Омраза. Нема никакво уважение, че ние сме хора и те са хора. Че
след като е станало, станало... Айде пленик там, а те... бият се до край. Те са много,
много гадни хора. Жестоки са германците, много жестоки.

Само с германци сме се били през целото време. И по едно време имаше
пленени италианци, които не се подчиняваха на германците. Случи се така, че
попаднаха при нас и ние сме ги уважавали. А пък германците ги трепеха. Макар, че са
съюзници със тех. Ама щом малко се изкриви настрана, стрелят.

Италианците, как да ви кажа... Те беха неколко души, беха добри хора, весели.
Имаше един обущар, друг, който пееше хубаво. Много ни уважаваха и беха доволни, че
ние сме ги освободили от германците. Те пътуваха с нас, заедно с нас ядяха. Не беха
вързани, беха свободни. А ние не сме срещнали италианска армия, тия са били пленени
и немците са ги карали на друго место. Като натиснахме немците пак на същото място
– Куршумли (там и ние, и германците сме дали най-големи жертви) и тогава те142

попаднаха в наш’те ръце. Освободихме ги от германците и останаха с нас. Италианците
не са стреляли и един куршум срещу нас.

Руснаците? След като почнахме първия бой тука при Кула, те дойдоха. Беха
повечето млади хора, на по седемнайсет-осемнайсет години, редко имаше възрастни.
Добър народ беха, добри бойци, много ни уважаваха нас. Когато некой отваря некоя
кутия с ядене, кани ни, вика „Заповядай!”. И ни имаха доверие. А ние сме ги

141 Горан Маринов има предвид немците (бел. съст. К. Г.).
142 Горан Маринов има предвид италианците (бел. съст. К. Г.).



посрещнали с много добри чувства. Щото ние знаехме, че след като са дошли при нас,
ще ни помогнат за да ликвидираме германците. Защото германците беха много корави
и много зли към нас. Защото ние бехме със тех, и после ги подгонихме. А руснаците
беха добри. Само че не сме имали време да воюваме много рамо до рамо с тях. На пътя
за Връшка Чука бехме от двете страни. Имаше нахвърляни бали от жътвата. Те идваха
при назе и си говорят с нас – не е, както беха германците по-рано. И ни разправят
ужасите, какво са претеглили там във Русия. Около десетина-петнайсет дни бехме
заедно. Оръдията ни беха размесени и чакаме в бойна готовност. Винаги на война
чакаш най-лошото. Но не сме воювали, нито те са стреляли143, нито ние сме стреляли. А
като се говори за немец и те толко скачаха нагоре. Мразеха ги. В град Видин има
гробища, руски гробища.

Отношенията между българските части? Ние бехме като братя. Нема значение
кой от кое поделение е. 103-ти полк дойде в Кула края на септември. Те беха се
възрастни, се запасняци. Ние си говорехме с възрастните хора, даже даваха някой път
акъл така. Аз винаги съм ги слушал и съм възприемал съветите им с добро. Те дадоха
много жертви като се изтеглихме ние. Те там останаха да вардят Кула, а ние се
върнахме в Лом да се въоръжим. Там като останаха малко от наште оръдия и като
влезнаха германците в Кула, и всичко пометоха. От Лом искаха да ни пратят в Пирот,
но пак в Кула ни върнаха.

А от населението в Кула не съм много доволен. Вместо да ни уважават, че
дойдохме да ги пазим от немците да не ги нападат… Абе там има много бунари и
имаше хора, които криеха кофите на бунарите, да не пиеме вода от тех.

Местното население в Сърбия? Те не ни правеха нищо лошо. Само тия, които
беха организирани, питат ни: „Има ли българска армия напред?” Като кажем, че има –
„Дай напред!” Като кажем, че нема напред други освен нас – „О, наш командир е
сбъркал път, чакаме тука!”144 – винаги те одеха след назе и само обираха трофеите. Те
не са и партизани, малко партизани беха. Повечето са били организирани цивилни.
Имали сме случай, ние сме зимали около 30-40 оръдия, вземали сме коли. Товарни
коли, най-различни. Те ги събират и после ги карат в България. А те145 крадат от назе.
Има примерно 20-30 камиона тука. Те идват, въпреки, че има охрана, дигне се на некоя
кола – я го видели, я го не видели. И тръгнал. Даже имаше една част там, с която ние
сме се били като… като идиоти, а те искаха да вземат всички трофеи.

Сърбите нас ни мразеха, защото там имаше окупация. Щото има и наши хора,
които са правили лошо146. На фронта имаше някои приятели, колеги… ще го кажа и
това… стане почивка и почват да влазят – а в тая къща, а в оная къща. А хората некои
са на фронта, некои са бегали, оставили са къщите. И си зимат от там какви ли не
работи. Плячка.

Аз не съм земал нищо, само един куфар. Тъй като тогава стана една малка
катастрофа с наш’то оръдие и с нашия шофьор. Тогава в колата бехме, как да ви кажа?

143 Горан Маринов има предвид руснаците (бел. съст. К. Г.).
144 Тази история е изключително популярна сред ветераните. За подобни версии виж разказите на
Фоданко Сретенов и Румен Гугушев (бел. съст. К. Г.).
145 Горан Маринов има предвид сърбите (бел. съст. К. Г.).
146 За сведения за действията на Българските окупационни войски в Сърбия виж разказа на Илия Павлов.
(бел. съст. К. Г.).



Тука снаряди, тука ние, всичко наедно. И в един завой излезохме от пътя и снарядите
като се свлекоха… имаха некои от нашите охлузвания. Тогава моя куфар пострада. И те
това съм земал от сърбите – един куфар! В една изоставена къща видех куфара и викам
„Аз така и нямам.” И т’ва е, земал съм го. Те това съм плячкосал – един куфар, който
много имах нужда от него.

А некои наши плячкосваха много, много работи земаха от там. Офицерите ги
наказваха, даже чрез разстрел. Тези, които убиваха некой сърбин. Да! Щото сърбинът
там си пази неговото, дома му там… И имаше случаи така, та един наш войник беше
разстрелян. А наш‘те некои си пълнят джобовете, особено в Прищина. Там като
останеме в боен резерв и некои наши войници правеха некои щуротии. Фане некоя
албанка зорлем да я… Иска да й види лицето. А тя не разрешава. Пада долу и вика:
„Куку мене!” Каква е тая дума не знам. И се затваря и не дава въобще да я види. Дали
са искали да ги изнасилват? Да! Да! Но лоши работи не са правили всички войници.
Само некои. Наш’то поделение бехме много дисциплинирани. Зулумите ставаха най-
много от пехотинците, които беха около нас. Че имаше и пехотинци, които служат за
охрана. Те правеха такива работи, които не трябваше. Ние бехме малко… 6 оръдия по 8
– 48 човека и резервите, около 60 човека бехме. И все пак, макар и малко, ние сме дали
доста жертви. От тези хора 25 бяха убити и ранени. Най-много жертви дадохме на
Куршумли. Най вече от минохвъргачките. Пехота немаше срещу нас. Те147 беха малко
хора. Заемаха винаги високите места, за да могат да ни задържат. И от там биеха на
всички страни. И с оръдия, но най-много минохвъргчаки.

Загина отдельонният командир, когото заместих. Уби го мина. Ние сме в окопа.
Оръдието е насочено срещу противника и всеки си е на местото. Мерачът, след него е
подавачът, стрелковите. 7-8 човека бехме наш’то поделение. Като падат мините, се
пръскат и – когото докачи. Иначе нарочно така няма застрелян.

От нашето отделение един беше убит, а други двама тежко ранени и ги изкараха,
и не знам какво стан после с тех.

Дали съм виждал, че убивам човек? Не съм виждал. Не съм имал случай да
застана лице срещу лице. Само оръдията. Бризантни, а бронебойни редко.

Психологически последици? Бодър, спокоен. Бех много уважаван, тъй като аз
когато се връщах от фронта, се чувствах все едно съм бил на сватба. Така бех спокоен.
Само първия път, като си прехапах устната…

Некой път се сещам за приятели така, с които сме били евакуирани заедно,
заедно сме яли, заедно сме живели, заедно сме пели най-различни песни. Където бехме
евакуирани, немаше млади, само двама бехме. А другите беха запасняци. Даже имаше
един от Левски, от Комарево. С тех сме били много близки, просто все едно че сме
братя. Те оживяха, но аз нямах връзка с повечето. Макар, че исках много да се срещна с
този от Комарево.

Върнах се от войната. Изкарах си службата до юли месец 45-та. След това ме
задържаха още един-два месеца запас и към края на август, септември вече ме
освободиха. През пролетта на 46-та година започнах да си работя земеделска работа.
Моят баща обработваше дърво, правеше лъжици, корита. Аз също съм майстор на

147 Немците (бел. съст. К. Г.).



лъжици. През 46-та година постъпих в милицията. После бех към военните малко. Бех
на военната почивна станция в Поморие домакин. После се завърнах пак в милицията и
си изкарах до пенсия като старшина.

Пенсионер съм от 1974 г.
Винаги, когато работя, работя съзнателно. Снимката ми е била поставена като

отличник.
Интервюто проведе Константин Голев



ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МЕДНИКАРОВ

„Той тръгна много потиснат, пътуваме за влака, той заминава за полка си, 34-ти
пехотен полк в Оряхово. И по пътя беше много потиснат и казва: „Мен

предчувствието никога не ме е лъгало, аз ще бъда убит!””

Димитър Медникаров е възпитаник на „Военното на Негово Величество
училище”. Участва в Първата фаза на Втората световна война, като ротен
командир в 15-ти пехотен Ломски полк. Сражава се на територията на Сърбия и
Косово. Записът е направен в неговата къща в град в град Велико Търново.

Роден съм в град Велико Търново на 8-ми ноември 1923-та година. Баща ми е
гимназиален учител, майка ми също е била учителка, произхождам от стар търновски
род, моят баща, както и аз, е родственик на Велчо Джамджията148, свързан с въстанието
на Велчо Джамджията. Паметникът е в центъра тука на града.

Преди войната бях възпитаник на Военното, наречено „Военно на Негово
Величество училище.” Това е историческо наименование и днес също се води такова.
Първоначално постъпих като кадет на 16-годишна възраст. Преминавайки през
специалните юнкерски класове, бях произведен на 14-ти септември 1944-та година. И
целият випуск, който беше първи офицерски чин, беше изпратен на фронта, със
съответните полкове.

По време на войната не бях навършил даже 21-годишна възраст. Бях на 20
години към 21-вa. Участник съм в Първата фаза на войната, която започна края на
месец септември.

Бях изпратен в 15-ти пехотен Ломски полк. Този полк е известен още от Първата
световна война, вий знаете там – „Червената стена”, Чеган, има и военен марш „Чеган”.
Известни са епичните боеве на този полк.

Да ви кажа първото ми впечатление за тази война. Това беше най-непопулярната
война за българската армия. Дотогава всички войни, които се водеха от България, са
били национално-освободителни войни, при които българският войник и българският
народ участва с възторг. Защото те са свързани с обединението на българската нация.
Докато тази война беше абсолютно непопулярна, съвсем неправилно, не само
неправилно, ами демагогски назована като „Отечествена война”. Тя беше наложена на
окупираната от Съветската армия наша държава, при което всички офицери изпълниха
своя дълг. Това беше война, която се проведе от съществуващата стара българска
армия, ръководена от българските офицери, завършили „Военното на Негово
Величество” училище, както и мобилизираните офицери, завършили ШЗО.149

Българският офицер беше употребен в тази война, защото след нея последваха масови
действия на комунистическата власт, при които целия офицерски кадър беше
абсолютно разгромен. Преди това върховните или висшите командири, командири на

148 Велчо Атанасов - Джамджята (1778-1835) е търновски търговец, организатор на съзаклятие срещу
османската власт през 1835 г., което става известно като „Велчова завера”. Заедно с други свои
съратници е предаден на властите, осъден на смърт и обесен в Търново (бел. съст. К. Г.).
149 Школа за запасни офицери (бел. съст. К. Г.).



армия, на дивизии, даже на полкове, бяха ликвидирани физически. Убити, съдени от
Народен съд и т. н. Така че българската армия тогава беше ръководена от лица, които
нямаха необходимата подготовка. Те бяха завършили Военното училище, но т‘ва бяха
запасни офицери, които принадлежаха към кръга „Звено”, който участваше в така
наречения „Отечествен фронт” с министър-председател Кимон Георгиев, който също е
запасен офицер150, възпитаник на Военното училище. Така че висшето командване
беше ликвидирано и командирите на дивизии и на армии бяха лица, които не бяха
подготвени.

За осъществяването на тая война се формираха три армии: Първа армия, Втора
армия и Четвърта армия. Задачите на отделните армии бяха следните: На Втора армия –
която беше най-многобройната – се заповяда да настъпи в направление на Ниш, Косово
поле. И тя осъществи така наречената „Нишко-Косовска операция”. На Първа армия се
постави задача да настъпи в направление на Страцин, Куманово – „Страцино-
Кумановската операция“, посока на Скопие. Тя действаше в района на Вардарска
Македония. На Четвърта армия беше поставена задача да осъществи така наречената
„Брегалнишко-Струмишка операция“, пак в посока на Косово. В изпълнение на тези
задачи армиите се съсредоточиха на границите на Югославия и осъществиха
поставените задачи с цената, разбира се, на доста много жертви.

Аз бях в състава на Втора армия, която беше най-голямата, към която беше
придадена и Бронираната бригада – едно ново, модерно войсково съединение. В
състава на 15-ти пехотен Ломски полк, както ви казах, бях първоначално командир на
минохвъргачна рота, след което непосредствено в началото на бойните действия бях
назначен за командир на пехотна рота. Тъй като пехотата беше на първа бойна линия и
имаше много убити и ранени пехотни командири, имаше нужда от пехотни ротни
командири.

15-ти пехотен Ломски полк аз заварих вече на съсредоточие. Полкът имаше
седалище на границата, в град Белоградчик. Той беше вече съсредоточен в района на
Пирот, направление Бела паланка. Аз пристигнах заедно с моя съвипускник – двама
души бяхме изпратени в полка. Първоначалните бойни действия бяха насочени към
завладяване на Бела паланка. Там наистина се водеха упорити военни действия. Преди
това Бронираната бригада беше направила опит с фронтално нападение да превземе
Бела паланка.151 Предприе фронталната атака на Бела паланка по прибързана заповед –
съвсем неправилна, погрешна заповед, която не се е съобразила с обстоятелството, че
действа в планинска местност. Че танковите части са подложени на опасност в такава
планинска местност, че са неподходящи за въвеждане в действие, още повече че това
беше една елитна бойна единица в българската войска. Една колона от танкове
напредва в направление към Бела паланка, по шосе, планинска местност, от двете

150 Кимон Георгиев е български военен и политик. На два пъти е министър-председател на България,
както преди 9-ти септември, така и след тази дата. Бил е и вицепремиер на страната и многократно е
заемал различни министерски кресла. Завършва Военното училище през 1902 г. Участва в Балканските
войни като командир на рота и в Първата световна война като командир на дружина. Награждаван е за
проявена храброст, а през 1916 г. губи едното си око на фронта. През 1920 г. е уволнен с чин
подполковник (бел. съст. К. Г.).
151 За коментар на същото събитие виж разказите на Дянко Марков, Иван Сердаров и Горан Маринов
(бел. съст . К. Г.).



страни пропасти със сипеи. Макар че взема мерки за разузнаване – отпред се изпращат
мотоциклетисти да разузнават, но германците от закрити позиции с бронеизтребителни
оръдия с премерени вече мерници, в даден момент стрелят внезапно, нанасят удар
върху първия танк, последния танк, и унищожават десет коли. По тоя начин се нанася
голяма загуба на танковите части, даже там беше убит един випусник, мой близък –
подпоручик Станев. Той беше от 63-ти випуск. И това беше един неуспех.

Така че, взе се решение, пехотните части да осъществят обход, да се избегне
фронталната атака, и в тези действия за освобождаване на Бела паланка участва 15-ти
пехотен полк, респективно и мойта рота. И наистина, чрез обход и с бойни действия,
германците бяха принудени да се оттеглят и полкът премина през Бела паланка, вече
освободена. Действията по-скоро водеше Първа дружина, аз там съм стрелял с
минохвъргачки, минохвъргачен огън. Минохвъргачките са артилерийски установки,
които са част от пехотата. По-нататък действието се развиваше в посока на
направлението към Ниш, тъй като първата операция беше Нишката операция. Ниш
беше един град, който беше силно укрепен.

Отварям една скоба – в Ниш беше седалището на известната дивизия „Принц
Ойген”. Там беше и германското бойно училище. В това бойно училище се изпращаха
офицери за усъвършенстване на подготовката. Моят випуск, 64-ти випуск, през месец
август 44-та година беше изпратен в Ниш за подготовка. Там бяха германските части.
Та ние преминахме курса на военна подготовка в град Ниш. Обучението ставаше при
пълна действителна бойна обстановка. По това време съюзниците масирано
бомбардираха град Ниш152 и там беше убит един наш съвипускник. Съществуваше
опасност за други случаи на убити. С цел за опазване на живота ни ние прекъснахме
обучението и се оттеглихме към София.153

Това отклонение правя, защото ние – полкът и Втора армия, се сражавахме с
тази дивизия „Принц Ойген”. Така че наш‘те военни действия се осъществяваха против
противник, който ни е обучавал. Искам да кажа, че подготовката на немската армия
беше много добра, те бяха се просто професионализирали. Във всъщност историческа
истина е това, че те осъществиха своя замисъл. Целта на германските прикриващи
части беше да осъществят свободно преминаване, изтегляне на групата германски
армии „Е”, която се намираше в Гърция. Значи основната маса се оттегляше по посока
на Белград, Будапеща, Виена, Германия. И тя се изтегли. Тези части, с които ние се
бихме, бяха прикриващи части. Много добре снабдени с леки, пехотни оръжия, тъй
като в тази планинска местност не можеше да се употреби по-тежко оръжие. Много
добре снабдени с минохвъргачни съединения, с бронеизтребителни части и с леки
артилерийски оръжия. А основната маса се изтегляше, като за да се освободи от
техниката, тежката техника, по време на бойните действия тя я изостави – камиони,
тежки артилерийски установки… Което малко така се приписва, че ние сме ги пленили.
Те се освободиха и наистина, когато ние заехме Ниш, от двете страни на пътя, посока

152 „Англо-американски армади бомбардираха.” (Цит. Д. М.).
153 „Между впрочем, нашият випуск беше в София, когато се провеждаха американските
бомбардировки. Разбирате ли – погром, бомбардировки!?! За голямо щастие, макар че попадаха снаряди
в района на военното училище, не се засегнаха сградите, нямаше жертви. Което пък принуди да се
оттеглиме в Банкя, и в Банкя продължихме обучението.” (Цит. Д. М.).



вече на Ниш, Нишки бани, Куршумли, Куршумлийски бани и така нататъка, от двете
страни имаше масово изоставено тежко въоръжение.

Сега, връщам се към военните действия. Полкът действаше в планинска
местност, просто направи се обход на Ниш. При превземането на Ниш участваше и
артилерийският полк на Бронираната бригада. Но ние бяхме първата част, най-предната
част на Втора дивизия, която първа влезе в съприкосновение с укрепилите се германски
части в района на Ниш, чиято цел беше да задържи, да печели време, а не да води
военни действия. Там се разрази сражение. При това сражение аз също участвах с
минохвъргачната рота, с обстрел на окопи на германците. И полкът,154 като първа част
на дивизията, първи влезе в Ниш. След това другите части също нахлуха в Ниш, където
наистина се проведе сражение, германците дадоха там жертви доста, но се оттеглиха.
Имаше и пленени.

Влязохме в Ниш, останахме там, мисля, че два дена, тогава аз разгледах този
град, като си спомних за наш‘то пребиваване там, за обучението. Отидох даже в
сградата, наречена „Солдатенхайн” – това е военно помещение за отдих на германски
войници и офицери. Там имаше доста предмети, между които пури. Спомням си като
подробност, бях страшно шашнат. Та доста пури взехме от там, аз ги раздадох на
войниците, защото не пуша. А мойта рота преспа в една винарна. Пихме вино, та част
от войниците се понапиха доста. Стана весело, но след това се получи заповед от Тито
да напуснем града. Полкът и всички съединения напуснаха града заради опасения, че
едва ли не ще го окупираме. Въобще поделенията на Тито – това бяха едни по-скоро
дезорганизирани части, лошо въоръжени. Фактически само придружаваха наш‘та
армия, приписвайки си, че те действат заедно с нас, омаловажавайки военните
действия.

Та това бяха придружаващи, дезорганизирани части, които имаха за цел да
следват българската армия, приписвайки си, че участват, пък те нямаха ник‘во участие.
Бяха снабдявани от българската армия и след това окупирваха освободените населени
места от армията и не допускаха ние да оставаме там. Даже в някои отношения имаха
враждебно отношение. Така, с превземането на Ниш приключи първата оперативна
задача, осъществяването на Нишката операция.

Последва заповед за осъществяване на Косовската операция. Първо трябва да
кажа, че Косово и тогава беше населено изключително с албанци. Албанците бяха на
страната на Германия, подкрепяха германците. И даже отделни стрелци – тя не беше
организирана армия, но отделни единични части нахлуваха, стреляха, пак се оттегляха.
Албанците напълно подкрепяха германците. Албания по времето на Втората световна
война беше окупирана от Италия, както ви е известно.

Тогава аз вече поех командването на пехотна рота. Действията на полка се
развиваха при много неблагоприятни условия – в района на Косово поле и планината
Голак, които бяха укрепени и трябваше да бъдат пробити позициите на германските
прикриващи части. Военните действия бяха затруднени от обстоятелствата, че при тази
планинска местност противникът беше се окопал. Открит често не виждаш противник,
стреляха. И действията се развиваха епизодично в тази планинска местност, при която

154 15-ти пехотен полк (бел. съст . К. Г.).



се дадоха доста жертви, в смисъл, че ранените войници и офицери, а доста много
жертви дадоха офицерите, не можеха да се транспортират – трябваше през нощта с
катъри и голяма част измираха по пътя. А военното гробище, където бяха погребани
убитите, беше в Ниш. Не знам какво е станало с това гробище, предполагам, че то е
сринато със земята. Имайте предвид, че всичките тези военни гробища и знаци, където
са погребани, са унищожени, варварски унищожени от сърбите! И също и гърците
направиха по време на Първата световна война. Както знаете, сега вече се вземат мерки
за опазване на войнишките паметници. Примерно в Македония, където действахме –
жалко за македонците, които също извършваха посегателства и са непризнателни…

Бойните действия бяха извършвани в планинска местност, при която действието
на наште части бяха затруднени в смисъл, че не можеш да видиш противника или ако
го видиш, той беше много силно укрепен. Сраженията се водеха все на планински
възвишения. Ние сме на едната страна – отсреща противната страна. Много добре
организирани155, много добре укрепени в скални масиви. Стреляха предимно с
артилерийски оръдия, артилерийски установки (те носеха по-леки) – стреляха с право
мерене. Неблагоприятно беше за нас, с бронеизтребителни оръжия предимно.
Минохвъргачките наситено, с тежки картечници, леки картечници, въобще много добре
подготвени. При което се даваха жертви, и помня на кота… мисля че е 1005. Ние бяхме
укрепени на тая кота. След размяна на обстрелване от една страна на германците, от
друга страна на наш‘та планинска артилерия – към полка беше придадена една
планинска батарея. И нямаше възможност да действа артилерията там, нито пък
танкови съединения. Германците след може би 4-5 дневни позиционни действия
организираха една контраатака, и заеха този връх, ние се оттеглихме. Там дадахме
доста жертви. Така че при тези епизодични действия загубихме много пехотни
командири – взводни, ротни… Аз бях пети пехотен ротен командир… Да петия, тъй
като един беше убит, другите ранени… разбирате ли?! Тя една злощастна рота – 9-та
рота, която все пак успях да върна обратно в полка. Войниците ме носеха на ръце. Във
военните действия там доста много жертви се дадоха.

Просто ме преведоха в пехотата, защото нямаше офицери. Убиват ротния
командир, замества го да речем взводният командир… Това се наложи, тъй като аз съм
професионален военен, завършил военно училище. На всички офицери от Училището,
които отидоха на фронта, се възложиха длъжности на ротни командири. Поради това,
че нямаше офицери на нас ни се възлагаха пехотни роти.

Въобще при тези действия не можеше да видиш противник – стреляш, не
виждаш. Както и с минохвъргачките, не можеш да видиш противник просто, укриване.
А това бяха немногобройни части, но много добре организирани. Това са
професионалисти, направо казано. Така че по тоя начин извърши се пробив на
позициите на германските части. Осъществихме го, но с цената на големи жертви.
Впрочем тоя пробив просто се забави. Те имаха за цел да забавят. Всъщност, реално
казано, те постигнаха задачата си – да осигурят изтеглянето на армиите, които бяха в
Гърция. Затова ви казвам, че тая е една война, която не беше напълно оправдана.

155 Противниците (бел. съст. К. Г.).



Какви бяха последиците от тая война? Ненужна война! България не беше
призната като съвоюваща. Така че, ако можеше да се избегне, можеше да се избегне, но
нашето комунистическо управление тогава изпълняваше безусловно нарежданията на
Москва. Впрочем тези три армии бяха подчинени на генерал Толбухин156, на Трети
Украински фронт.

За въоръжението. Знаете, че след Ньойския договор, това беше 1919-та година,
България беше обезоръжена напълно. Забранено й беше да купува военно въоръжение.
Забранено й беше да използва авиация, военно морски сили и т. н. Едва след 30-та
година е това нещо, 36-та157 година вече денонсира се този Ньойски договор и България
започна да въоръжава войските. Обаче нямаше достатъчно възможности. Разбира се, тя
закупува предимно от Германия и запази своето въоръжение още от Първата световна
война. Така че нейното въоръжение беше старо въоръжение. По отношение на
пехотата: Пехотата беше основно въоръжена с пушки „Манлихер” от 1895-та158 година
на производство. Друго – тежки картечници „Максим-Шпандау”,159 те са тежки, тежки,
голяма тяжест, само триножника й беше 34 килограма! Освен това с водно охлаждане.
Като се загрее, трябва да поставяш вода, за да охладиш. Иначе вече прекъсва. Не са
динамични, както другите картечници: „Трак-так-так”, а това нещо нямаше голяма
скорострелност. Имаше, разбира се, внесени други тежки картечници – „Райнметал”, но
те бяха малко.160 А нямаше въведени така наречените картечни пистолети.161

„Шмайзери”,162 както се наричат. Тези „Шмайзери” бяха рядко явление, само
отдельонните командири носеха. Другите бяха с пушки предимно. Докато германската
армия беше въоръжена със скорострелно оръжие, пехотата със съвременни оръжия.
При нас леки картечници „Брен”163 например, също рядко явление. Имаше, обаче много
рядко. Минохвъргачките също от Първата световна война – „Райнметал” – 80 мм.164

Артилерийското въоръжение горе-долу същото, преимуществено конска тяга,165 която
не можеше да действа на планинска местност. Не може да се премести. Общо взето
пехотните командири, старите пехотни командири бяха добре подготвени, но
недостатъчно подготвени за една нова, съвременна война с един противник, който

156 С указ от 12 септември 1944 г., Фьодор Иванович Толбухин е произведен в чин Маршал на Съветския
Съюз (бел. съст. К. Г.).
157 Военните ограничения за България отпадат официално през 1938 г. (Бел. ред. В. С.).
158 В българската армия по време на войната са били на въоръжение два модела пушки от тази марка: 8-
мм. магазинна пушка „Манлихер”, обр. 1895 г.и 8-мм карабина „Манлихер” , обр. 1895 и 1895/34 г.
Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 287 (бел. съст. К. Г.).
159 8-мм тежки картечници „Максим”, обр. 1909, 1910 г. Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С.,
2008, с. 287 (бел. съст. К. Г.).
160 Вероятно Димитър Медникаров има предвид  тежки картечници МГ-42, които са произведени в завода
„Райнметал” – на оръжието е поставена марката на завода. (бел. съст. К. Г.).
161 Пехотните автоматични оръжия (т. нар. автомати), които са били на въоръжение по време на Втората
световна война са стреляли с пистолетни патрони и са били класифицирани като „Картечни пистолети”.
(бел. съст. К. Г.).
162 9-мм картечни пистолети „Шмайзер”. Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 287
Името често се употребява като синоним за всички видове картечни пистолети в българската армия. (бел.
съст. К. Г.).
163 8-мм леки картечници „Брен”. Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 287 (бел. съст.
К. Г.).
164 81,4-мм минохвъргачка „Райнметал”. Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 287 (бел.
съст. К. Г.).
165 Всъщност, във Вермахта основната движеща сила също си остава конската тяга (бел. съст. К. Г.).



доминираше. Ние имахме предвид като противник съседите – гърци, румънци, сърби и
т.н. В наш’то въоръжение с тях бяхме равностойни, но не бяхме равностойни с
германците.

Ами след като поех ротата, продължиха бойните действия пак през планински и
гористи местности. Накрая ние достигнахме до Косовска Митровица. Там действахме
със съдействие на руски самолети, щурмовики, които обстрелваха Косовска
Митровица. Ние бяхме в обход, германците тогава предприеха контраатака и то
фалшива контраатака. Ние отвърнахме и – разбира се – противник, когото не виждаш.
След което се оттеглиха. Впрочем те многократно пущаха позиви: „Българи, излишна е
тази война, защото ние се оттегляме.” Така че, съвсем реално казано, те си постигнаха
целта. Само ние ускорихме тяхното отстъпление и не дадохме възможност те да се
изтеглят с тежкото си въоръжение. Но те си запазиха военната сила и постигнаха целта
си. Жертвите бяха, както знаете, 37-хиляди души убити, ранени и изчезнали166 и така
нататък. Нашите жертви. Те дадоха малко жертви, сега няма какво… Благоприятно за
нас бе, че не действаха военно-въздушни сили на Германия, само отделни
разузнавателни самолети – предимно „Щорх”, минаваха. Те ни обстрелваха в гористата
местност, но ние се укривахме, нямаше жертви, причинени от авиацията. Просто това
бяха прикриващи пехотни части. Разбирате ли? Косовска Митровица беше превзета,
ние действахме като обкръжаваща част, не пряко. Прищина беше по-вляво, тя също
беше заета и с това се свърши Първата фаза на войната.

Преминавайки през тази позиция на Голак планина, ние навлязохме в
равнинното Косово поле. И полкът се оттегли и се прибра в седалището си, в град
Белоградчик.

Там аз останах две години. През тези две години до наш‘то уволнение ние също
бяхме употребени, тъй като това правителство комунистическо, нямаше подготвени
офицери.

Противниците? Ами аз ви казах! Добавям това, че се биехме с един противник, с
който бяхме съюзници. Това дето се говори за някво въодушевление и така нататък,
това е изопачаване на нещата. Сега трябва да подчертая обаче, че ние – офицерите,
завършили военно училище, изпълнихме достойно своя дълг. Ние бяхме така
възпитани. Макар че още на фронта, идоха и задържаха, арестуваха български офицери
– по-старите от нас випуски или някои мобилизирани, под претекст, че били участвали
против партизани и т.н. Просто ги арестуваха и ги връщаха във вътрешността. Имайки
предвид, че имаше и помощник-командири, които въобще не се виждаха на предна
линия. Това беше към дружините и към полка. Аз не съм виждал помощник-командир,
да дойде на предна линия. На които сега вече приписваха едва ли не някакви героични
подвизи. Те се наричаха „Помощник-командири”. Без пагони, нямаха и чинове, казваха
се „Помощник-командири”. В този полк, тоя факт трябва да кажа, помощник-командир

166 Според Ташев жертвите във войната възлизат на 10 753 убити, 23 005 ранени и 790 замръзнали или
общо 34 548 души – Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 234-235; 360-362.
Съществуват подозрения, че е възможно заради по-силна подкрепа на българските претенции на мирните
преговори техният брой да е бил завишен. Трябва да се има предвид, че Ташев цитира в книгата си
подробни таблици с разпределение на жертвите по части, които изглеждат реални. Изглежда,
окончателното решение на този спор ще бъде оставено на бъдещите изследователи (бел. съст. К. Г.).



беше Велко Палин167, който накрая заемаше най-голямата длъжност във войската, по-
нататък стана генерал Палин. Той е от Видинския край. Ние с него останахме в
мирновременна военна служба. Движехме се заедно, близки бехме. Видимо се държеше
възпитано, той се очертаваше като по-интелигентен човек, със средно образование, с
така по-широка култура. Докато другите – дружинните, бяха съвсем елементарни и
прости хора. Единият беше дърводелец, другият беше май обущар. Месеха се,
заплашваха, идваха по ротите. Междувременно аз бях ротен на пехотна рота.
Завършилите Военно училище бяхме четири души, заедно с по-висшите. По-младите
офицери останаха четири души. Другите бяха заварени, завършили Школа за запасни
офицери и така вече до края на войната произведени подпоручици, поручици. По
отношение на нас се проведе една дискриминация, тъй като ние бяхме по-старши от
заварените офицери, които са завършили Школата. Премахнаха това отношение и ни
приравниха с тях, гледаха прослужени години. Това беше по-накрая, преди
уволнението. Иначе се държеше добре Велко Палин, аз даже правих опит да бъда
освободен. Подадох молба да се освободя, просто реших да напусна, тъй като аз
междувременно записах право. Признаха на участници във войната веднага да си
избереш специалност без конкурси. Записах право и им казах: „Аз съм записал право!”
Даже си земах учебници и си учех „А – вика – нищо подобно! Ние имаме най-
положително отношение към вас. Аз те ценя специално тебе!” Даже имах възможност
да дойда тука в Търново, изпратиха друг. Викам: „Аз съм от Търново, защо не
изпратите мене?” „Защото – казва – нямаме офицери.” Такива едни… бях принуден
да остана. И след това, след две години, това беше през август 46-та година, последва
една заповед с която бяха уволнени може би около 90 на сто от всички офицери.168

Всички заедно, бях уволнен и аз.
И после вече настъпват другите, да не говорим за това време на така наречения

Народен съд, където бяха напълно унищожени, чрез един масов геноцид в най-
различните си форми на жестокости, от убийство до съдене, лагери и така нататък.
Пострадаха по-старите офицери, нямаше основание за нас, защото ние бяхме изпратени
направо от военното училище на фронта, но все пак ние бяхме преследвани, бяхме
наречени „царски офицери”, за тях това бяха врагове. И вече много трудно протече
нашия живот. Но въпреки това ние съумяхме. Голяма част завършиха висше
образование с най-различни професии и създадохме един съюз на „Военното на Негово
Величество училище”, историческо наименование, което сега се ползва с най-голямо
уважение. След ноември 10-ти, разбира се, и то напоследък.

167 Велко Палин е роден на 30.IX.1921 г. в град Димово, Видинско. Член на РМС от 1937-ма година, на
БРП(к) от 1942 г. Участва в Партизанското движение и в периода 1942-1944 е полит-затворник. Взема
участие във войната като помощник-командир на 2-ра дружина в 15-ти пехотен Ломски полк от 12-ти
септември 1944-та година. От 6-ти септември 1944-та е помощник-командир на полка. Награден е с
Орден за храброст. След войната служи БНА и се уволнява като генерал-полковник през 1989-та година.
До същата година е и член на ЦК на БКП. Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 287
(бел. съст. К. Г.)
168 Масовите чистки в българската армия започват още на 9-ти септември и постепенно почти всички
офицери, постъпили във Военното училище преди преврата, ще бъдат уволнени. С много редки
изключения последните от тях напускат армията в средата на 50-те години. Все пак твърдението на
Димитър Медникаров за уволнения на 90% от офицерския корпус точно през 1946 г. е пресилено (бел.
съст. К. Г.).



Аз завърших след това право с доста неприятности, с голяма опасност да ме
заличат, защото много бяха заличени, но понеже курсът ни беше много голям, тогава
трудно ме намериха. След завършване големи пречки ми правиха, не ми даваха да
стажувам и ми трябваше ОФ-бележка. След като вече и стажа си завърших, пък не ми
даваха пак ОФ-бележка. Единствено можех да стана адвокат, нищо друго не можеше, аз
бях белязан. Завърших, чаках близо една година, за да ми позволят, да ме впишат като
адвокат. От адвокат не ни оставяха тука, по така нареченото разпределение, пратиха ме
в Павликени. Стоях там пет години. След това се върнах, заличиха ме. Заличиха ме,
обжалвах там, както да е – оправи се. И така протече живота ми, водех се, разбира се,
като царски офицер, враг. А моят син, който завърши със специалност метеорология –
земя, космос, атмосфера, специалист метеоролог. Не му разрешиха, въпреки че беше
разпределен в Горна Оряховица, не му позволиха да работи. Поради това, че аз съм
царски офицер. Едва след като една година работи като строителен работник го
назначиха и днес той е един от най-уважаваните метеоролози, ръководи в София цялата
метеорологическа военна служба в страната.

Червеноармейци? Лично аз не съм се срещал с военни поделения, които
непосредствено участват съвместно с полка. Не, нямам никакви впечатления с
червеноармейците, тъй като полкът, в който аз бях, нямаше съдействие...

Германските части, имам впечатления най-напред при преминаването през
Търново. Това беше една много дисциплинирана войска. Обективно съвсем казано.
Това бяха хора, много възпитани, много дисциплинирани, личеше културата. Много
чисти. С много положително отношение, никакви издевателства не е имало от страна на
германски войник. Ние бяхме съюзници, ние бяхме стари съюзници още от Първата
световна война. Добре, много добре подготвени, обучени, това ми е впечатлението. А
при престоя в Ниш те ни обучаваха. Много добре с преводачи, най-напред провеждаха
подготовката с карти и с онагледяване…

Отношенията между войниците и командирите? Виж сега, това бяха старата
армия, защото тези армии, които се формираха, те бяха на основата на съществуващите
полкове, към които се прибавяха мобилизирани. Така че това бяха традициите,
запазени в отношенията на командир и войник. Просто ние се стремяхме, така беше
обучението, да даваме личен пример и на второ място да запазим живота на войниците.
Не да ги хвърлим, както руснаците, в тази война.

Конфликти между различни части на армията? Не! Не е имало никакви… За
мене всичко онова, което се създаваше, беше резултат на тези политически офицери.
Даже там, в този, мисля че 4-ти полк, на който заместник-командир на полка е бил така
известният Чочоолу.169 Той убива български войник, влиза и застрелва български

169 Стойо Неделчев (Чочоолу) е роден през 1908 г. в с. Калояновец, Старозагорско. През 1934 г. излиза в
нелегалност, а през 1936 г. заминава като политемигрант в СССР. През 1941 г. е спуснат с парашут в
България, за да вземе участие при организирането на партизанското движение. Става командир на
партизанска бригада „Георги Димитров” и на Пета Старозагорска въстаническа оперативна зона. Във
Втората световна война участва като заместник-командир на VIII-ма Тунджанска дивизия. В БНА
достига до звание генерал-майор. Слави се както като неуловим партизански командир, така и със
зверствата, извършени непосредствено след 9-ти септември. И двата аспекта от живота му са обект на
спорове и фактите се смесват с легендите Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 287
(бел. съст. К. Г.).



войник, защото не изпълнил заповед. Това е факт. Има една книга, на моя съвипускник
Митко Косев, той е непосредствен очевидец. Да, застрелва войник пред очите на моя
съвипускник Райко Алтабанов, командир на войника. Чочоолу, който остава след това
за помощник-командир на дивизия във Враца.

Войници от друг етнически произход? Не, там действаха войници, някои от
които бяха католици. Власи, те бяха от влашки произход, но не цигани.
Дискриминационно отношение? Разлики в тяхното поведение на фронта? Не, няма. Пак
повтарям, постъпил войник в старата армия, той си знае всичко останало. Не се прави
никакво различие, нито пък в подготовката. Защото по-малограмотните вземаха
трудоваци, цигани и така нататък – трудоваци ставаха. Войската, в редовната войска
бяха приемани предимно български войници. Разлики в отношението? Абсолютно няма
разлика.

Междувременно искам да кажа, че командирът на полка170 беше арестуван, даже
преди още да се върне полкът, съден и накрая остана в затвора. След освобождаването
и пращане на лагер171 остана да чука щайги и умря в мизерия.

Местното население? В Косово поле населението беше се изтеглило. То беше
прогерманско. Съвсем примитивно. Примитивен живот, те живееха… Къщите им,
стаята им е свързана с другата стая, в която имаше добитък. В тези каци, в които
подготвяха там зимнина – ред чушки, ред обезмаслено сирене – е така, примитивен
живот. Това са албанци.

О, ние нямахме никакво съприкосновение със сръбското население. Не. Щото
много малко пребивавахме, те се разбягаха там. След това те влязаха и окупираха, те
просто не ни допускаха да оставаме в техните градове.

Не! Не сънувам никога, то толкова време мина, че просто…
Смъртта по време на военните действия? Вижте какво, ние тогава бяхме много

млади и тръгваме с едно самочувствие, с никакъв страх. И понеже на нас ни бяха
поверени като командири, пехотни роти, преди всичко страхът се потискаше от факта,
че ти трябва да даваш личен пример. Ти не трябва да изразяваш никакъв страх! Затова
този страх не съществуваше у нас.

Дали са убивали хора пред мен? Ами убивали са, разбира се! Аз като ротен
командир имам командно място да командвам взводовете. Ами убивали са, разбира се!
Когато се върнахме, при оттеглянето си в Косово поле гледаш убити… Убивали са,
разбира се, как?!? Тези бяха погребани в Ниш. Другари? Не говоря за другари, говоря
за войници, говоря за войници. Беше убит, например, при мене командирът на 8-ма
рота, един поручик, той до края на войната ли беше?172. Предния ден бяхме с него в
една землянка, поручик Цанов се казваше. Ние още когато пристигнахме в

170 Вероятно Димитър Медникаров има предвид полковник Иван Кехайов. Той е роден на 7.X.1894 г. в
Чепеларе. Завършва военно училище през 1916 г. и е произведен подпоручик на 2.II.1916 г. Полковник е
от 6.V.1941 г. Командир е на 15-ти пехотен Ломски полк от 28.XI.1944 г. Уволнен е на 26.I.1945 г. и е
съден от Народния съд. Кехайов поема полка, след като той реално е приключил сраженията, от
подполковник Найден Шушулов, прехвърлен като командир на 35-ти пехотен Врачански полк. Шушулов
обаче е уволнен едва през 1946 г. За повече информация виж Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945.
С., 2008, с. 73; 160-161; 285 (бел. съст. К. Г.).
171 „И синът му, който е мой съвипускник  беше,  мисля, пращан на лагер.” (Цит. Д. М.).
172 ДКВ – „До края на войната”. Категория офицерски звания, давани на запасните офицери, завършили
Школа за запасни офицери (ШЗО), които важат само до края на войната (бел. съст. К. Г.).



Белоградчик, той остана с попълваща част, която трябваше да дойде. Нас веднага ни
изпратиха на фронта – аз и моя съвипускник, а той остана. Той пристигна
самостоятелно и пое командването на 8-ма рота. Тогава с него цяла нощ бяхме, той ми
сподели живота си, щото още мирновременно в Белоградчик се познавахме, много
симпатичен човек. И той предчувстваше смъртта си. „Аз – казва – няма да се върна, мен
ще ме убият!” И наистина го убиха.

Сега има един интересен случай на предчувствие на смъртта. Аз имах един
приятел, съвипускник, казваше се Яранов173 – 64-ти випуск. След като ни произведоха,
дадоха ни там 5 дена отпуска, тука в Търново прекарахме. С него заедно бяхме и когато
тръгнахме. Той тръгна много потиснат, пътуваме за влака, той заминава за полка си, 34-
ти пехотен полк в Оряхово. И по пътя беше много потиснат и казва: „Мен
предчувствието никога не ме е лъгало, аз ще бъда убит!” Аз нямах такова…Викам:
„Абе, недей така, бе!” И наистина – убиха го. Още в първите бойни дни, първите
действия. Той – командир на рота, начело на ротата. Той беше в състава на Първа
армия. Там при Македонския фронт – Страцин, Стражин и така нататък. Подкоси един
откъс картечен, убиват го и го погребаха тука в Търново. То е психологическо
състояние, но повечето не са имали такова чувство. Всеки отиде, никой не се е
страхувал! Нито един случай няма на дезертирали,174 нито един случай за честта на
българския офицер. Макар, че по отношение на нас имаше пълна дискриминация.
Всички изпълниха дълга си. Това трябва да се подчертава.

На връщане от Косово… А когато се приключва, там бяха убитите, понеже
свърши войната и веднага – заповед за връщане. Връщаме се и в последните бойни
действия там бяха ранени и убити маса… И между другото, голяма част от тези убити и
ранени бяха доброволци, кой знае дали бяха доброволци или принудително пратени
доброволци, които са били от състава на въздушните войски, земен персонал. Всички
тея хора абсолютно неподготвени! Разбирате ли? Голяма част от тях, нямайки никакава
елементарна подготовка, да си предпазят живота, да се окопаят и така нататък – бяха
убити. Искам да кажа, че тогава минавайки, тези убитите и от ротата ми и от полка,
бяха просто изложени там и транспортирани, за да ги погребват в Ниш. Събрани на
куп, да. Аз ги видях.

Знаете, известно е, какво да ви напомням, че по време на сключване на мирния
договор с България през 47-ма година, не само Англия и Америка казват да не се
признава за съвоюваща страна, (ние бяхме във война с тях), но и Съветският съюз,
Молотов е бил против. Следователно, тая война беше абсолютно ненужна! Една
ненужна война!

173 „Баща му беше също запасен офицер от Първата световна война, Военно училище е учил, помощник-
кмет.” (Цит. Д. М.).
174 Както показва и разказът на Иван Сердаров, български офицери бягат от страната в навечерието на 9-
ти септември. В разказът на Дянко Марков се съдържа информация за неосъществени планове на такива
бягства. Владимир Матев пък си спомня за предложения на немците, за преминаване на тяхна страна.
Иван Сердаров преувеличава в твърдението си, че нито един български офицер не е дезертирал. Нещо
повече – има и случаи на преминали на страната на Германия офицери и войници, които дори съставят
СС-овска част от няколкостотин души. Все пак броят на дезертиралите в следствие на преврата офицери
и войници не е голям (бел. съст. К. Г.).



Военни престъпления? Не съм станал свидетел. Не съм и констатирал това нещо,
не е било извършвано нито предателство, нито самонараняване, нито други
престъпления, нито бягство и така нататък. Не е имало такова нещо!

Интервюто проведе Константин Голев



ДИМИТЪР НАНЕВ ДИМИТРОВ

„Сега, ако речат пак да има война, никой няма да иде доброволец, никой!”

Димитър Димитров участва във Втората фаза на Втората световна война в
Сърбия, Унгария и Словения, като доброволец-пехотинец от Хасковската
гвардия. Записът е направен в неговия дом в гр. Хасково.

Казвам се Димитър Нанев Димитров. Роден на 25.08.1924 г., с. Въгларово,
Хасковско. Ние бяхме 8 деца, 4 момчета и 4 момичета. Бащата беше фукария, беден с
25 декара ниви, едвам ни храни. Бащата ходеше да оре на чорбаджията с нашите волове
и с нашите плугове. Когато дойдеше жътвата обаче, чорбаджията ни даваше жито от
ланската реколта. Това ме накара да ида доброволец, надеждата, че ще настъпи един
по-добър живот за нас, бедните хора. От нашето село имаше няколко партизани от
редиците на партизанския отряд „Асен Златаров”. Двама от тях – Кольо Иванов и
Анастас бяха осъдени, единия на петнайсет, а другият на двайсет години затвор.
Понеже сме набори, преди 9 септември действахме като сподвижници. Кольо и Анастас
бяха членове на РМС. Аз и още няколко момчета бяхме чобани. Докато пасяхме овцете,
Кольо и Анастас слизаха от гората, даваха ни писма и ние ги доставяхме до други
партизани из селата в целия регион: Болярово, Гарваново, Татарево, Сусам, Баните,
отатъче Спахиево, тия села и разнасяме писмата. Направи си смекта с какъв акъл сме
правили тези обиколки. Сега си мисля, че ако ни бяха хванали, щяха да ни застрелят
като кучета на пътя. Но когато дойде 9-ти септември, не ни признаха за активни борци,
защото ние не плащахме членски внос. Те ни използваха нас за черната работа, дето се
вика.

Я бях в гвардията, гвардейска дружина. Ние не бяхме редовни войници, бяхме
доброволци. Ние бяхме 60 души доброволци. Преди да замина на фронта, аз участвах в
преврата в град Хасково на 9 септември 1944 г., в превземането на казармата на улица
Раковска на 12-ти септември, тогава танково поделение.175 Сменяме вече шефовете,
властта. Кога отидохме, нахълтахме, целия град пуснаха в казармата да влязат. В
казармата се бяха укрепили военните от старата власт, въоръжени с картечници.
Народа върви с партизаните, цялата Раковска беше със народ. Наш‘те убиха офицерите,
качиха се на тавана, от горе на покрива и от горе ги убиха. Убиха трима души. И
полковника убиха.176 Командира на танковото поделение.

Те са писани там, даже има плоча на улица Раковска, полковник Маринов беше.
На тези офицери сега има издигнат паметник на улица Раковска, до поделението. От
отряда едната женска, която беше, Олга се казваше. Тя опена с автомата и го уби,
докато говореше той. Жена го уби, от отряда дето беше. Но той е имал бомби под
самото сако и е мислел да хърли бомбите в отряда. Щото той почва да говори: “Добре
сте дошли, един хубав живот да заживеете, сносен живот…” не знам какво, и ни

175 За събитията, свързани с преврата на 9-ти септември в град Хасково и областта, виж също разказа на
Венелин Попов (бел. съст. К. Г.)
176 Става въпрос за командира на Хасковския полк полковник Велико Маринов (бел. съст. М. Г.).



разубеждава да си идем ние, да не превземаме казармата, кой където живее. Аз живеех
във Въгларово, но бях тука точно на 9-ти септември. На 8-и слязах с партизаните и на
9-ти образувахме отряда. Заехме казармата, заехме банката, заехме другите поделения и
образувахме тая гвардия. Към 400 души бяхме гвардия.

Гвардията беше към Министерството на отбраната. Имаше един министър
Дамян Велчев, той идва в Хасково с намерение да закрие гвардията, но ние не се
подчинихме. Гвардейците казваха следното: “Ние сме дошли да взимаме власт. Ние не
сме дошлш, за си живееме по домовете и да напуснеме. Ние сме дошли да приемаме
властта тука.” През това време цивилното население нахълта в казармата заедно с
нас, а ние бяхме въоръжени. Офицерите взеха да убеждават цивилното население да не
влиза в казармата, а да стои отвън, хората обаче не ги послушаха. Тогава офицерите
започнаха да стрелят с картечница, но нямаха кураж да стрелят в народа. Трима души
от партизаните се качиха горе на керемидите точно над офицерите, като стреляха през
керемидите, и ги убиха. С три тежки картечници. През това време хората масово
нахълтаха в казармата и разбиха складовете, едни взимаха чаршафи, други оръжие,
трети одеала, абе нещо като разпродажба стана.177

Мога да кажа само, че партизанския отряд „Асен Златаров” се укриваше в
Балкана над село Баните. Малко бяха партизаните в отряда и разчитаха най-вече на
помощ от хората от околните села.

След като направихме преврата, мен и още едно момче на име Христо от
Първомай ни изпратиха да охраняваме банката. През това време нема чиновници, нема
нищо, а парите там в банката. Какво стана – не разбрахме, но партизаните ни забравиха
в банката, където останахме няколко дни. Понеже нямахме нищо за ядене, Христо
взимаше пари от банката и купуваше храна от магазина, за закуска, обяд и вечеря. И
един ден седя я и има прозорче, и се вижда улицата. Видях жена ми да минава по
улицата. Христо тогава ми каза: “Дай да й напълним една торба пари, щото утре ще
дойдат да ги вдигнат за София и няма да ги видим повече.” То така и стана. Но аз
тогава му викам: “Не мога, Христо, мен са ме оставили тука да пазя тия пари. Такъв
риск не поемам.” После дойдоха едни специални камиони, натовариха парите и
заминаха за София.

От България излязохме на 13 март 1945 г. Тогава преминахме река Дунав с един
шлеп и през Румъния се озовахме в Унгария. Установихме се в един град Гергетек. Към
12 часа през нощта сменихме старите войници и заехме казармата. Много време ни
държаха на позиции, без да предприемаме атака. Германците от единия край и ние от
другия край. Бойна готовност, всичко подготвено. Периодично се извършваха патрулни
нападения от различни отделения. Като отиде в патрулно нападение едно отделение,
докат‘ да се върнем, все са ранили някой. Самата мрежа хваща човека за крака, докат‘
се откачиш другата те хваща, не можеш да вървиш. Нали германците са минали назаде
и са минирали там всичко. Имаше един случай, наш‘то отделение успяхме да влезем в
окопите на германците. И през това време един германец заспал така на картечницата.
Командирът на отделението хваща германеца и стана един изстрел, германците

177 За подобна „разпродажба”, само че с участието и на съветски войски, виж разказа на Тодор Анастасов
(бел. съст. К. Г).



почнаха да стрелят, наш‘те отзаде и те почнаха да стрелят, стана асъл война, дето се
вика. Докато ние се опитвахме да се изтеглим и тогава раниха един мой приятел, Петко,
ей тука живееше. В крака го раниха и едвам го извлякохме назаде. Взеха го санитарите
и сетне този човек живя много години, и едва наскоро почина на осемдесет и няколко
години. Имаме и такъв случай там.

А пък сетне, когато вече предприехме атаката, това беше на 29 март при гр.
Чургу. Една линия Маргит имаше и една Чургу, ние при Чургу бяхме178. И там
германците отстъпят, ние настъпваме. През това време техни резеврни части дойдоха,
атакуват ни на едно открито място и ние почнахме да отстъпваме. По време на това
отстъпление от нашето село бяхме петима души доброволци, един от нас беше Хубен
Атанасов. Немците използваха минохвъргачки и една мина му откъсна крака. Тогава аз
го взимам на гърба и го влача да мина през един канал с едни дървета за мост, а той
вика: “Остави ме, остави ме, и тебе ше убият...” Немските картечници стрелят, косят.
Я го оставих и преминах канала, към наште избягах. Това беше канал 3 метра широк и
6 метра дълбок. Тогава отидох при наш‘те и им казвам, че Хубен лежи ранен на брега
на канала, че крака му е отчупен. След известно време дойдоха наши резервни части и
ние на свой ред атакувахме, а германците отстъпиха. Тогава отново преминахме канала
и видяхме Хубен. Германците му бяха отрязали ушите, а носът му клъцнат. И със нож
набучкан. И така убит зверски. А до него видяхме скъсана военната му книжка, на
която пише “Гвардия”. След този случай поискахме от командването да приберат
книжките ни, да не са у нас по време на войната, така и стана.

От там, като ги откъснахме, 100 км ги гонихме.
Руснаците дойдоха да ни помогнат. Ако ние бяхме сами, не можехме да ги

откъснем. Руската армия имаше и „Катюши”, дойдоха „Катюши”. При това
настъпление имаше един интересен случай в т.нар. зона “Ястребец”179. При една
разузнавателна операция аз трябваше да прехвърля един невисок хълм. Вървейки по
хълма, седнах на един кладенец да почина. И като изтрещя една картечница по
цимента. Само в дупки стана шинелата ми и само леко бях опържен, ранен бях по
десния крак. Ама въобще не почуствах, чак после разбрах. Избягах надолу по хълма и
се отървах. Ама то много години стана, я има работи дето вече ги забравих, дето се
вика.

И от там, като почнахме да преследваме германците чак до един град Марибор,
ако си чувал.180 Там кога отидохме, правихме сражение из улиците с германците,
защото имаше едни, дето не можаха да се изтеглят. Там имам награда, дадоха ми един
месец награда да си дойда. Я и ордени тука имам, медали – седем, осем. Но я отказах да
си дойда, защото, за да си дойда отпуска един месец, пак трябва да се връщам, да
отивам. На командирите рекох: “Ако искате, аз няма сега да си замина за България, ще
остана, ще се сражавам, доколкото мога и кога се върнем в България, да ме уволните

178 Тук Димитър Димитров говори за Мурската настъпателна операция, проведена от 20.03 до 15.04.1945
г. (бел. съст. М. Г.).
179 Става въпрос за силно укрепената немска отбранителна линия при селата Велико Ког, Ястребци, Хум
и Мали Ког. Под „зона Ястребец” Димитър Димитров вероятно има предвид едноименната височина, на
която се водят тежки сражения за пробив на цялата линия (бел. съст. К. Г.).
180 За действията в и около Марибор виж разказите на Тодор Анастасов и Илия Павлов. (бел. съст. К. Г.).



един месец по-рано.” Защото аз имах за дослужване после. Те рекоха: “Добре, така да
направим”. И така някъде към 9-ти ли беше 12-ти ли, капитулацията?

Тя е 9-ти май, пък ние се сражавахме до 12 май 1945 г. Тогава ни композираха в
товарни вагони да се връщаме за България. По време на това пътуване доста се
забавихме в Сърбия. Имаше едно момче от нашите войници, което падна под влака и
загина. На гарата в Хасково бяха дошли майка ми, бог да я прости, и един мой
братовчед, да ме чакат тука на гарата. Ама трябва да разправям цел ден, а и забравям.

Ами да, спомням си. Ние бяхме с хубава гвардейска форма. С яденето също
бяхме много добре. Специално в Унгария се коляха много прасета от обоза и едни
казанчета, пълни със порции, дето се вика сланини, мланини, всичко.181

Имахме и обувки, пък сърбите нямаха. Сърбите убиваха нашите войници, за да
им вземат кожухчетата и обувките.182 Заедно бяхме, ама какви мръсници имаше от тях,
да знаеш. Със сърбите имаше един особен случай. По време на настъплението ни в
Унгария един сръбски полк от около 400 души решава да напусне фронта. Тогава
генерал Стойчев нареди на нашите командири да върнем на всяка цена този сръбски
полк обратно в армията. Със заплахи успяхме да ги върнем в правия път. Много беше
окаяно положението на сърбите, нямаха дрехи, нямаха обувки, с храната също бяха
много зле.

Руснаците бяха смели и войнствени хора. Ние безуспешно на три пъти се
опитахме да щурмуваме река Драва – и трите пъти безуспешно. Като дойде една руска
рота и аламинут ги откъснахме. Техните „Катюши” много работа вършеха. Като
запукаха по бункерите, където бяха немците, направиха на пух и прах бункерите.
Видяхме бункерите целите напукани, а вътре хората изгорели.

Сега се сещам за още един интересен случай. След като отблъснахме немците
при Драва, аз отново участвах в едно патрулно нападение, целта на което беше да
разузнаеме и да дадем информация на нашия щаб за германските позиции. Беше
привечер, когато наближихме една самотна къща, зад която се оказа, че има бункер,
покрит с лозови пръчки на снопчета. Без да подозираме, че под лозовата шума има
бункер, ми се причу глъчка, като из под земята. Веднага казах за това на нашия
отдельонен командир Павел Тянков: „Тянков, тука се чува глъчка” – а той ми отговори:
„Айде бе, така ти се е сторило, просто те е страх”, тогава го накарах да дойде до
пръчките и да чуе. Тянков се заслуша и разбра, че там наистина има нещо. Започнахме
да махаме пръчките и открихме бункера. Тянков започна да свети с един прожектор
точно във вратата на бункера. При отварянето на вратата Тянков рече: “Е, къде са!” и
аз през това време опенах с автомата и германеца съм го прерязал, убил съм го. Оказа
се, че в бункера е имало двама човека – унгарец и германец. Унгареца съм го ранил.
След това тръгнахме по другите къщи на разузнаване. Спряхме се до една съседна
заключена къща, от която се чуваше глъчка, но не можеш да чукаш, защото германците
близо. Тогава реших да се промъкна вътре през кумина. Слязах аз с автомата долу и те

181 На територията на Южна Унгария има множество свинеферми, които предоставят част от
селдкостопанската продукция на страната. По време на военните действия повечето ферми остават без
надзор и голяма част от животните попадат в казаните на българските войници. За изобилие от свинско
споменава Владимир Матев. Понякога прасетата просто стават жертва на нощните постове, които ги
мислят за немски войници, както е в разказа на Илия Павлов (бел. съст. К. Г.).
182 За подобни твърдения виж разказа на Тодор Анастасов (бел. съст. К. Г.).



се уплашиха, три жени и един дядо, унгарци. Мирни хора, но мен ме съмняваше, че те
са хранели онези в бункера. Като видяхме, че няма немци, напуснахме къщата. В това
село не открихме нито един германец повече. В същото село нашите хора бяха разбили
един магазин, голям – и всеки грабеше, кой каквото свари. От там и аз взех един
копринен плат за рокля на жена ми.

Слушай, германците също бяха войнствени, много подвижни и дисциплинирани.
Само че те нямаха тази смелост, както руснаците. Руснакът, като пийне малко водка и
само вика: „Давай вперьод! – и – За Родину, за Сталина!”. Немците в края на войната
вече бяха уморени, но бяха майстори в боя, бяха научени да воюват. Германците ако не
се бяха обърнали срещу Съюза, щяха да сметат и Америка, и Англия, да знаеш!

За немците мога да кажа, че при отстъплението си от където минеха, всичко
опожаряваха. Сега си спомням за един случай – когато се връщахме от Марибор, бяхме
седнали да почиваме в едно дере. По околните височини имаше разпръснати къщи. Аз
и още един войник охранявахме нашата рота, въоръжени с автомати и бинокли. От една
височина се чуха женски писъци и с бинокъла видях как една една жена бяга и цирка
(вика), и един я гони. Като гледам с бинокъла, отличавам го, че е руснак, не е германец,
не е друг някакъв. Тоя руснак да вземе да се напие и да се вмъкне там. През това време
аз се обадих на помощник командира и викам: “Идвай, че един гони една жена и ще го
убия, ще го оставя на място! – а той вика – Недей бърза!”. Жената успя да се бумне
там при нас, където бяхме ние. Жената се оплака на наши войници, които разбираха
езика, че руснакът, заедно с още един войник, се опитал да я изнасили, но тя успяла да
се отскубне и да избяга. Ние задържахме руснака при нас и не след дълго се появиха
двама руски войници и един руски офицер. И като додоха до нас, нашият командир им
обясни за станалото. Руският офицер се разпореди на руснака да му бъде отнето
оръжието, след което той беше разжалван пред нашата рота. След това разжалваният
войник беше отведен на няколко метра в страни и офицерът го застреля с пет куршума
на място. Тогава нашите коментираха: “Видяхте ли дисциплина, толкова пиян беше
руснакът, а като видя руския офицер и войниците, застава мирно като чук и не смее
да продума и думичка.”

За Унгария мога да кажа, че беше богата страна. Къщите бяха хубави, улиците
асфалтирани – като стъпиш, пружинира асфалта. Изобщо добре устроена беше
Унгария. Когато отсядахме да преспим в унгарските села, местните баби често ни
варяха мляко, даваха ни закуска, изобщо унгарците имаха хубава обноска така към нас.

А сетне, като си дойдохме тука, продължих пак да служа войник. Гвардията я
разформироваха и ме преместиха в един 3-ти конен полк, като кавалерист. Сетне мене
ме преместиха в Харманли, в 6-ти конен полк. След това ме уволниха и си отидох в
село.

Сега, ако речат пак да има война, никой няма да иде доброволец, никой!
Ама много работи има, дето съм ги забравил, просто не мога да направя връзка.
Ама мисля, че наште комунисти се изложиха. Те вместо да гледат народа и да му

помогнат, те си помогнаха на тях си. Изкрадоха парите, изнесоха ги в чужди страни и
стана ужасия. И за т‘ва просто не мога да мисля. Но така ще е, ние сме закърмени с тая
власт.



След като се върнах, станах секретар на РМС в село Въгларово, след това станах
партиен секретар, след това бригадир на ТКЗС-то. Сетне се преместих от там в града.
Моите познати партизани, почти всички станаха директори, председатели на съветите и
това, онова. Те много ми помагаха. Устроих се в града, построих къща, братята ми и
сестрите ми също се устроиха в Хасково. На мен ми предложиха работа в МВР тогава,
но я отказах, защото не исках да си навлека някоя беля на главата, там щях да се
разправям само с калпави хора, не с хубави хора. Отказах и не отидох. След това
навсякъде цял живот, където съм работил, все съм бил част от партийното бюро. Това
мога да кажа за живота си след войната.

Интервюто проведе Мариан Гяурски



ДЯНКО ГЕОРГИЕВ МАРКОВ

„Но тези случаи, за които ви казвам, тези последни срещи с достойнството, с
рицарството и същевременно с обречеността: „Разстреляйте ме, защото аз ще ви

разстрелям!””

Дянко Марков е възпитаник Военното на Негово Величество училище.
Участник във войната срещу Германия като летец-бомбардировач. Награден е с
орден „За храброст”. Записът е направен в канцеларията на Съюза на военните на
негово величество училища в Централния военен клуб – гр. София.

Името ми е Дянко Георгиев Марков. Роден съм в град Плевен на 4 октомври
1922 г. в семейството на плевенски адвокат – Георги Марков183. Майка ми е била
учителка по литература. Разбира се, след като в семейството се раждат четири деца,
даже след раждането на второто дете, тя е напуснала учителството и се е предала на
своето семейство. Аз съм учил до 5-ти гимназиален клас, значи малко преди да
навърша 16 години, в Плевенската гимназия, след което съм постъпил с конкурс във
Военната гимназия към Военното училище. В него момчетата постъпваха след
завършване на 5-ти гимназиален клас. Това е 9-ти клас по сегашната система за
първоначалното и средно образование.

Моята военна част беше 2-ро ято на 5-и бомбардировъчен полк.
Втората половина на 30-те години на ХХ в. беше един период не само на

стопански подем, но и на спокоен политически живот, в който няма атентати, няма
бунтове, метежи и няма гражданска война. За разлика от други периоди след
Освобождението, когато подобни злощастни събития не са били редкост. Аз говоря за
периода на 30-те години и особено за периода след превъзмогване на стопанската криза
от края на 20-те, началото на 30-те години. Този период е свързан до известна степен с
преврата от 1934 г. – в България беше установен един особен режим. Не може да се
каже, че това беше, както некои изтъкват сега – фашизъм, защото нямаше партия. Това
беше фактически един режим от компетентни лица, отговорни преко до монарха, който
постепенно иззе функциите на изпълнителната власт. Във външнополитическо
отношение цар Борис действаше самолично и той налагаше политиката, която го
обвързваше със задължения или с противопоставяния на нашата страна.

След края на Първата световна война офицерската професия не само, че не се
смяташе престижна, но дори в некои отношения водеше до унизителни условия на
живота и на отношението към българския офицер. През втората половина на 30-те
години обаче вече се усещаше в Европа и света, че назряват драматични и решителни
събития, които ще бъдат от значение за съдбата на всеки един народ в бъдните

183 „Той е социал-демократ по това време и даже народен представител от социалдемократическа
обединена партия”. Това е в ХVІІІ Народно събрание, при което е подписан от Стамболийски в Ньой
мирния договор.” (цит., Д. М.).



десетилетия. Това вече издигаше престижа на българския офицер. Опитите за т.нар.
разоръжаване под егидата на силите на страните победителки се провалиха, защото
победителите във Версай се грижеха да осигурят своето господство в европейския
континент и в света.

Моят избор не беше толкова да стана офицер, колкото да стана летец, а тогава
просто немаше друга възможност, освен ако не бъдеш офицер. И така се явих на
конкурс. На конкурса участваха 1200 души за 160 места. Един известен процент от тия
160 души беше предвиден за тъй наречените параграфисти – няколко параграфа. Те
беха на момчета, които са имали под индекса, който дава достъп, но влизат, защото
тези 30 места са запазени за този вид привилегировани. Това беха деца, дошли от
български поробени области – Добруджа, Македония, Тракия. Също така тука влизаха
деца на военнослужещи и като куриоз, останал още от първите десетилетия след
Освобождението – деца на опълченци.

Аз се озовах в Кадетската гимназия, която включваше шести, седми и осми
гимназиални класове. Акцентът на нашето образование беше върху математическите и
природонаучните дисциплини. Същевременно по време на този курс на кадетската
гимназия се изучаваха и предмети на военното изкуство, тъй като се предполагаше, че
почти всички младежи, след като се дипломират, ще постъпят в специалните класове,
когато ставаше разпределянето по род оръжие. До този момент всичките бяха
пехотинци. Ние имахме като лично въоръжение карабината Манлихер, модел 1895 г.,184

за която нашите командири казваха: „С нея сме загубили две войни. Докато не
спечелим една война, няма да се откажем. Тя е едно чудесно оръжие.” Това го казвам
с известна ирония, почиваща на нашите ограничени като държава материални средства,
за да може да има усъвършенстване на оръжието и снабдяване на нашата армия. Ние
бяхме в плен на органиченията, според които не можехме да имаме бойна авиация и
морска военна флотилия.

След завършването на гимназиалното образование с вторичен изпит185 постъпих
във Военното училище. Отделно от това имаше още два изпита за летци: спортен и
медицински.186 Подготовката във Военното училище беше преди всичко теоретична. Тя
обхващаше на първо място теория на летенето и навигация т.е. водене на самолета във
въздушното пространство с оглед да постигне прелет от една до друга цел. Наред с туй:
описание на моторите, описание на бордните уреди, въздушно право изучавахме. Това
беше дисциплина само за летците. Тези предмети се изучаваха извън оня принципен
обхват на военна подготовка, който требваше да изведе подпоручика да може да
командва дружина187.

Краят на първата година от нашето обучение съвпадна с началото на Втората
световна война. Ние посрещнахме избухването на тая война с надеждата, че независимо
как протекат събитията, нашата страна се управлява от разумни, мъдри хора и че след

184 8-мм карабина „Манлихер” , обр. 1895 и 1895/34 г. (бел. съст. К. Г.).
185 Под вторичен изпит Дянко Марков има предвид въведеният по това време психо-технически изпит
(бел. съст. М. Г.).
186 За подробна информация за естеството и характера на изпитите виж разказа на Иван Сердаров (бел.
съст. К. Г).
187 Дружина съответства на съвременното название „батальон“ (бел. съст. М. Г.).



края й те ще изведат Отечеството в едно по-добро състояние, отколкото това, което
беше тогава.

Когато нас ни произведоха, на 3 март 1944 г. вече се очертаваше, че този съюз, в
който беше включена България – Тристранният пакт и Антикоминтерновският пакт
(Германия, Италия и Япония) отива към катастрофа и че тази катастрофа неизбежно ще
засегне и нашата страна.

Сега ще кажа няколко думи за нашата подготовка именно като летци. Тя
включваше първоначално обучение в пилотаж. Половината от нашия випуск трябваше
да бъдат определени за навигатори. Тоест те нямаше да продължат обучението си в
пилотаж на машини. Обучението беше с български самолети с наименования
„Чучулига 1”, „Чучулига 2”, „Чучулига 3” със самолетни мотори „Алфа ромео” и беха
добри машини именно за един такъв начален период на обучение.188

В следващия период – вече отиването по частите, ние отивахме не съвсем
подготвени за чисто бойна дейност. От нашия състав беха определени пет души за
изтребители. Те, още преди да бъдеме произведени в подпоручици, беха отправени на
летище Долна Митрополия, за да почнат бойната си подготовка не върху тези
самолети, с които са се подготвяли, а вече самолети, с които ще се участва в битката за
България.

Ние бомбардировачите не бяхме виждали – да не говорим да летим – на
самолетите, на които ни предстоеше да летим. За бомбардировачи бяха определени
само летците, които ще бъдат щурмани или наблюдатели, навигатори, тия хора, които
стоят до пилота в пилотската кабина и които ръководят бомбопущането и контролират
хода на полета, за да се изпълни задачата.

Веднага след производството ние отидохме в Школата за бойна подготовка на
летци, която се намираше в Балчик. Там в обстановка на морската шир се поставяха
мишени, върху които се извършваха реални бомбопущания с реални, истински бомби.
По ръкав, влачен от самолет, се извършваха реални стрелби с патрони и се водеха
попаденията в ръкава при обстрела от страна на съответния подготвящ се летец-
бомбардировач. Това влизаше в нашата подготовка и смея да се похваля, че завърших
първенец в тази школа. Още на паничките им хванах цаката на движещото се тяло, за
да съобразявам мерната линия с ъгловата скорост на движение.

Първите бойни задачи, които получихме, бяха на българска територия срещу
хората и средата, която обяви война на българската държава – срещу партизаните. За
съжаление, ние нищо не сме допринесли в това отношение и докладвахме, че е
невъзможно да се извърши реална бомбардировка над партизанските отряди, които са в
гористи местности и които много лесно се прикриват. И е невъзможно човек да хвърля
бомби отгоре върху човек, който седи примерно до стадо овце, даже да е убеден 100
процента, пак нема право да хвърли бомбите си така върху един неидентифициран
обект. Във военно отношение това беха хора, които водиха битка срещу българската
държава в един решителен, драматичен момент от нейното съществувание. Мога да ви
кажа, че немахме колебания за участие в това. Но за наш личен късмет ние не сме

188 За подробни сведения относно практическото обучение също виж разказа на Иван Сердаров. За
злополуки по време на обучението също виж разказа на Иван Сердаров, както и разказа на Стефан
Славов (бел. съст. К. Г.).



извършили никакво убийство над партизански дейци в тези наши действия, които
имаха по-скоро разузнавателен характер и които докладвахме съвсем добросъвестно.
Така или иначе ние изпълнявахме тези заповеди, които ни се възлагаха от българската
държава. Ние бехме офицери на България.

Имаше предложение от правителството до партизанските отряди да се приберат
на определена територия, където да им бъде предоставена храна, ще имат възможност
писмено да се сношават с близките си и да се дочака развръзката на събитията в
спокойствие, да не се повече окървавява. Не други, ами един македонец, какъвто
представлява професор Станишев, който при това е един от европейска величина, ако
не и от световна, като хирург, беше поел вътрешно министерство, за да може да
повлияе, за да се спре братоубийството в страната. И ако срещу нас имахме хора по
български да разсъждават, това щеше да бъде един великолепен и достоен край на
българското драматично участие в тая война. Но драмата се превърна в трагедия,
защото тя дойде от обратната страна на това предложение. Мобилизация189 на своите
младежки среди, за да отидат по горите и по балканите.

На 6 септември 1944 г. правителството на Константин Муравиев обяви война на
Германия, но още на 5-ти вечерта Съветския съюз обяви война на България. Това
обявяване беше не само един ненужен, но и един осъдителен жест. При обявяването на
войната аз бях дежурен по караул. В Пловдив бях, и след като бях обиколил постовете с
мотоциклет, комендантския адютант ме вдигна отново, за да обиколя постовете и да
предупреда войниците, че се намираме във война с целия свят и да бъдат по-
внимателни от всеки друг път.

Рано сутринта дойде една заповед от София, в която се казваше: „Немските
изтребители на летище Крумово190 да бъдат обезоръжени от силите на летище
Пловдив”. И на мен ми се даде заповед: „Отиваш на летището при коменданта и
гарнизонът да бъде обезоръжен. Ще ги настаните по бараките, след като ги
обезоръжите.” И аз отивам там при един мобилизиран пехотен майор. И той вика „Не,
не, не. Махни се от тука. Тука сега командва капитан Дюлгеров191 и ще отидеш на
него да я дадеш.” И когато му я дадох той: „Не, не, не. Аз съм  по учебната част. Бегай
от тука. Това не е моя работа.” Аз се сащисах. И така, аз отидох обратно при
коменданта и казвам: „Вижте, аз ви нося заповедта и ви моля на плика да обявите, че
нема да изпълните тази заповед и че съм ви я предал в еди-колко си часа.” И той тогава
си прехапа устните и каза: „Чакай да видим какво можем да направим”. Докато си
шушкаха и се чудеха какво да направат, събраха може би около 40 войничета, свободни
от караул, дадоха им по 10 патрона и ги разположиха при бариерата на отклонението на
магистралното шосе. И в тоя момент идват немците, един батальон със щаери192, на
всеки щаер един близнак картечница, противосамолетна. Изпитани бойци, до край. Там
служеха само синове, останали единствени в семействата. И идват, а бариерата
спусната. Те веднага разбраха, че става нещо и „оп” картечниците се свалиха долу, и

189 Дянко Марков има предвид мобилизация на партизанските отряди (бел. съст. М. Г.).
190 „Това са два немски самолета, двумоторни “Щуки” „Юнкерс 88”” (цит. Д. М.).
191 „.Капитан Дюлгеров по това време ръководи подготовката на бомбардировъчните летци в Пловдив
(пилоти, наблюдатели и радиотелеграфисти) за полети в нощни условия, т.нар. „сляпо летене”” (цит.
Д. М.).
192 Немски тежкотоварни автомобили (бел. съст. М. Г.).



всичките се наежиха. И се приближава един от нашите към техния командир, който
беше един белобрад и беловлас подполковник – Линдеман. Той се знаеше с нашите
командири, бил е в кафенетата и до вчера на една маса са били. И той ръкомаха и се
чуди какво да прави сега. Но се вижда, че сражение трудно може да се предизивика.
Германските войници наскачаха. Едни от тех явно имаха готовност, ако требва да си
послужат с оръжие, но започнаха на българо-немски разговор с нашите войници,
запалиха цигари и явно, че нищо нема да има. Тогава аз отидох с мотора да докарам
командира на ескадрата, полковник Ножаров193. С мотора го настигам и аз му казвам
какво става, но той явно знаеше и каза: „Кажи им нищо да не предприемат, докато не
дойда, аз ще дойда най-много до 5-6 минути”. „Задръжте!”, каза полковник Ножаров.
И идва Ножаров, но той подал радиограма, в която се казва: „Силите са крайно
недостатъчни” и за да избегне кръвопролитие, че ще пропусне частта да замине към
София. Той се приближи до подофицера, който стоеше до бариерата и каза: „Вдигни
бариерата!”. И тогава подполковник Линдеман целуна ръцете на Ножаров. И те си
тръгнаха, това е последния ешелон.

А по-големия ми брат по това време служи в Школата за запасни офицери, която
по това време е евакуирана в Радомир. И той е присъствал, когато си тръгва последната
германска част, която е охранявала там едно летище. И минават през Радомир тези,
които си отиват. И едно малко момиченце, насърчено от родителите си, поднесло едно
букетче на един от тези немски войници. И за този случай брат ми казва така: „Дали ще
остане жив или не, но за този немски войник и за неговите другари, които
присъстваха на тази сцена, това е един хубав момент, който ще им остане за целия
живот”.

Такава е и раздялата с инструкторите. Тези инструктори например в щука-полка
стояха до 3-4 септември. Тогава обаче те беха получили заповед по радиото да се
прибират час по скоро, защото изведнъж може да се окажат в много тежко положение.
Майор Кюлев е инструктор на изтребителите, събира немските инструктори и им казва:
„Господа, моето отечество изживява трагични моменти. Призовавам ви на
фронтовата линия. Аз заминавам. Разделяме се, но така, както се очертава развоят
на събитията, може би утре ще се срещнем във въздуха като противници. Ако за
нещастие това се случи, аз ви казвам: Изпълнете войнишкия си дълг и ме
разстреляйте! Защото аз също ще изпълня моя войнишки дълг и ще ви разстрелям!
Довиждане, господа!”

Имало един друг немец, който се качва на щуката да си тръгва и казва:
„Довиждане, господа. След шест месеца сме отново тука.”

Това е една драматична обстановка, в която младите хора на Европа – и то на
най-престижните нации на Европа, са изправени едни срещу други да се унищожават
взаимно. И в този момент не мога да не подчертая величието на държавните
ръководители – победители и победени. Военачалникът, националистът генерал Дьо
Гол и Конрад Аденауер, които си подадоха ръка и казаха: „Повече нашата младеж

193 Иван Петров Ножаров (1898-?) е роден в гр. Сопот. По време на Втората световна война е началник-
щаб на летателните части и командир на въздушната ескадра. Уволнен е от армията през 1948 г. Повече
по въпроса виж Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 205-206 (бел. М. Г.).



нема да се изтребва по фронтовете на Европа, а ще живее щастливо!”. Това е
началото на европейската общност. И това трябва да се запази.

Но тези случаи, за които ви казвам, тези последни срещи с достойнството, с
рицарството и същевременно с обречеността: „Разстреляйте ме, защото аз ще ви
разстрелям!”.

Още на 7-и срещу 8-и през нощта дойде категоричната заповед на
правителството да не се оказва никаква съпротива, ако Червената армия предприеме
нахлуване в България. На 8-ми железничарите обявиха обща стачка и прекъснаха
съобщенията на София с Южна България, и проведоха един много сериозен митинг в
Пловдив. На митинга беха отишли двама наши офицери, като цивилни и казаха: „Какво
чакаме още, тука е отчайващо положението” и през нощта на 8-и срещу 9-ти
септември се готвеха да заминат с Юнкерсите за Турция.194 Това беше в 5-ти
бомбадировъчен полк.

Какво стана? Дори мой съименник по презиме – поручик Марков, с който бяхме
доста близки – дойде при мен и каза: „Дянко, за теб нема място!”. Аз казах, че ще се
опитам да се добера до родния си град, за да вида какво става с моето семейство. На
сутринта рано в 6 часа радио София започва с „Велик е нашият войник”. Кимон
Георгиев, Дамян Велчев, Антон Югов, Трайчо Костов и др. се чудят с какво да открият
програмата. Това го знам от очевидец, войник който е бил там, комунист, с който бех в
затвора. Антон Югов казва „Няма да почва със „Шуми Марица”, защото е
компрометиран. Не може с „Шуми Марица”. Е, да измислим с некой марш, нещо все
пак подгряващо да бъде.” И Дамян Велчев казал: „Абе, пуснете „Велик е нашият
войник”. И те не възразили. Така че „Велик е нашият войник” беше реставриран на 9-ти
септември 1944 г. После пак беше изхвърлен. Слушаме „Велик е нашият войник” и
веднага след това: „Министър-председателят Кимон Георгиев ще прочете манифест
към българския народ”. И почва да го чете, като в този момент по-старшите започнаха
да се споглеждат и се чуха гласове: „Абе, господа, къде сме тръгнали ние?”. Защото на
много от тях Дамян Велчев е бил началник във Военното училище. Той не получава
дивизионна длъжност и за туй се обявява за голем републиканец. Това е истината за
неговото трансформиране. И военните почнаха така: „Тия хора ще разчитат на нас,
къде сме тръгнали ние? Айде, разтоварвайте самолетите!”. И още вечерта дойде
заповед да отидем във Враждебна. Там се установихме на другия ден – 10-ти
септември. Бехме разположени в още недовършената сграда на аерогарата.

След 9-ти септември се сформираха т.нар. Войнишки комитети, чрез които се
целеше да се създаде войнишки контролен орган към дейността на офицерството на
съответната бойна част. Аз бех изненадан, когато една вечер пеша се прибрах в
летището от един бар в центъра на София. Когато се прибрах, на около 200-300 метра
от аерогарата ме посреща един от поручиците, командирите на ята, и ми вика: „Къде
ходиш до т‘ва време, бе?” – и аз: „Е какво, нали всичко е спокойно?” „Абе, войниците
се разбунтуваха, формираха комитети и кроят планове, може да ти открият огън,
там са заседнали. Ела, ще минеме отстрани” и ме преведе странично до аерогарата, за
да заобиколим тази група. Тези войнишки комитети изиграха много нечиста роля. Те

194 За бягства на офицери-летци споменава и Иван Сердаров (бел. съст. К. Г.).



доведоха до съвършено ненужна смърт на редица командири, които стават жертва.195

Тази роля, която беше изиграна от войнишките комитети беше усетена даже от
ръководството на комунистическата партия, когато трябваше да се поведат хората да
мрат не срещу кого да е, но срещу германската армия. И те усетиха тази грешка и
заповедаха разтурването на тези комитети, като за сметка на това назначиха във всички
части до рота политически командир. И по тоя начин упражняваха този контрол малко
по-компетентно, защото те получаваха добре преценен инструктаж от компартията,
която имаше интерес участието на българската армия във войната да бъде оценено по
достойнство от великия брат. Защото се очакваше България да получи този статут,
който например Италия получи – като съвоюваща страна.

Първата ни задача беше бомбардировка на германските части, които беха
проникнали на Деве баир. Там на границата, където се слиза от Кюстендил към
долината на Криворечна паланка.196 Тогава се виде, че нема да бъде лесно, защото
германците ни обстрелваха с тия 37 милиметрови оръдия, от които имахме попадения в
самолетите си, но без да има некой тежко засегнат самолет. Тогава се реши
бомбардировките да се правят от една по-голяма височина, където играеха решителна
задача мерните уреди, които беха германски също. Ние воювахме с германски
самолети, с германски уреди, с германски фотоапарати, бомби и всичко друго.

Тая война не беше за нас желана. При това ние много добре усещахме, че това не
е благоприятна ситуация за нашата страна. Ние действахме в чисто професионално
отношение абсолютно добросъвестно. Ние мислехме, че се борим и за съдбата на
нашите командири, на нашите близки хора, които бяха по един или друг начин уличени
като сътрудници на предишния режим, като участници във фашисткото управление и в
преследванията на народните борци и ала-бала по-натакъка. На 9-ти септември и
следващите дни беше постепенно ликвидирана елитната част на българското общество.
Това го казвам с пълно съзнание, това не е политически момент. Това е мое дълбоко
убеждение. Моят баща го убиха, аз не знаех дълго време и съм един от тези хора –
може да се каже тежко засегнати. Но аз останах на служба и ръководих подготовката по
навигация на юнкерите, където вече имаше партизани, ятаци и други млади момчета,
които поеха от нас, за да оглавят ръководството на военните части на нашата страна.

И сега за условията на водената война срещу Германия аз имам да ви кажа
неколко неща, които ще бъдат в разрез с нещата, които официално се пишат, или с
официалните доклади от войната.

Спомням си, че нашият преподавател по тактика на малките бойни единици ни
казваше: „Да знаете, господа, вие ще воювате при коренно различни условия от тия,
при които ще воюват вашите колеги от пехотата, инженерните, свързочните войски
и артилерията. Вие ще бъдете по горни ризи в самолета, ще има пуснато отопление.
В това време долу пехотата ще бъде в окопите, потънали в кал, в сняг, в такива
тежки условия. Вие ще се връщате вечерта и баровете в София ще бъдат на ваше

195”Например на 11 септември имаше такива убийства, но сега това не може да се признае, защото в
закона се казва, че чак от 12 септември се признава реабилитация и некаква парична компенсация”
(цит. Д. М.).
196 Вероятно Дянко Марков има предвид Крива паланка (бел. съст. К. Г.).



разположение. Затова пък вие ще дадете от пехотата три пъти повече жертви.” Но
ние не дадохме никакви жертви в тази война, като изключа изтребителите.

Изпълняваме първите задачи. В началото на октомври ни изпращат да
бомбардираме германска пехотна колона, която се изтегля по шосето от Велес към
Скопие. Тогава Страцин още не е пробит. Разпределят се курсовете, екипажите са
назначени и излитаме. Казват ни навигаторите да си направят изчисления на база и от
5000 метра да извършат бомбардировка над моторните превозни средства, които се
изтеглят. И какво се оказва? По шосето има само две или три коли на разстояние от 5, 6
или 9 километра една от друга. Ние това го виждаме от височина 5000 метра. Какво ше
сипеш бомби, така ше изсипеш целото съдържание. Ние носехме по 20 бомби. За
щастие германците немаха изтребители в тая зона. И докладваме добросъвестно, че
нема колона, има единични коли, които се движат с голема скорост и е безсмислено да
се бомбардират. Некой, който така по-самохвално подхожда докладва: „Струва ми се,
че ударих една от колите.” И помощник-командирът беше един от изтъкнатите
партизански ръководители от Южна България. Тези хора беха назначени чисто по
партийна линия. Той каза тогава: „Как не ви е срам ! Народната власт ви е гласувала
доверие и ви е дала да водите войната с тази скъпа техника, а вие докладвате
смехотворни работи. Нищо не сте свършили, ще видим тази работа.” И ние се
събираме и си говорим: „Те какво искат, да ги лъжем? Това е най-лесната работа”. И
така започна предизвиканото самохвалство и започнаха доклади, които не отговаряха
на истината, но които устройваха нашите командири, които да могат да се перчат, че се
върши работа.

Ние можем да се похвалим, когато ни изпратиха да бомбардираме площадно
разположената батарея при Куманово, която спираше нашето настъпление и просто не
даваше да се щукне напред. Батареята имаше противосамолетни оръдия с прав изстрел
на мерене и начална скорост 1000 метра в секунда. Още като се приближихме от към
Скопска Черна гора, немците спряха огъня по нашата пехота и се насочиха срещу нас.
И моя пилот почна: „Хвърляй бомбите, хвърляй бомбите, бе-е!”, защото безспорно
най-големата опасност съществува, когато бомбите седат в бомбодържателите, защото
ако едно парче там удари бомбата, ще станеш на прах.

Нашите командири беха капитани, тъй като по-големите чинове бяха осъдени от
Народния съд. Значи, ние не само в Сръбско-българската война сме командвани от
капитани, но и в тази война се стигна до това положение. Но това обстоятелство беше
наложено от тази радикална промяна след 9 септември 1944 г.

И при бомбардировката над батареята аз имах 15 попадения. Тогава явно
некакво покровителство на съдбата ни е придружавало, защото с изключение на един
самолет – който беше засегнат с прек удар на германската артилерия197 – нямахме
жертви. Смятам, че тази бомбардировка беше добре изпълнена, защото на другия ден
тази батарея повече не действаше и на втория ден нашите влезнаха в Скопие, не само в
Куманово.

197 „Той успя с един мотор да се върне.”(цит. Д. М.).



Така или иначе, истинската военна история не може да бъде написана истински,
когато я пише победителя. Тя трябва да се пише едновременно и от победената страна,
за да съдържа истината.

Освен над тези територии ние участвахме и в бомбардировки над Прищина и
Митровица.

При бомбардировката на Прищина също сметам, че извършихме атаката си
добре. Там ние требваше да разрушим на една гара вагоните, които беха предназначени
да пренасят още на север немски военни части. Там преди нас щукарите бяха провели
един начален удар с вертикално бомбардиране, който беше извел техната
противовъздушна защита от строя, но тя сигурно не е била кой знае каква, може би
една далекобойна батарея и други по-малки, които не можеха да ни стигнат. Ние
направихме бомбардирането на гарата от 9 или 12 самолета, не мога точно да ви кажа.
Площадно ги бомбардирахме на два пъти и ги извадихме от строя.

Общо взето ние имахме шанса, че германците тука немаха никаква изтребителна
авиация, иначе щехме да им бъдеме като мишени, защото нашите машини имаха три
картечници. Едната на навигатора, едната на радиотелеграфиста и едната на бордния
техник, която стреляше отдолу, ако има атака. От три посоки по една картечница, нищо
и никакво. Не можеш да се бориш с един съвременен изтребител, ако е решил да те
атакува, ти си му мишена. Ще те простреля като нищо.

И така, нашето участие беше без загуби. Имаше много пробойни по самолетите,
но от тях нито една трайно не засегна самолетите. След два дена самолета беше в строя.
Запълнени и подшити тези разкъсвания.

Последната бойна задача беше над Рашка, която беше и най-отдалечената. И
там именно този, помощник-командира, пожела да лети при задачата на Рашка. Това
беше не достатъчно разумно преценено. Пращат ни да атакуваме един мост, а този мост
беше малък, каменен мост. Дори ако го бехме засегнали преко с наште бомби, ние
повече от някаква половин метрова дупка немаше да направиме, която се запълва с
неколко колички пръст или пясък. Съвършено безпредметна беше тази задача. И после
командира вика: „Е жалко, че не уцелихте моста”. Това е все едно да целиш с лък
комар, но така е.

А за Страцин не знам дали знаете, но немците са пускали позиви, в които пише:
„Недейте дава жертви. След два дена ние напускаме”. Но хвърлиха парашутната
дружина, която беше много добре подготвена и въоръжена, и те дадоха огромен брой
жертви. Как може така хазартно да се изразходва една елитна бойна част, която е
подготвена за съвсем други решителни моменти?

На 12 януари 1945 г. нашия 5-ти полк се евакуира от София на летище Граф
Игнатиево. Летище Граф Игнатиево беше второто по големина и там беше предвидено
да се настани нашия бомбардировъчен полк.

А края на войната ме завари на летище Телиш, където бях изпратен на служба,
за да водя подготовката по навигация и радионавигация на курсантите. Там ме завари
края на войната.

Сега ще ви кажа нещо повече за съдбата на нашето офицерство. Офицерският
състав на българската армия беше първата професионална обществена среда, обречена
на един унищожителен удар. Този удар не се проведе веднага. Трудно беше да се смени



командния състав в условията на войната. Така например, когато махнаха полковник
Генов, който изгради бойната танкова част на армията, Бронираната бригада. На негово
място сложиха един нескопосан командир, произведения от капитан в генерал –
Трендафилов. Той набута челната част на бригадата в дефилето между Нишка баня и
Бяла Паланка. Германците прострелват първия танк, прострелват последния и
унищожават 12-те танка, които той е набутал в едно неразузнато дефиле. Това нещо
предизвиква бунт и войниците искат отново да си дойде Генов, който беше един суров
командир. Нищо, той свърши живота си, като каруцар на магарешка количка на
Троянския балкан – събирач на билки.198

Офицерският корпус беше обречен, той трябваше да бъде обезглавен – три
четвърти от командния състав на българската войска, включително най-елитните
офицери.

От Русия дойде и стана началник-щаб на войската генерал Кинов199, който по
мое мнение беше най-образованият и най-моралният от тия, които дойдоха от
Съветския съюз. Кинов е участник във войната срещу Германия на Източния фронт.
По-точно мисля, че той е бил в един от северните фронтове, защото той даваше некои
примери, той упоменаваше или Финландския фронт или действия в Балтийско море,
съвместно с флота. По отношение на клеветите и попълзновенията на помощник
командирите към подполковник Смолянов той беше казал: „Докато Кинов е началник-
щаб на войската, до него ще стои подполковник Смолянов, защото не съм срещнал
български офицер, по-подготвен за мой помощник от него!”

Но после те го осъдиха подполковник Смолянов. Знаете ли за какво го осъждат?
Осъжда го Народната власт за това, че е бил десна ръка на генерал Попов, който беше
осъден на до живот, като ръководители на военната конспирация „Неутрален офицер”.
Има такава конспирация и тези офицери трябва да бъдат унищожени. Да бъде
унищожена не само тяхната професионална насоченост в живота, но и целият им живот
да бъде осакатен. Как може да бъде конспирация и да бъдеш неутрален?

Аз, като ветеран от войната, имам некакво социално преимущество. Тези
преимущества не са кой знае какви, но това е все пак едно признание.

Така или иначе, като последица от участието ми във войната е опитът на един
млад човек, какъвто бях тогава200 в преценката на хората. Един от най-важните
образователни моменти в израстването на личността и на духа на всеки млад човек е да
може да слага верна преценка на хората. Това е от особено голямо значение за целото
му житейско поприще.

Непосредствено след 9-ти септември видях държанието на хора, които сметах,
че са достойни и които рухнаха, оказаха се извънредно недостойни. Не може да понесе

198 Полковник Гено Костов Генов е роден на 7.IX.1896 г. в Ловеч. Завършва Военното училище през 1917
г. и е произведен подпоручик на 1.VIII.1917 г. Командир на Бронираната бригада от 1943 г. Уволнен е на
13.IX.1944 г. Виж повече в: Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 36. Епизодът с
нападението на Бронираната бригада е много популярен и се среща средразказите на много ветерани.
Виж разказите на Димитър Медникаров, Горан Маринов и Иван Сердаров. Интересни, но непотвърдени
сведения, за връщането на полковник Генов в Бронираната бригада виж в разказа на Иван Сердаров (бел.
съст. К. Г.).
199 Генерал-полковник Иван Кинов е началник на Генералния щаб на Българската народна армия от
декември 1944 до 1949 г. (бел. М. Г.).
200 При участието си във войната Дянко Марков е на 22 годишна възраст (бел. М. Г.).



удара на съдбата. Някои от тези офицери се провалиха в наказателните институции –
концлагерите и затворите. За разлика от други, които се държаха достойно до
последния миг.

Когато бех командирован на летище Телиш – в Школата за сляпо и
инструментално летене – се оказа, че във Военното училище, където бяха постъпили
като юнкери-летци комунистически младежи, бяха сменили седем преподаватели по
тоя предмет. Това е така, защото измежду тия младежи, някои от които са излезли още
като гимназисти в партизански отряди или са били осъждани и веднага с агитация
постъпват във Военното училище... Те не можеха да решават един триъгълник – най-
елементарната тригонометрична задача. А това е основата на навигацията. Собствена
скорост, която дава единия вектор, сила и посока на вятъра – другия вектор и линията
на полетата, спрямо земната повърхност. Това се решава в навигацията, но така е.

След това ме преведоха във Въздушното училище във Враждебна за
преподавател. Там ме посрещна помощник-командира, който после направи голяма
партийно-политическа кариера. И аз отивам и се представям на него и той ми каза:
„Поручик Марков, ние вас ви познаваме и то в детайли!”. Него го наричаха българския
Гьобелс, той имаше дар слово и беше много остър и язвителен. И аз викам: „Не знам
от къде ще ме познавате, не сме се виждали”. „Въпреки това ви познаваме в детайли!
Никой от вас нема да иска това, което вие не сте готов да дадете. От вас ще искаме
да научите нашите момчета на вашия предмет, да го овладеят.” И аз му казвам:
„Господин полковник, аз обичам професията си и, разбира се, че ще дам на хората
това, което зная, за да бъдат добри летци, български. Това ми е работата.” И той:
„Добре, тогава няма да имаме проблеми с вас, но вие ако не го правите, защото знаем
че можете да го направите, то ще ви накажем сурово. Свободен сте, поручик
Марков.” Във Въздушното училище ме ценеха. Даже, когато ме арестуваха, майка ми
отива, докато е траело моето дело, в Долна Митрополия, където се премести
училището, това е много близо до Плевен. И тя отива да прибере моите вещи и я приел
генерал Атанасов. Той е участник в Октомврийската революция и с доста похабен
български език. Приел е майка ми и казал: „Госпожо Маркова, аз не съм назначил
човек на мястото на вашия син.  Ако той излезе оправдан, местото си го заема.”

А попаднах в затвора по обвинение, че съм участвал в организация, поставяща
си за цел чрез бунтове, метежи и други общоопасни деяния да събори установената
власт. Това е организацията на Легиона.

Аз бех съден по тези закони – тези глупаци юристи беха създали цела една
серия от закони, които беха обединени под рубрика „Закон за защита на Народната
власт“. В историята на правораздаването нема случай да се гласува закон за защита на
власт. Закон за защита на държавата има всека държава, но на власт? Това значи, че ти,
ако си позволиш да мислиш по друг начин, не да действаш, да мислиш по друг начин,
ти си враг на тази държава.

Аз влезнах в затвора през февруари 1948 г. и излезнах в началото на 1952 г.
Четири години, без един месец и нещо. Това ми е второ висше образование и не
съжалявам за него. Там се сблъсках с тази неустойчивост на хората, която противоречи
на престижа на професионалния ранг. Например, адютант в двореца на негово



величество  цар Борис ІІІ – полковник Бърдаров201. Блестящ офицер и преподавател по
военна география. Провалена личност в условията на лагера, сътрудник на властта. В
този „университет” аз усъвършенствах усета си. Там аз съм бил охарактеризиран като
един наивен човек и една друга квалификация, която ми е дадена – аз съм добър човек.
Аз съм убеден, че съм добър човек и това съм го манифестирал с отношението си към
националната общност, към която принадлежа. Аз не изпитвам враждебни чувства към
никой политически противник на своите разбирания. Чрез истината и справедливостта
към хората, които са понесли удари в тази епоха, трябва да бъде превъзмогната
пропастта в нашето общество, която започва с Владая. Когато изгарят под
огнехвъргачките защитниците на Добро поле, а в това време резервните части на
полковете, вместо да отидат да запълнат пробива, обръщат оръжието и громят
Кюстендилската главна квартира и обявяват република и тръгват да громят столицата
на България. И сега на тези рушители стои паметникът на Владая. Паметник на
дезертьорите и на изменниците, а паметник на хората, които изгарят – няма паметник.
Трябва да я знаете тази истина за епохата във всички детайли, за да можете да
изработите критерия, чрез който да бъдете исторически съдници, а не за да пращате
хората по затворите и на разстрели.

Аз постъпих още в затвора, в рудника копач, после ме елиминираха, но това е
друга тема. След това излезнах от затвора и станах стругар. А бех също и зидар. Имам
седми разряд като стругар и като зидар. Автомобилен стругар бях и взимах най-
тежките неща за поддържане на автомобилите, но аз бех надничар, не можех да бъда
кооператор, защото бех лишен от права.

И после моят най-малък брат, който почина преди 26 години ми каза: „Да се
подготвиш, ще влезнеш в оркестър! Стига си се занимавал със стругуване и прахоляк!
Ти свириш добре!”. И с течение на някои благоприятни обстоятелства аз влезнах в
оркестъра на Музикалния театър като виолист. И мога да кажа, че бех много добър
виолист. След девет спечелени конкурса в операта, на десетия ме назначиха заради
това, че Катя Попова, покойната народна артистка, която ми беше комшийка, казала на
ченгето на операта и на театъра генерал Георгиев: „Искам да вдигнеш забраната за
Дянко”. И той казал: „Аз съм я наложил тая забрана, защо не си се обадила по-рано?”
„Ами защото и той не ми се е обадил по-рано, но искам да я махнеш тая забрана.” И
един ден ме среща ченгето на операта и ми вика: „Марков, абе я мини към операта.
Твоя въпрос нещо май ше получи решение.” И аз отивам при Марин Големинов,
директор на операта, той беше противник на комунистите par excellence. Това става
през 1966 г. И отивам аз и му звъня от телефона на караулката: „Така и така, Марков
се обажда…” – и той: „Не мога да ви назнача!” и аз викам: „Моля ви, пуснете ме да се
кача да ви кажа две думи!” „Няма нужда да ви приемам!” – казва, така троснато. И аз
му казвам „Добре извинявайте, аз мислех, че вие изслушвате и другата страна.” И той
казва: „Аз изслушвам, ама какво да направя, като Де Се-то забранява да те назнача!
Изчакай отвън!” И аз го чакам отвън на пейката да излезе. Той излиза от артистичен
съвет и се приближава към пейката, подава ми ръка и вика: „Айде честито, то твойто

201 Христо Бърдаров (1899-1976) е личен адютант на Цар Борис III в периода 1927-1943 г. След това е
адютант на царица Йоанна и Симеон II. В периода 1951-1953 е концлагерист в Белене (бел. съст. М. Г.).



назначаване мина през такива перипетии, ама какво да правиш, като са такива”. И
такъв бех до края.

Иначе аз сега съм разведен, но имам две деца – син и дъщеря. И от тях имам три
внучета.

Интервюто проведоха Константин Голев, Мариан Гяурски и Кирил Чуканов.



ИВАН СЕРДАРОВ

„Ами чакай бе, той е пленник! Защо го убихте, бе?!” „Оти хвърля бомби над София!”

Иван Сердаров е възпитаник на „Военното на Негово Величество
училище”. Служи във Военновъздушните сили, по време на съюзническите
бомбардировки над София. Участва в Първата фаза на Втората световна война
като пилот на самолет за далечно разузнаване. Записът е направен в старческия
дом в град Добрич.

Казвам се Иван Сердаров, роден 1920-та година, 24-ти март. Роден съм в село
Ъглен, а от петгодишен съм жител на Плевен. Баща ми е свещеник, завършил
Бачковския манастир, а майка ми – домакиня. Завърших основно образование, тогава
до 7-ми клас се учеше. И ме приеха в Плевенската мъжка гимназия. Гимназията
завърших 1940-та година. Същата година трябваше да кандидатствам. По време на
гимназиалния курс обичах литературата, пишех малки разкази, есета. Моят
преподавател по български език202 искаше да следвам литература на всяка цена. Баща
ми искаше да стана свещеник. Архийерейски наместник в Плевен тогава беше поп
Ташев. Беха в добри отношения с баща ми и уредиха да ми отпуснат стипендия да
следвам в Софийската семинария. Обаче в това време моят баща беше голям приятел с
друг свещеник от село Бежаново, което се намира на 20 км от Плевен. А братът на този
свещеник беше летец – полковник. Полковник Вълков се казваше. С баща ми бех на
гости два-три пъти и се срещнах с тоя полковник. Той ме пита: „Завърши ли
гимназия?” Казвам, че завърших. С колко съм завършил и какво ми е желанието? Казах
какво е мойто желание – да следвам литература или право. „Но ми харесва военната
служба” – казах му – тъй като аз имах за настойник един капитан от плевенския
гарнизон. „Искаш ли да станеш летец?” „А! Как да не искам! Веднага! Как може да
стане?” „Ти ще дойдеш при мене в София – даде ми там адреса си – ще се явиш първо
на изпит и след като изкараш изпита, тогава ще ми се обадиш.”

Почнах подготовката за приемните изпити. Най много държаха на спортната,
физическата подготовка. Подадох молба, че желая да кандидатствам във Военно-
въздушни сили – тогава във Военното училище имаше само един взвод – 15 души
бехме пилоти и само 5 наблюдатели. На молбата трябва да имаш ходатайство, това
беше на всяка цена, като закон. И на тази молба полковник Вълков пише:
„Ходатайствам! Полковник-летец Вълков.” И казва: „Заповядай, отиваш, подаваш си
молбата и още веднъж запомни: Ако издържиш изпита, ще дойдеш при мене, ако не го
издържиш – изобщо не се явявай!” След това ни извикаха на изпит, получих
официално писмо.

202 „Кънчев се казваше.” (цит. И. С.).



Изпитите бяха във Враждебна, Враждебна имаше Авио-институт, той
съществува и сега. Авио-институтът имаше всички лекари по отделните специалности.
Тези лекари започваха от физически прегледи, очи, уши, нос, гърло, физика, дори
литраж на белите дробове. След това ни издигат на баро-камера до 5000 метра. До
всеки един кандидат203 имаше лекар, който наблюдава най-напред изражението на
лицето и ефекта от постепенното издигане на височина. Тъй като на 5000 метра
въздухът се разрежда, дишането се затруднява, и те наблюдават реакцията на
кандидата. Мерят кръвното налягане по това време, задават въпроси, разговарят с
кандидата. Престояваме към 15-20 минути и ни снемат долу. След това имаше много
такива интересни тестове – въртене на стол. Главата между краката, и те завъртат на
стола. 15-20 витки, спират стола и казват: „Стани!” Ставаш – една черта с тебишир по
цялата дължина на стаята. Тръгни точно по начертаната нишка. Имаше хора, които от
това положение не могат да се вдигнат. И веднага го бракуват. Който криви от тази
бяла линия в лево и в десно, като пиян върви, също е освободен. След това имаше
други изпити, казват се технически. Прожекция на отделни линейни фигури и отделни
линии. Начупена линия. Дават ти един лист, прожектират начупената линия и казват:
„На листа възпроизведи начупването на линията!” Окръжност, спирали, начупени
различно линии и т.н. Дадоха психологически въпроси – 20 въпроса с разбъркани
изречения. „Кон, перушина има?” Трябва да пишеш – „Не!” Обаче „Стара планина,
връх Шипка?” – трябва да пишеш: „Да!” Пишеш и засичат времето.

След като издържах изпитите, явих се при полковника, поздрави ме, че съм
вземал изпитите и ме препрати във Военното училище. Във Военното училище ме
зачислиха към авио-взвода и започнах подготовката си във Враждебна с учебни
самолети. Учебните самолети бяха немска доставка. Шест месеца бях във Враждебна,
след това, 1940-та година беше вече, (39-та година, както знаете започна войната) и
държавата искаше повече летци. Затова основаха въздушно училище в Казанлък. И
преместиха целия ни взвод в Казанлък. Обаче, когато се явихме в голямото помещение,
се оказахме 100 души летци. 50 наблюдатели и 50 пилоти. И така започна подготовката,
с тези 100 човека.

При обучението си от тея сто човека седем човека загубихме при летене.204 Един
мой колега от Ямбол загина. Той беше наблюдател. Какво са правили, що са правили?!
– удрят се при бръснещ полет в две тополи и катастрофираха, залепиха се за земята.
Когато отидохме да приберем нашия юнкер от земята, просто беше разложен на
отделни части. Събираме го в едно платнище, за да го сложим в ковчега. Сложихме го в
ковчега и едно отделение от нас отиваме да го придружим до тяхното село. Цялото село
излезе, погребахме го, обаче за втори път не исках да отида никъде при погребение.

При подбора, още при обучението, съм минал учебните самолети „Врабче”,
„Синигер”, „Чучулига”, „Гълъб”, „Врана”, „Гарван” – това са все учебни самолети,
които задължително трябва да се минат. И след това минаваш на бойни самолети.

Още като ученици изпълняваме маршрутна задача. Пет самолета излетехме от
Казанлък, маршрутна задача с маршрут: Казанлък, кацане в Карлово, минаване над

203 „Влизахме по пет души кандидати.” (цит. И. С.).
204 За подобна злополука съобщава и Стефан Славов. Общи сведения за подготовката на летците виж и в
разказа на Дянко Марков (бел. съст. К. Г.).



Средна гора, над Средна гора минавахме една височина, казваше се Момини гърди,
точно пред върха на Стара планина имаше две височини и между височините
минавахме, за Южна България.

И точно след Средна гора, отиваме по посока на Пазарджик, от Пазарджик
правиме неколко завоя над Американския колеж205. Отдолу ни ръкомахат ученичките,
те знаят, че сме от Казанлък. Петте самолета ни води офицера, разбира се. И докато
бехме над Пазарджик, заваля дъжд, спусна се една мъгла и видимостта изчезна. Какво
да правим? Хванахме шосе, то е идеално право, от Пазарджик до Пловдив. Не беше
асфалтирано, тогава шосетата беха варовик, бели. Все едно, че си го постлал с платно.
Гелето, нашият водач, хваща шосето и преди да стигнеме Пловдив, трябва да направим
голям завой в лево, да кацнеме в Граф Игнатиев206. Нашият водач прави лев завой, ние
след него, тук Граф Игнатиево, там Граф Игнатиево – нема го, загубихме го. Той прави
един завой, прави втори завой и не се насочваме да кацаме, тръгнехме в една посока,
ама наляво некъде. Летехме, летехме, по едно време изминахме от Пловдив некак си
30-40 км. Гледаме равно поле едно, а то е било село Малко Борисово. Там цялото поле
е било изравнено за войскови маневри. Полето е идеално изравнено. И като видехме:
нашия водач, прави завой, насочва се и каца. И ни даде знак да кацнем и ние. И ние
през т‘ва време поддържаме височината, ма след като ни направи знак да кацаме,
разделихме се, разтеглихме колоната и почнахме да кацаме един по един. При царските
маневри населението е свикнало там с военните. Като кацнахме със самолетите,
веднага цялото село излезе и почна да държи самолетите. Хваща ни за крилата, почнаха
да ни клатят, пък тези самолети, врабчетата, са дървено-платнена конструкция, ако го
удариш силно с юмрук, може да ти влети юмрука. Едва ги опазихме от селото. Обаче
като навлекоха едно ядене, Боже господи. „Яжете, яжте, пийте, пийте!” Ние им
казваме, че пиене нема да пием, вино не щеме. Ама с храна – какво ли не донесоха те. И
се радват. Ама най-напред ни питаха, понеже сме с летешките комбенизони – „Абе, вие
германци ли сте или сте българи?!?” „Не сме германци, българи сме.” „Абе, така
кажете, че сте българи!” След като Гелето, нашият водач, разбра, че сме кацнали на
30 км от Граф Игнатиево, каза: „Момчета, е, ще се оправиме оттук нататъка.”
Поседехме там към половин-един час и помолихме селяните да ни помогнат да
избутаме самолетите на старт. Помогнаха ни селяните, избутахме без двигатели
самолетите, подредихме се за излитане. Най-напред излита водача ни, кръжи той горе,
чака ни. Един по един излетяхме. Сбогувахме се при „Ура!” То беше ентусиазъм
невъобразим. Това е събитие. Събрахме се горе, намерихме най-после Граф Игнатиево,
и кацнахме. Наказаха водача ни само, нас учениците не ни наказаха. Обаче
действително и други заблудени самолети имаше. Една „Чайка” беше кацнала на ж.п.
линия, към Ямбол една „Врана” беше кацнала принудително в Ямбол.

Във Въздушното училище три години и половина карах. Произведоха ме 1943-та
година април месец. Веднага зачисляване в армията.

205 „Там имаше Американски колеж.” (цит. И. С.).
206 „Граф Игнатиев е най-богатото летище след Първа въздушна база, там имаше писта за кацане,
имаше много хангари, имаше много самолети.” (цит. И. С.) Иван Сердаров има пред вид летище „Граф
Игнатиево” (бел. съст. М. Г.).



Питат преди да ни разхвърлят по бойните части, кой каква специалност иска –
бомбардировач, изтребител, разузнавач – аз исках бомбардировач. По-спокойно се
пилотира бомбардировача. По-бавен самолет е, докато при изтребителя натоварването е
много по-голямо, там трябва да вземеш светкавични решения и т.н. Съветвах се с
полковник Вълков и той ми каза: „Бомбардировач ще дойдеш!” И ме изпратиха – аз и
още двама мои съвипускници, в Първа въздушна база. Първа въздушна база, летище
„Божурище”, това беше най-голямата база, в нея имаше 72 самолета „Авио 72”. „Авио”,
това беха изтребители двуплощници, българското име – „Доган”207. Ние на всеки
самолет давахме име на птица. Освен тези изтребители имаше 27 “Щуки”, или
„Юнкерс” – едномоторните бяха „Юнкерс 87”, а двумоторните “Щуки” бяха „Юнкерс
88”. Командир на Първа въздушна база беше полковник Дюлгеров. Освен Щукарското
ято имаше Изтребително ято с командир капитан Топлодолски. Имаше 38 изтребители.
Изтребителите беха 2 вида. И започна службата там.

Започнаха бойните действия на Втората световна война. 15 тежки батареи
опасваха София и 60 леки батареи208. Бомбардировките се правеха от англо-
американците, които идваха с тъй наречените „Въздушни крепости”. „Въздушните
крепости”209 беха четиримоторни самолети, всеки един от тях носеше по 10 тона бомби.
Най-напред идваха по 50 самолета, и бомбардираха украйнните на София, защото
трябваше да се вдигне работничеството, да свали правителството – така се надяваха
поне. След като стана ясно, че това няма да стане, почнаха да бомбардират не отделни
обекти, а тъй нареченото площадно бомбардиране. 300 самолета дойдоха нощта през
декември месец 1943-та година – 300 бомбардировача! Излитат от италианските
летища на Фоджа и Бари. Летат до България, придружават ги 150 изтребитела, между
които „Хърикейн”, „Тъндърбоут”, „Мустанг” и „Лайтнинг” (двутелни изтребители).
150 от тези изтребитела баражираха над това съединение от 300 самолета. Те
баражираха в два баража. Най-напред имаха 500 метра над съединението, над тях на
нови 500 още един бараж изтребители. Изтребителите придружаваха бомбардировачите
на две смени, защото имат малък резерв гориво. Примерно до наш’та граница едни
изтребители придружават бомбардировачите и се връщат веднага, други, които
подхождат, продължават прикриването на т‘ва големо съединение. Същите самолети от
Фоджа и Бари бомбардираха и Плоещ. Но когато се бомбардира София, идват само в
София, когато са за Плоещ само Плоещ бомбардират. Само тези, които не са успели да
пуснат бомбите си, ги пускаха в България

Какво ставаше в тази нощ, от тези триста бомбардировачи? Минават най-напред
техни разузнавателни самолети и пускат осветителни бомби – бомби-лампиони. Те
стоят на 30 метра над земята. Грейна София като ден. Тъй като при въздушна тревога
всичко се гаси те искат да видят точно къде да ударят. Грейна, грейна цяла София. И
започна хвърлянето на бомби. Трябва да ви кажа, че имаше бомби по 2-3 тона. И като

207 Доган (тур.) – сокол. Всъщност заемка от турски (бел. съст. К. Г.).
208 Виж разказа на Румен Гугушев , който е служил като противовъдушник в София (бел. съст. К. Г.).
209 „Въздушна крепост” или „Летяща крепост” е нарицателно, разпространено сред българските летци за
англо-американските тежки бомбардировачи, атакували София през Втората световна война. То
произлиза от наименованието на американския бомбардирова Б-17 „Летяща крепост” (B-17 Flying
Fortress), но се разпростира върху всички тежки съюзнически бомбардировачи (бел. съст. К. Г.).



се стовариха, т‘ва са 300 бомбардировача, по 10 тона бомби може да си представите
колко бомби се хвърлиха за една нощ в София. Наблюдавах (ние имахме общежития с
два блока – за семейни и за ергени) от нашия блок наблюдавахме тази бомбардировка.
То беше действителен ад! Дим, в който се съединява небето и земята. Пожарища също
до небето – такива пожарища! Гърмежите на тежките батареи, гърмежите на леките
батареи, гърмежите от падащите бомби – действително тази нощ беше ужас.

Такива бомбардировки, че София опустя. Всичко се насочи към влаковете, които
возеха постоянно софийските граждани, да отидат по селата, да се изтеглят от София. И
трябва да ви кажа, че действително от тези фугасните бомби, които са с голям калибър
– когато минавахме след бомбардировката – зданията беха всичко разрушено.
Пожарища…  Направи ми впечатление – трамвайната релса направена на
полуокръжност. Такава мощна вълна, която е изкривила релсите, на трамвая. Може да
си представите какъв ужас е било. Убити имаше много първия и втория ден – цяла
седмица обираха убити. Много жертви дадоха тогава.

При тревога трябваше да излети целият изтребителен орляк под командването
на капитан Топлодолски. Излита целият орляк, по двойки излитат. Събират се горе на
1200 до 2000 метра и ги води командирът на орляка. И атакуват по техни думи:
„Атакуваме съединението! Всички изтребители210 заедно. Обаче като се хвърлят
прикриващите самолети на противника – тези „Хърикейн” и „Лайтнинг” – ние се
пръскахме – във всички посоки. Изстрелвахме целия си запас от мунициите”. Като
изстрелят мунициите, бързат да се приберат на летището, понеже те са атакувани след
като си свършат работа… Правят въздушен бой – като виждаш, че 4-5 души се насочват
към тебе, искаш да бегаш. Бягат и идваха в летището. Трябва да ви кажа, че една трета
от изтребителите кацаха без колесник.211 И каца по корем. И няма да спазват посока на
кацане. Откъдето се доберат, там кацат.

Само от самолетите беха свалили повече противници, противовъздушната
отбрана защо стреляше през цялото време, когато се появи такова въздушно
съединение?! Е, улучват два-три самолета… Докато изтребителите… ами поручик
Списаревски свали, поручик Манолов свали, подпоручик Кюмюрджиев свали, капитан
Павел Павлов и той свали. Капитан Аладжов и той имаше две-три победи. Наш‘те
изтребители се бореха неимоверно, опасно за тях. Загубихме капитан Аладжов,
загубихме Павел Павлов, загубихме Маринчов, загубихме Даскалов, много летци
загинаха при тези въздушни боеве. Тъй като англо-американците, това трябва да се
признае, бяха по-добри. В какъв смисъл: при въздушния бой се срещат немските
изтребители с английски и американски изтребители. И наш‘те изтребители правят
един завой и им трябва два километра разстояние. Един „Лайтнинг” правеше завой на
800 метра! Повратливостта във въздушния бой играе изключителна роля.

Над сто човека беха пленените англо-американски летци. В Овча купел имаше
затвор за малолетни. Освободиха затвора и там прибираха всички свалени англо-
американци пилоти.

210 „Самолетната картечница е калибър 12.7, това са голямокалибрени картечници, отделният патрон
е като снаряд. А пък оръдията, които беха на самолетите, беха 20 мм „Райнметал”. Всеки самолет от
изтребителите имаше две крилни картечници и едно оръдие в главината.” (цит. И. С.).
211 „Прострелян колесника примерно.” (цит. И. С.).



Един изостанал „Лайтнинг” от съединението, които придружават
бомбардировачите от Плоещ. И като го забеляза нашият командир, полковник Сапунов
– заповяда да излетят двама души от наште изтребители, да го свалят. Защото се разбра,
като го наблюдават (ние сме опитни в това отношение), не може да взима височина –
лети на 800 метра само. А да лети на 800 метра, това е опасно за всеки летец. Има
проблем. Като го виждат наште, че лети на 800 метра, казаха: „Чакай сега… Добре
дошъл при нас!” Дигнаха се двама от наште изтребители и тогава се разбра
повратливостта каква е. Наш‘та двойка атакува, ние наблюдаваме, сражението става
над аеродрома, над летището. Когато първият водач атакува, воденият след него,
„Лайтнинга” само мръдва на десно и гледаме212 как бие напразно. Атакува го вторият,
той мърда обратно… Три до четири атаки направи тази двойка и го свалиха. Свалиха го
в една орана нива, край село Гормазово213. Бех дежурен офицер, като гледах тоя театър.
И ми се обади полковника: „Прати хора!” Защото видяхме, че летецът скочи с
парашут. Пада самолетът, обаче видяхме, че и парашутистът каца в ораната нива.
Пратих една линейка и едно отделение войници с един офицер. Отидоха край
Гормазово и го намериха, той седи, дига си ръцете веднага, слага пистолета пред себе
си214. И парашута до него. Свиват му парашута, качват го в линейката и го докарват
най-напред при мене в дежурната стая. Веднага викаме командира: „Противниковият
летец е в дежурната стая.” „Дръжте го там, аз ще дойда!” Дойде полковник
Сапунов. На вид този летец беше мулат, американец, обаче не точно черен.

Почна беседа, казва полковник Сапунов: „Питайте го иска ли да говори?”
Питат го, имахме 4-5 души офицери, завършили Американския колеж, владееха
отлично английски.215 Полковник Сапунов казва: „Питайте го, знае ли, те като идват
с 300 бомбардировача, които хвърлят по 10 тона бомби, че в София няма военни
обекти? Знаят ли, че те хвърлят бомбите не върху военни обекти, а върху деца, майки
и възрастни хора? Това тяхно бомбардиране е варварско, те са истински варвари!
Преведете му!” И те му го превеждат. Той пита: „Може ли аз да говоря?” Командирът
вика: „Може!” Казва: „Първо България, малка България, колкото и да е странно –
казва – Малка България обяви война на Англия и на Америка, което е абсурдно. И в
такъв случай вие станахте причина да идваме с толкова самолети. Вие започнахте
войната срещу нас. Вие ни обявихте война. Е, може ли ние да не отговорим? И
запомнете: на мен за един полет от Фоджа и Бари дотук или до Плоещ ми плащат
толкова скъпо, че аз мога да живея шест месеца пребогато! И ви казвам, че за мен и
за моите колеги войната е бизнес – ако ни плащат, ще идваме, ако не ни плащат –
няма да идваме! Ако ме пуснете сега, аз ще си отида, но ако ми платят – пак ще
дойда! Но вие, които се биете срещу нас, аз зная – казва – ваш‘та пехота, както и
всичките българските летци, се биете не за пари, а с омраза в кръвта си. Ето кое е
варварското!” Изкара нас варвари! Има ли логика в това негово разсъждение? Има
логика в неговото разсъждение. „Махнето го – казва – от тука, той изкара нас

212 „Понеже лентата е заредена и с трасиращи снаряди.” (цит. И. С.).
213 „Гормазово се намира на 5 км от летището.” (цит. И. С.).
214 "И ние имахме, всеки офицер трябва да има пистолет.” (цит. И. С.).
215 Владимир Матев също съобщава за български офицер, завършил Американския колеж, който разпитва
пленени англо-американски летци (бел. съст. К. Г.).



варвари! Махнете го веднага, в Овча купел да отиде!” И така го изведоха. Такава беше
срещата с един противников летец. Да видите неговата психология каква е, за мен беше
много интересна.

Пак бях дежурен216… Като дежурен – съобщават: „В близките лозя до София217

кацнал един парашутист.” Ама преди това – една крепост свалена там. И от тая
крепост е останал жив само един, той се хвърлил с парашут. „Веднага елате да го
приберете!” – това сведение получаваме от полицията. И пак ми казва командирът:
„Прати веднага да го докарат!” Пращам аз едно отделение, пак с офицер. Отиват те в
това лозе, което показват селяните. И веднага ги посрещат цялото отделение с офицера
селяните. Обаче виждат в ръцете на всеки по един кол от лозята. „Къде е летеца, бе?”
„А-а-а, ние го оправихме!” „Е как го оправихте?!?” „Елате, елате да видите.”
„Заведоха ме – казва офицераът – между редовете, така го били с коловете, че месата
му натъпкани в пръста!”„Ами чакай бе, той е пленник! Защо го убихте, бе?!” – питал
офицерът. „Оти хвърля бомби над София!” Та така се отплащат шопите на
противниковите летци – „Оти хвърля бомби над София!”

Да ви кажа за Списаревски. Със Списарвески от месец април до неговата гибел
бяхме заедно в летище Божурище. Той беше випуска три години преди мене. Аз
подпоручик, той вече беше поручик … в Изтребителния орляк. Kак го уважаваха
неговите другари! Не знам той как се e държaл, обаче го считаха за непризнатия
командир на орляка. Събира хората, говори с другарите си, пият заедно, псуват
командира заедно. Той не седаше никога сам, той винаги имаше около себе си
приятелите си, другарите си. И не само това. Един от най-подготвените летци беше той,
тъй като е специализирал в Германия. В Германия са го оценили предостатъчно и
когато започна войната срещу Англия, тогава е бил изтеглен да воюва над Ламанша,
заедно с германските изтребители218. Такъв опитен летец имахме в Първа въздушна
база! Добруджански орел219, на който аз, като дойдох тука, исках да видя бронзовата му
фигура в центъра на Добрич220, обаче не я видях221. Тоя, същия летец, когато излиташе,
с него всеки искаше (понеже излитаха по двойки – водач и воден) да бъде в неговата
двойка. Той да бъде водач на двойката. Е, такава една любов имаше към този човек. И
той беше един от най-примерните. Като се даде тревога, първи е в самолета. Неговият
самолет222 беше специално оцветен – и аз не знам, може би по негово желание – в
жълто, с отделни рисунки. Но той скачаше първи и излиташе от аеродрома за
въздушния бой. И признаваха го всички от орляка на Топлодолски, че е нашият ас,
както се казва… На него, на поручик Списаревски, даваха също така обучението на
новите летци. Мои съвипускници беха при капитан Топлодолски, но даваха да ги обучи

216 „За дежурните имаше един окоп – 8 метра дълбок. Там се криехме, ако случайно стане
бомбардировка на летището.” (цит. И. С.).
217 „Към Люлин беше, в лозята към Люлин нататъка.” (цит. И. С.).
218 Всъщност Списаревски само е наблюдавал германската тактика на въздушен бой (бел. съст. К. Г.).
219 Димитър Списаревски е роден в  гр. Добрич на 19 юни 1916 г. (бел. съст. К. Г.).
220 Интервюто е правено в Добрич (бел. съст. К. Г.).
221 „Тука трябва да има неговия бюст. Барелеф имало… видех го – една глава, нищо! И те я откраднали
след това! Върнаха я! Слушай, такива герои в другите страни слава получават, слава!” (цит. И. С.).
222 „Той летеше на Месершмит 109 „Густав”. За разлика от „Месершмит” 108 този модел беше със
заоблени криле и това му даваше 50 км по-голяма скорост.” (цит. И. С.).



поручик Списаревски. Той започна обучението на тези двама мои съвипускници и
единият от тях – Розев, свали две крепости!

Лично на Списаревски приписваха три до четири свалени Въздушни крепости223.
И зарад това го признаваха за най-добрия летец или тъй както го именуваха – Асът на
Първа въздушна база. И този начин, освен със своя хубав характер, печелеше любовта
и със своята храброст! Действително, трябва да си не само храбър, но и да овладееш
летенето до съвършенство, за да може да победиш врага. Ето такъв летец беше
Списаревски. Имаше уважението на цяла Първа въздушна база.

След подвига му командирът събра всичките наши летци и описа точно
сражението как е станало. Капитан Топлодолски разказа точно начина на тарана. Като
разказа историята, командирът Сапунов стана и каза следното: „Такива герои България
трябва вечно да ги тачи и да ги прославя! За такива герои паметници трябва – още
тогава каза! – паметници трябва да издигнат!”

Имахме аташиран немец224 в Изтребителния орляк, майор Иванов се именуваше
– по български така го кръстиха: майор Иванов. Той беше съветник към изтребителния
орляк. И трябва да ви кажа, че от немците не съм с добро впечатление. Тея хора се
държаха високомерно, те с българи не дружаха, те с български девойки не дружаха,
освен с девойките от Американския колеж. Този майор „Иванов” беше наш колега,
пиеше, ядеше с нас, когато се ръкуваше с българи, дори с дами, той си сваляше само
палеца на ръкавицата.225. И го намразиха. Беше нещо изделана фигура от камък. Той не
говореше много, една студена физиономия, и разговаряше само с командира на
орляка226. Той с отделни хора не иска да говори. Но той беше посочил Списаревски за
най-добрия.

А да ви кажа друг един случай. Изтребител Павел Павлов. Прострелян в кръста,
в гръбнака, успял обаче да кацне по корем! И когато отиват неговите другари да го
освободят от кабината, отварят кабината, той не може да се дигне. Хващат, изкарват го
и реве, не може нито да стои, нито да седне. Занасят го в квартирата му, той беше ерген
още – в нашия ергенски блок. И Павел Павлов не иска да живее, понеже разбира
положението си какво е. Лекарите му казват, че е безнадеждно положението, той го
разбира много добре и моли другарите си от Изтребителния орляк да му дадат пистолет
да се разстреля. Командир Сапунов казва: „В никав случай да не сте смеяли да му

223 Сражението на 20 декември 1943 г., когато Списаревски извършва тарана, е всъщност неговият първи
въздушен бой. Преди самоубийствената атака той успява да свали друг самолет и фактически има два
свалени противникови аероплана. Объркването на И. С. вероятно произтича от факта, че свалената с
таран крепост е голям 4- моторен бомбардировач, зачетен на Списаревски като три победи. За немските
летци важи същото правило. В допълнение към това подвигът на летеца го превръща в митична фигура и
в разказите за него започват да се долавят легендарни елементи, пример за което е и откъсът от
настоящият разказ (бел. съст. К. Г.).
224 „Германците беха наши съюзници и трябва да ви кажа, че помогнаха с много самолети, Щукарски
орляк (имахме към 32 “Щуки” )”Щуките” беха немско производство. Те даваха за цял орляк - голяма
помощ. Дадоха изтребителния орляк. Цял разузнавателен полк – Фоке Волф. (Фоке Волф беше двутелен
самолет. Между двете тела беше сложена кабината. цялата прозрачна.) Това беха немски самолети.
Разузнавателен полк с командир подполковник Петков, дислоцирани в района на Връбница.” (цит. И. С.).
225 „Бяхме длъжни офицерите лятно време да носим бели ръкавици, а зимата обезателно кожени
ръкавици. За офицера това беше задължителна форма.” (Цит. И. С.).
226 „Имаше преводчик.” (Цит. И. С.).



дадете пистолет!” И така за 24 часа, обаче научихме, че той се е разстрелял.
Полковник Сапунов питаше: „Кой му даде пистолет?!” „Един от неговите другари.”
„Кой е той?!” Никой не казва. И така умре човека в тайната кой му даде пистолета да
се самоубие. Тоя, същият човек227 свали крепост, както поручик Манолов, както
подпоручик Кюмюрджиев, както капитан Аладжов… Това са първокласни летци. Него
го свалиха англо-американци.

Да ви кажа как си заминаха германците септември месец. Германците имаха
командна радиостанция, обзаведена с всичко необходимо за командване на
изтребителите във въздуха. В полите на Стара планина имаха радар, който ловеше
всички бомбардировачи, които излитаха във Фоджа и Бари. Не само ги ловеше, даваше
точните бройки – колко са в съединението. И даваше знак за въздушна тревога. Чрез
този радар немците помагаха много на София, да посреща бомбардировките вече в
скривалищата. Преди да си заминат, в наш‘то летище на Божурище имаха отделни
бараки, техен щаб, техните летци… И преди да си заминат, всичките техни бараки беха
минирани – като тръгнат, да ги вдигнат във въздуха, заедно с цялото имущество. Във
Враждебна техни складове (те наши складове, ама те ги държаха) – какви авиаторски
облекла, гащеризоните – летни, зимни, офицерски одеяла, резервни части – всичко
запалиха от четирите краища с бензин полято и сложиха караул, за да изгори до основи.
А беха минирани техните бараки на територията на летището и един от наш‘те
авиотехници забелязал минирането. Отива и казва на полковник Сапунов: „Ще
заминат, обаче всичко са минирали и искат да го дигнат във въздуха.” Веднага
полковник Сапунов вика техния командир. Какво са говорили, какво са приказвали,
наредиха да се разминират минираните обекти и да се разделиме по другарски. Във
Враждебна използваха „Юнкерс 52”228. Както бегаха техните войници и техните
офицери, отворен тоя голям самолет, хлътваха вътре. Като го напълнят, затвориха
вратата и излитаха веднага. Такива самолети „Юнкерс 52” те имаха към седем-осем. От
летище Враждебна всичко, което дойде в летището да се спасява, избяга с тези
самолети.

За преврата беше много интересно. Разузнавач на Първа въздушна база беше
капитан Малеев. Той беше наблюдател по професия. Обаче завеждаше РО-то –
разузнавателното отделение. Той измъчваше отделни комунисти, в летището,
войничета – до тяхната смърт. Беше лично уморил 3-4 такива войничета. Мъчения, да
издадат своите съмишленици в Първа въздушна база. И беше джелатин направо, аз се
чудех такива хора как… Те го разстреляха още по 9-ти септември. Та искам да кажа,
имаше офицери, които лошо се държаха спрямо войниците, които симпатизираха вече
на комунистическата идея. В нощта на 9-ти септември командирът на свързочната рота
получи заповед да заеме позиции от двете страни на шосето до летището. Неговата рота
да посрещне евентуално партизани, ако дойдат, и да стреля срещу тях. Такава беше
заповедта – да се съпротивляват. Обаче какво стана? По-тактични са партизаните.
Партизаните изпратиха най-напред свои мотористи. Мотористите не идват при

227 Павлов (бел. съст. К. Г.).
228 „„Юнкерс 52” цялата конструкция беше от гофрирана ламарина, обаче имаше три мощни
двигатела. Аз виждах за първи път самолет с три двигателя. Два на крилата и в центъра един.
Събираха по 150 до 200 човека.” (цит. И. С.).



офицерите, ами отиват най-напред при войничетата. Изглежда те са имали връзка с
войничетата и се оказа, че цялата комендантска рота веднага се присъединява към
партизаните. Комендантската рота въоръжена и се присъединява към мотористите.
Мотористите тогава с тази комендантска рота влизат в летището и искат да се явят при
командира. Обаждат на полковник Сапунов, полковник Сапунов свика своите
помощници, там съветва се, умуват, умуват, ама трябва бързо да се решава… И
получават съобщение к‘во става в София, че Министерство на Народната отбрана 229 е
превзето, че партизаните са навлезли в София… И разбраха, че трябва да се предадат.
Полковник Сапунов казва: „Пуснете ги да влязат, посрещнете ги, никой да не смее да
стреля, пък по-нататъка ще се оправим.” И така, след мотористите дойдоха и други
партизани в летището и почнаха арестуване. Комендантът най-напред на летището,
него го използваха да набележи кои хора трябва да бъдат арестувани, почнаха арестите,
с една камионетка… Тогава още го разстреляха Малеев, още същата нощ! В летището.
А комендантът го отвлекоха заедно с другите, обаче не знам защо така. Мен ми беше
мило за отделни командири, които арестуваха. Напълниха камионета с офицери.
Войници не! Само с офицери. И ги изкараха от летището. А пък по какъв списък и по
какъв начин научиха за нас младите офицери – осем души бехме новодошлите в Първа
въздушна база – не ни арестуваха, не ни закачаха изобщо. И заедно с това останаха и
други офицери, например подполковник Стоянов.

Ами някои избягаха със самолети, да ви кажа кои.230 Мой съвипускник, който
беше във водолетище „Чайка”, казваше се Иван Венчев, ние му викаме „Зайко”, понеже
се плашеше много. И по 9-ти септември, на следващия ден с „Арадо 95”231, избяга и
кацнал в Босфора. От страх. А и подполковник Стоянов. Определиха го за
правителствен пилот. Една седмица стоя като правителствен пилот и научихме, че един
ден вземал разрешение да излиза, малко искал да пробва нещо двигателите, излетял232 и
не се върнал. От Първа въздушна база нямаше, от Божурище нямаше избегал със
самолет.

Арестуваните в камионетката казваха така: „Недейте помaга на комунистите,
те ще ви уволнят веднага. Ще ви разстрелят и вас.” Нещо такова говореха, когато ги
вземаха. Обаче не стана така. Имаше сътресения, щото тея осем човека подпоручици ни
уволниха с една телеграфическа заповед. До 24 часа не, веднага да напуснем летището.
Обаче в щаба на военновъздушни сили беше дошъл подполковник Захариев233,
бившият генерал Захариев, началник Военно училище в Съветския съюз. Той беше не

229 Всъщност до 1947 г. официалното наименование е Министерство на войната (бел. съст. К. Г.).
230 За планирани, но отменени бягства сред летците-офицери виж разказа на Дянко Марков (бел. съст. К.
Г.).
231 „Тези с плавници, вместо колесник.” (цит. И. С.).
232 „С „Жерав”, един съветски самолет, двумоторен.” (цит. И. С.).
233 Захари Симеонов Захариев е роден на 9.II.1904 г. в с. Басарбово, Русенско. Завършва авиационно
училище през 1927 г. Член е на Комсомола от 1924 г., на БКП от 1926 г. През 1931 г. емигрира в
Съветския съюз. Служи в Червената армия като летец. Интербригадист в Испанската гражданска война
1936-1939. За проявен героизъм е удостоен със званието „Герой на Светския съюз”. Сражава се във
Великата отечествена война на Съветския съюз 1941-1944 г. След завръщането си в България с МЗ № 179
от 30.XI.1944 г. е заместник-командващ на Въздушните войски.  След войната е командващ на
Въздушните сили (1947-1955). За допълнителна информация виж: Ташев, Т. Българската войска – 1941-
1945. С., 2008, с. 58 (бел. съст. К. Г.).



командващ, а съветник в щаба на Военновъздушни сили. И ние отидохме при него (той
познава там некои от наш‘та група и казал да отидем при него). И осем човека се
изтърсихме при него. „Седнете тука!” Седнахме. „Искате ли да служите на новата
власт?” „Е как? Разбира се!” “Искате ли да летите?” „Разбира се, че искаме да
летим!” „Слушайте, мои мили млади хора: – така се обърна – Давам ви отпуска един
месец, един месец сте свободни, обаче дайте адресите, кой къде ще бъде, аз ще ви се
обадя. Един месец ходете, където искате. Пари имате ли? Ако нямате пари, да кажа
на касиера да ви даде?” „Не, ние ще си получиме заплатите.” „Добре, щом имате
пари, свободни сте един месец.” К’во да правиме, лутахме се из София, ходехме и по
селата около София. И след т’ва отидохме при подполковник Захариев и казва: „Ето ви
заповед!” – изкара ни нови заповеди – „Върнете се в Първа въздушна база!” Върнахме
се, обаче беше назначен друг командир с един заместник-командир по политическата
част – подполковник Гергов. Запознаха ни с него и казаха, че ще слушаме и него, както
командира. И така започна новата ни служба след един месец.

Заповед за гонене на партизани от летци с български самолети била отдадена в
базата „Марино поле”234, където беха изтребителите. И командирът на изтребителната
дивизия (там имаше към седемдесет-осемдесет изтребители) беше моят познат,
полковник Вълков. Аз му ходих на гости два-три пъти, ма не смеех след това да отида,
защото почнаха броженията за арестуване и така нататък. Но на него са отдавали
заповед да праща двойки самолети да следи от Стара планина движението на
партизанските отряди и веднага да съобщава тяхната тяхното направление и колко са
на брой. Значи това са двойки разузнавачи, но изтребители, които бързо летят.
Прелитат голямо разстояние по планината и където забелязват колко души са, какво
посока държат, къде им е разположението, всичко това да докладват. Такива двойки
полковник Вълков е изпращал, да гонят партизаните. И беше арестуван от Народния
съд, заедно с щаба на Военновъздушни сили. Началник-щаб беше полковник Ножаров,
с мой съученик – поручик Ножаров му беше адютант, но също така летец, защото не
може чичо му да е началник-щаб на Военновъздушни сили, пък той да не бъде летец.
Та и поручик Ножаров, заедно с полковник Ножаров, с полковник Вълков, с други
полковници и майори, и капитани, и т. н., но големите чинове беха арестувани,
разпитвани и съдени от Народния съд. И Вълков на Народния съд го разпитват:
„Полковник Вълков, вие пращахте ли двойка разузнавачи да гони партизаните и да
следи за тех и да донасяте в щаба на ВВС?” „Да!” „По своя инициатива ли ги
изпращахте или получихте такава заповед?” „Получих заповед!” „Откъде получихте
заповедта?” „От началник-щаба на ВВС.” „Кой беше началник-щаб?” „Е този,
полковник Ножаров!” „Полковник Ножаров, станете! Вие заповядахте ли на
поковник Вълков да изпраща двойка самолети да гони партизаните?” „Аз никога не
съм давал такава заповед!” Полковник Вълков го изгледал, вдигнал се, заплюл го в
лицето и – виж какъв доблестен човек – казал: „Ако този мръсник не е заповедвал, аз
заповедах! Аз заповедах!” Полковник Ножаров разстреляха235, полковник Вълков

234 „Карловското летище се казваше Марино поле.” (цит. И. С.).
235 Полковник Иван Петров Ножаров не е разстрелян от Народния съд и служи до 1948 г. Виж повече в:
Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 105 (бел. съст. К. Г.).



разстреляха236, но искам да ти кажа, когато дойде въпрос за отговорност, как бързат
големите командири да снемат отговорността от себе си. Това е характерно за
отделните хора. Ето един полковник, който си признава, че е пращал двойките, без да
го усуква. Но по заповед. И действително е било по заповед. Но отрекоха пред
Народния съд, че са изпращали такава заповед изобщо.

* * *

Бех силен ученик по литература. И нали ви казах, че пишех малки разказчета. И
най-големия мръсник, най-големия фашист дето го казват, Панайотов, който беше
началник Обществена безопасност в Плевен – живееха на четири къщи до нашта.
Синът му Асен ми беше съученик. И майката на Асенчо ме повика един ден, казва:
„Асен получава двойки по български – а математика му много вървеше – Ще му
помагаш ли?” Викам: „Ще му помагам.” И ходех да му помагам, правехме заедно
съчинения, четехме заедно некои произведения и така нататъка. Обаче участвах във
въздържателно дружество в гимназията. Членувах там, и в РМС съдействах по малко,
възлагаха ми задачи, какво да продавам марки237. Ходих, носих храна, ама не до стената
на затвора, е до некъде, пък поемаха от мене да носят други храната. Е, тази малка
дейност ми помогна. Къде е писано това не знам и кой е казал тези работи238.

Назначиха ме за адютант на подполковник Гергов, замполита. Партийният ми
билет е от 44-та година. Аз бех прехвърлен от РМС направо в партията, без да
кандидатствам. Подполковник Гергов ме записа веднага, след като се върнах от
отпуската в Първа въздушна база. Какви сведения е имал той, не знам.

Срещу германците… Дойде заповед, обявяваме война, Първата фаза на
Отечествената война и да се сформират наново орляците, както беха: Щукарски орляк,
Изтребителния орляк, Разузнавателните орляци (разузнавателния полк на
подполковник Петков). И почнаха действията в Югославия. Най-напред пуснаха
разузнавачи. Разузнаването се възложи именно на наш‘то ято (бомбардировъчното ято),

236 Подполковник Васил Петров Вълков действително е бил осъден на смърт от Народния съд (бел. съст.
К. Г.).
237 „За затворниците продавах марки.” (цит. И. С.).
238 „Обаче имаше една подробност: преди да кандидатствам във Въздушното училище, мен ми
трябваше удостоверение от Околийското управление, че съм благонадежден. Без такова
удостоверение не може да кандидатстваш. Отидох да искам удостоверение, те ми казаха: „Ще
проучим въпроса, елате след една седмица.” Отивам след една седмица, казва: „Нема да получите
такова удостоверение!” Аз разбрах, има нещо. Ходили са питали са класния ли, не знам кой. И отивам,
казвам на Асенчо: „Асенчо, умирам! Ето, полковник Вълков ми каза да кандидатствам, обаче искат
удостоверение, от околийското казват, че не могат да ми дадат.” „Тъй ли? – вика Асенчо – Аз ше
уредя въпроса.” „Е как ше уредиш?” Аз ще говоря най-напред с татко, ти ще се явиш.” И Асенчо казал
на баща си, баща му казал: „То той е лесен въпрос.” „Е как?” „След два дена му кажи да отиде в
Околйското да си получи удостоверението.” Отивам,то ми е написано: „А вие как се казвате? Аха,
заповядайте!” Веднага ми дават удостоверението. Ето така получих удостоверение за
благонадеждност. И така влезох във Военно училище вече.” (цит. И. С.).



което беше с командир Гълъб Стаменов. Разунзаване с „Дорниер 17”.239 Това беше
близък бомбардировач, който можеше да носи до два тона бомби, обаче в замяна на
това имаше и един такъв район на действие – покриваше цялата територия, до
Адриатическо море можеше да летиме с резервоарите гориво. И заради това
започнахме разузнаването. В това разузнаване имам 21 разузнавателни  полета, четири
пъти съм се завръщал с пробойни в корпуса на „Дорниер”.

И когато минавахме над наште позиции, наш‘те окопи личаха. Когато
минавахме над германските окопи, нищо не се виждаше. Идеални беха, свикнали с
маскировката.

Небето вляво и вдясно гори от тези снаряди, противовъздушните,. Какво
правехме тогава? Сваляме на бръснещ полет. Бръснещ полет е от 50 до 100 метра над
земята. Противовъздушните оръдия не могат да правят такъв навод. И така се
спасявахме. Обаче тези снаряди, които се пукаха от лево и от десно, оттам получавахме
парчетата в корпуса.

От разузнавателните, от „Дорниер” нито един не беше свален. А аз летех с
командира на ятото, Гълъб Стаменов. Опитен пилот, аз съм възхитен от тоя човек. Ама
така хубаво възпитаваше и така дружелюбно се носеше – просто брат, като брат.
Първото разузнаване донесохме ние разузнавателните сведения и казаха: „Ще пуснеме
Щукарския орляк да бомбардира позициите на германците.”240 Това в Югославия вече.
Целата мощ на германците от Гърция и гръцките острови се изтегля на север, минава
по долината на река Вардар и отиват за Унгария, Унгария – Германия. И тоя поток ние
получихме заповед да го пресечеме с авиацията и да ги плениме. Да ги пленим на всяка
цена, унищожение не можеше да се говори, но да бъдат пленени. И бойните действия
на наш‘та авиация беха тези: Да бъдат техните позиции открити, бомбардирани,
пресечен техния път на отегляне и да бъдат пленени. Когато излетя първият
бомбардировъчен полет на щукарския орляк, воден от майор Караиванов,241 летат в
Югославия, виждат окопи, пускат бомбите там, правят голем завой и се върнаха. Ма
преди да се върнат още и да кацнат в летището, звъни щаба на армията: „К‘во правите
вие, къде хвърлихте бомбите?! Бомбите хвърлихте в наш‘те окопи!” И действително,

239 „Дорниер беше красив, най-красивия самолет, двумоторен, тялото му беше удължено и във въздуха
го наричаха „Хвърчащия молив”. Най-сладкият пилотаж беше с този бомбардировач. Той имаше двоен
стабилизатор (десен стабилизатор и лев стабилизатор), нито един самолет дотогава нямаше двоен
стабилизатор. Управлението беше леекичко, с пръстчета може да го командваш. Има един картечар,
един наблюдател или както казват щурман, а заедно с това имаме в екипажа специален фотограф,
който фотографира с аеро-фото камера. Като се върнем, отива във Аерофотографията – имаме
Аерофотография, обзаведена великолепно. Ние за летище „Одрин” имахме пълна картина, какво
представлява благодарение на наблюдателите, които беха майстори на фотоснимките – площадни,
снимка на отделен обект…” (цит. И. С.).
240 „Аз само разузнавах. На бомбардировка ходеха само щукарите. Щукарите се използваха, защото
това беше самолет за отвесно бомбардиране. За бомбардиране на окопи, на мостове, на ж.п. линии, на
гари и на отделни здания. Само щукарите изпълняваха тея задачи.” (цит. И. С.).
241 Димитър Георгиев Караиванов е роден 28.X.1911 г. в София. Завършва Военното училище през 1933
г. Произвден е подпоручик от 6.IX.1933 г. Капитан е от 6.V.1942 г. С МЗ № 125 от 14.IX.1944 г. е
назначен за временен командир на Щурмовия полк, с който участва в Първата фаза на войната. Не
открихме информация да е бил уволняван по време на Първата фаза, нещо повече – според Ташев е
произведен майор на 9.IX.1945 г. и е уволнен чак през 1946 г. – Ташев, Т. Българската войска – 1941-
1945. С., 2008, с. 70-71 (бел.съст. К. Г.).



понеже наш‘те окопи не са маскирани, виждат наш‘те приятели и пускат бомбите.
Загинаха наши войници. Това е бомбардировка на наш‘те окопи, това никой не го
казва, може би. Ама това е вярно! Зад Стражин е това, зад двете височини – Стражин и
Страцин. Зад тях беха тея позиции. И какво стана? Телеграфически уволнение на майор
Караиванов за тая му грешка. И наредиха: „Два самолета от ятото разузнавачи и
един самолет „Щука 87” ще разузнават! Първо ще разузнават! Като се върнат,
тогава ще излитате на бойна задача!” И така се заздрави положението. Щукарския
орляк назначиха командир поручик Стефанов. И така младите започнаха да стават
командири.

Наредиха наш‘те окопи да бъдат обозначени с платна, за да се виждат от наш‘те
летци. Бели платна, нищо не пише, само се разполагат от двете страни на окопите, за да
разберат, че са нашите окопи. И по този начин наш‘те летци разбираха, че минават
нашите окопи и навлизат вече в противникова територия.

Страцин и Стражин беха заети от германците, германците се оттеглили, пък
оставили хърватите да защитят тея големи височини. И картечници, леки картечници,
тежки картечници, и заедно с това бяха наредили каски. Така че, като погледнеш
височината, да се виждат каските. А пък по един човек бяха оставили така, на 20-30
метра по един човек. Ама каските подредени. И кат гледаш така, значи там са залегнали
много бойци. Дойде заповед до Бронираната бригада242. И какво направиха с
Бронираната бригада? Като видяха, че германците държат здраво, особено тези две
височини, заповядаха на полковник Генов, който беше командир на Бронираната
бригада, да придвижи всички танкове, с които разполага, на фронта. И минаха през
Божурище, разбира се, за фронта. С цветя, с „Ура” и така нататъка, отива Бронираната
бригада на фронта. Обаче навлизат наш‘те танкове в едно дефиле, в района на Страцин
и Стражин, дефилето по 100 метра височина скали в лево и в десно, и по долината на
една река влизат, там е било шосето. Влизат в това шосе и навлизат доста в територията
на Сърбия. И какво правят германците? Виждат, че идват наши бронирани сили, как да
ги спрат? Изпращат противотанкови оръдия и прострелват първия танк, защото в тая
теснина те се движат в колона. Удрят първия танк, удрят и последния, и почват като
яйца да ги разстрелват един по един. Така беха разстреляни бронираните сили на
България. Полковник Генов беше в затвора, като фашист вече арестуван.243 Наложи се
да го освободят от затвора, да дойде на фронта и да каже как да се използват
бронираните сили. Отиде полковник Генов, които са го видели казват: „Хвана се за
главата и каза: „Кой идиот вкара тука тези танкове, които с такава любов и с
толкова много пари ги земахме от германците!” И го оставиха съветник. Капитан
Трендафилов беше командир на бригадата, оставиха го съветник при него. И той казва:
„Бе, разберете бе, идиот с идиот, танкове се използват само на равнинно поле!

242 Когато разказва за боевете при Страцин и Стражин, Иван Сердаров допуска множество грешки,
вероятно поради факта, че като летец не е бил в пряк контакт с частите, взели участие в това сражение.
Например при споменаването на инцидента с Бронираната бригада бърка събития, разиграли се в
Сърбия, с боевете в Македония. За коментар на известния случай с Бронираната бригада виж разказите
на Димитър Медникаров, Дянко Марков и Горан Маринов (бел. съст. К. Г.).
243 Не успяхме да открием сведения, които да потвърждават или отричат факта, че полковник Генов
действително е бил върнат на фронта. За съдбата на полковника след войната виж разказа на Дянко
Марков (бел. съст. К. Г.).



Настъпват при равнина бе, в планини не настъпват танкове! Кой луд, бе – вика – ви
каза да вкарате танковете тука?!” Помилваха го тоя полковник Генов, защото
разбраха, че той е най-големият специалист и създател на бронираните сили. Той лично
е ходил в двореца, при царя, имал свободен достъп до царя и ползва неговата
благословия за доставката от Германия. И създадоха Бронираната бригада,
благодарение именно на полковник Генов, ама и на царя.

Атакуваха Страцин и Стражин, и пехотата беше унищожена. Наш‘та пехота,
която атакуваше двете височини, беше окончателно разбита. И дойде заповед да се
изпратят парашутистите. Най-опитните пехотинци. Стрелба в района на Враждебна:
„Искаме на фронта, искаме на фронта!” Ентусиазирани – искат на фронта. Цялата
дружина, с капитан Ноев, така се казваше техния командир, отидоха на фронта. Първия
ден загинаха 32-ма човека. И ги докараха в ковчезите най-напред в летището. 32-ма
души парашутисти загинаха там, а втория, третия ден чак, успеха да превземат тези
височини, ама вече им пратиха помощ, оръдия и тъй нататък. Тях ги използваха, като
най-добрата пехота, която притежаваше България. Елитна част. Капитан Ноев стана
майор по това време – майор Ноев244. Неговите момчета беха най-галените деца на
Българската армия. Но дадоха жертви действително много.

Трагедията беше голяма. Софиянци плачеха за тях. И погребани в гробището,
една алея, нея я кръстиха „Алея на парашутистите“. Алея там на летците нема, ама алея
на парашутистите има.

При нас дойдоха съветските офицери и аз имам отлични впечатления от тях.
Дойдоха 800 изтребителя, представяте ли си – 800! Ние имахме 20 до 32 „Месершмит”,
а те дойдоха с 800 самолета „Як”. „Як 8” и „Як 9”. Това беше самолет, който
действително правеше завоите на 800 метра. Страшна повратливост и не само това –
техните летци ни демонстрираха „свещ”. Аз дотогава не бех видял такава фигура.
Излита вертикално и върти така. Това беше чудо! Значи т’ва е страшно мощен
двигател. Но и корпуса – 3 тона тежеше „Месершмит”-а, а „Як”-а тежеше към тон и
двеста – много олекотен. И зарад това мощният двигател можеше да прави „свещ”. Та
дойдоха с изтребителите и като се даде тревога 800 изтребитела излетеха заедно с
наште – небето на София се засенчи само от изтребители. И казваха: „Е, елате сега
англо-американци! Елате сега на бомбардировка в София!” Ама те не додаха.

Първите вечери бехме заедно. Гостуваха старши лейтенант Альоша и един
майор, ние наш‘та група, наш‘то ято – посрещаме. И както му е  реда – пихме много
вино, храна колкото искаш – нас летците ни хранеха най-добре, такава кухня другите
хора нямат. И като пихме и ядохме, по едно време старши лейтенанта, беше с майора,
извади пистолета си и го насочи срещу нас. Майора го удари през ръцете: „К’во
правиш?!” „Те са воювали срещу нас!” А пък когато са навлизали в България им
казали, че навлизат в неприятелска страна. Те ни обявиха война най-напред. И чак като
дойдоха летците разбраха, че не воюваме с тях, че сме съюзници. Обаче извади
пистолета искаше да стреля. Майорът ни спаси, Альоша го прибраха там, техните хора.
Майорът ни каза: „Спокойно!”, извини ни се и каза: „Слушайте, аз тръгнах от

244 Информация за майор Ноев виж в бележка № 271 към интервюто на Никола Костадинов, служил под
негово командване (бел. съст. К. Г.).



Москва, през много села и градове минах до тук, до ваш‘та Първа въздушна база, и
трябва да ви кажа впечатлението си. Във ваш‘те села най-хубавата постройка –
това беше училището, църквата и библиотеката245. Народ, който се стреми към
културата така като вашия, той е много културен, много ценен народ. Вие в
културно отношение сте по-добре от наш‘та цяла Русия.” Ето кое е направило
впечатление на един на един майор от Червената армия – той беше генерал-щабен
офицер. Значи неговото мнение беше меродавно. „Ваш‘те села са градчета. Наш‘те
села улици нямат!” А па това е верно, аз ходих, в по-големите им села немаше улици.
Така бехме приятели с тях, аз бех адютант вече на подполковник Гергов. Бех адютант и
имах пропуск да отивам в техния щаб, да взимам заповеди и да предавам заповеди и
писма от името на нашия щаб. Така, че държах връзка с тях. Трябва да ти кажа, че те се
носеха действително вече като истински приятели, другари.

Не, нямам психологически последици.
При бойна обстановка имам впечатления от поручик Цветанов. Беше от Варна.

Неговата смърт – той падна близко до летището. Отидохме там, негови другари да ги
проберем. Е тука двата му крака беха отрезани, кърви беха в самолета страхотни,
самолетът беше разбит Е така го прибирахме, е така прибирахме неколко души.
Загинал. Свален от противниковите самолети.

След войната минах най-напред от летище Божурище в летище Враждебна. В
летище Враждебна имах за командир подполковник Пътев, един от арестуваните
офицери, преди 9-ти септември го направиха командир на Транспортния авиополк във
Враждебна. Казваше се ТРАП – Транспортен Авио Полк. И понеже аз съм
бомбардировач, ме изпратиха в неговия полк. В неговия полк ми възложиха три-четири
човека за обучение, вече ставам инструктор. И ни възлагаха дребни задачи за пренос на
материали, защото имаше и такива транспортни самолети, за пренос на материали. От
там решиха, че аз трябва да отида в по-тежките машини, имаше „Ту 2”, Това беха мино-
торпедна авиация246. При всички учения ни караха да летиме на сто метра над водата.
Мишените ни беха заложени в Черно море. Трябваше да пуснеме торпедата така, че да
удариме мишената. И какво се оказа, че от сто метра като пускаме торпедата
половината удряха мишената, другата половина не я удряха. Имахме съветник,
полковник Радос. Летял на тези машини, познава ги идеално, той се ядоса. От всички
практически стрелби, които правехме там, той беше недоволен. И какво направи той, да
ви кажа опитните летци на Съветския съюз колко са добри. „Всички вий, от целата
дивизия ще стоите на брега. Със машината ще летя аз! Сложете ми две торпеда! И
ще видите как трябва да се лети с тоя самолет! Ще летите на 50 метра над
водата!” А! Над три тона машина, като и сложиш и торпедата по един тон, е как ще я
свалиш на 50 метра?!? Страх ни беше определено. Да летиш на 50 метра над водата с
такава тежка машина. Обаче като застанахме на брега, като излете тоя човек, и като се
насочи към мишената, действително свали тоя тежък самолет горе-долу на 50-60 метра
над водата. И прави тъй такова нещо, като змия се носи над водата! И улучи точно

245 „Понеже наш‘те села са с нови къщи, с улици, с църква обезателно, училище обезателно, имаше вече
библиотеки в почти всеко село.” (Цит. И. С.).
246 „Мино-торпедни самолети, с два двигатела, много мощни двигатели, носят две торпеда, прилепени
от двете страни на корпуса.” (цит. И. С.).



мишената! Кат се върна: „Така ще летите!” Айде де, нема да летиш ли така?! Нема да
се стремиш! Ето такива съветници имаше в наш‘та армия. „Така ще летите, като
мен!” Може да го покаже! Не само да каже. Такива хора, златни хора са. Те ни
изпратиха златни хора при нас, да ни обучават. Ама такива хора, които могат, знаят. Не
само знаят, но могат!

Пенсионирах се 75-та година. До 75-та година завърших академия. 53-та година
постъпих, 56-та година завърших Генерал-щабната акдемия и почнах да служа по
щабовете, като щабен офицер. Служих до 75-та година. Защо ме държаха толкова?
Защото работих добре.

Интервюто проведоха Константин Голев, Михаил Груев и Радослав Симеонов



ИЛИЯ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ

„Ние по едно време гледаме хората, ма жени, деца, мъже, ходили да жънат. Обаче в
тая суматоха те решили да си се приберат на къщите. И тоа наш командир идиотин,

даде нареждане автоматично да се застрелят!”

Илия Павлов служи като пехотинец-картечар в 47-ми пехотен Ардински
полк. Мобилизиран е през 1943-1944 в Сърбия, където се сражава с югославски
партизани. След началото на войната с Германия се сражава във Втората фаза на
Втората световна война на територията на Унгария. Записът е направен в двора
на къщата му в град Ардино.

Казвам се Илия Димитров Павлов. Виж сега, аз съм раждан 15-та година в
Гърция. Гледай сега, аз съм бил на майка в корема, когато настъпили тука, войната се
отворила, баща ми качва брат ми, има три годишен. Той е по-голям от мене, 12-ти
набор. И отива в Гърция, и там се раждам аз. И ставам на три месеца. Баща ми там,
адин балкан, на няк‘ва колиба, та е сидел, аз и не помним. Горил въгъли, така за
кование. Кара на Гюмюрджина да продава, да изкара за некой хлеб. Дърва. И ден на
ден, аз се раждам, ставам горе-долу на три месеца, съм станал вече дете, и баща ми
сабалем качва на мулето чувалите и отива за Гюмюрджина, а аз не помня нищо! Дете,
какво ще помни. И майка ми била болна, сабалем наклала огъня хубав, да се топли, то е
било зимно време. Майка ме е клала отзад, зад нея, майка ми към огъня. Е, тя е болна
била жената, как е станало, как е не станало, запалила се и изгорела. Са върнал вечерта,
к‘во да види, дете на три месеца останало, другия на три години, той си е почнал да си
играе. И в т‘ва време баща ми се шашнал и какво да прави, айде, качва големия и мене
ме зима на мулето, айде вакало.

Тука има една махала, Лисичак се казва247. Туда, то човека се е чудил кой да ме
гледа мене. Той се е женил един път, не уйдисва, нали дете да гледаш… Тогава е имало
една вдовица, жена с три дъщери, големи. Те войните, нали 12-та година, те са били
мъжете ни във войната и са убити. И тая вдовица остава с три деца, искутили са се
момичета за женене, ей, прави сметка, и трите. Обаче фаща ги една болест, в една
седмица вътре, и трите ги заравя. Една по една, една по една и трите умират248. И
остава. И баща ми се оженва за нея. Действително, я нея запомних за майка. И зеха да
ми пущат една крава, да я въртям по градинките там. Мина се една годна, умре и тя.
Ами тя е възрастна жена и тя почива. Айде пак баща ми, тука да се жени, там да се
жени… Ем, станал съм на 5-6 години вече. И след това баща ми намира една жена, пак
мъжа й е убит във войната, имела три дъщери. Мене зе да ме дава чобанче. Първо ме
даде тука 23-та година, у един човек, учител, директор на училището. На малко
училище, то не беше големо училище. Чобанче, гледам му една крава и две овце. Нищо
не ме учи, не, не. Само пущам кравата сабалем и две овце по пътя, до училището, по

247 Илия Павлов има предвид махала в околността град Ардино (бел. съст. К. Г.).
248 Възможно е да става въпрос за холерата, върлувала в страната в периода около Балканските войни и
Първата световна война (бел. съст. К. Г.).



градинките, е това е. И не знаем турски, ама дете нали е, той имеше едно момиче 5
годишно, пък момче му беше три годишно. Чъръла, мъръла, с децата такова, с децата
нали знаеш… И почнах да чаткам с турско. И изкарах о нега, колко да е било, пазарен
съм бил, след това ме пак изместиха на друго място, на друго място, четири години
чобанче тука из… А големия, станал по-голем от мене, има на Гърбище249 ееей, там го
дава чобанче и нега, нели, да зема некой лев. И да живее. Той станал горе долу на 12-13
години, яз съм по-малък, абре, дебре, изкарах я 9 години ли колко, станах на 9 години,
грабна ме баща ми, пеш – Асеновградско има едно село Избегли. Богато село!
Земеделско село. Даде ме у един чорбаджия да му гледам два вола има само. В
празнични дни да му ги пасам, ама той тоя чорбаджията, той ме научи всичко, та 15
години у нега. От нега ме земаха даже за войник да идвам и… Баща ми беше с едно
катърче доде от мене какво му трябва зима от чорбаджията – пари ли, жито ли. И т‘ва
семейство се храни, тея момичета и се оженва, и така.

Станах на 19-20 години наближавам вече, извикаха ме тука на комисия, брат ми
три години го викат на комисия и не го одобряват, та го стигнах, та заедно дойдахме да
ни избират. И дойдахме, прегледаха ме, аз нали съм напълнил ширината, височината,
процентите, всичко съм готов. И нега одобреват и мене ме одобреват, за войници. Са на
питат: „Двама брата заедно да ва иземеме не можеме.” „Ние имаме – викам – стари
хора, трябва да им помагаме.” Т‘ва е било 35-та – 6-та година, е тея години. И мене ме
одобриха и знам и смятам, нега ше земат, брат ми е по-голем – мене ме земаха. В
Хасково служих две години - пехотинец. Картечницата, оръжието… Ама ми помогна
много това учение. Ами нали стана войни да такова… Като се уволних, тютюн
почнахме да работим, ожених се, добих две деца, след това и друго – три деца имам. 36-
та година съм женен. Първият ми син е 40-та година раждан. Та е така живота го
изкарах… Тогава махалата Лисичак. И от тамо си оградих една колибка, зажених се
тука. Ходя на работа, тука ходя, там ходя. Земеделска работа. Дърва... И учение да ти
кажем буквата „А” не знаех. Абсолютно. Земали ме за 20-годишен войник, та не мога
да се подпишем – нищо. И така стана, изкарах службата, даже се бях оженил. Днеска-
утре, почнаха запасняци да ни викат 43-та година.

Югославия. Слушай сега, тогава беше партизаните да гоним. Свалиха ни в Ниш
от влака. От там теснолинейка. Качиха ни – ееей балкана, там едно градче като Ардино,
една долина. Там на казарма бяхме, помагаме на немците. Къде стане нещо, нас на
викат, помагаме. Имаме жертви там, един войник го заклаха. Партизаните. Фанали са
го да лежи там, да спи и те го затиснали и – отрезали му главата. Вечерта на дигнаха
адна рота да кажеме еди къде си. В три часа да идеме, вървиме по едно поле и след т‘ва
се качваме по балкан. И я излизам баш на гедике250 – тука връх и тука връх. Таман
идваме и ни откриха огън, партизаните. „Ох – викам – да еба ваш‘та мама, да еба!”
„Кррррррр” – я имам картечница. И така, картечницата, тя нели българска, засека ми
гилзата, втория път река да я заредам, не можех. Викам: „Да еба майка им, на другия
връх дали нема да…?” Кога погледнах на другия връх, картечница и право се мери в
мене. Яз го свих картечницата и се търкулнах – то беше щърно. Той ми откри огън, ама

249 Също село в околностите на Ардино (бел. съст. К. Г.).
250 Гедик (тур.) – долинка (бел. съст. К. Г.).



търкалях се поне десетина метра, куршумите вървеха над мене. Слезнах в долинката,
отстраних картечницата и пак се качвам горе. В това време те, партизаните… тя
войската е по-силна, те я отбегваха, ако направят беля ще направят, ако не… гледат да
се отсртаняват. Другите роти са от другия край, ние ги подгонихме от тоя край, те ги
чакат. Пък те заспали всичките!251 Бяха ни пленили минохвъргачки, тежки картечници
– обаче тежки, не могат да ги носят. Бяха ги заривали в балкана, та си ги найдаха, де. Та
си ги земаха, ама бяха ги земали252. Ами заспали, таман се съмваше. И га вървим по
една пътека, гледам лежи един войник и има храсти така, балкан. Викам: „Дали е
заспал тоя войник?” Отидох я до него, погледнах го, „А!” Главата както му е одрезана
е врътната назад. И земали му оръжието… И пишеме, секой има си на куртката името,
откъде е. От Давидково. И аз па вървям, викам: „К’во правите, бе, да еба мама ви,
имате заклан войник, бе!” Не от наш’та рота, от другите роти. „Ама къде е тоя
войник?!?” Викам: „Е къде е – викам – човека го заклали като яре!” И ние всяка рота
си има задачи, къде да фащат, какво да правят. Те отишли, та го прибрали войника, да
го карат да го погребат. Те не ги оставяха така. И гонехме ги поне, цяла седмица ли, 15
дена ли? Те бегат и ние ги гониме. Беше август месец – жътва. Ние по едно време
гледаме хората, ма жени, деца, мъже, ходили да жънат. Обаче в тая суматоха те решили
да си се приберат на къщите. И тоа наш командир идиотин, даде нареждане
автоматично да се застрелят! Хората! Те никаква вина нямат. Заради него253. Та додето
бяха десетина човека ли, дванайсе човека ли, всичкото, всичкото ги застреляха.
Войниците, нареди на войниците с шмайзере… Всичко, и деца, и жени, и всичко ги
застреляха там. Това не мога да ти кажа местността, то е нали знаеш – някъде си, бая
вървехме в Сърбия. Ние бехме към Черна гора, там се казваше Черна гора, балканье.

По нататък, както да е, ние се завърнахме, прибрахме се в казармата. Като се
превърнахме през казармата: „А!” Немците дойдаха, казаха да заемеме „таралеж”
позиция, ще бесят 20 човека. Сърби. Кой ятак, кой партизанин, заловили и те. И ние да
идеме да заемеме позиция, да не би, когато ги бесят, да ги нападнат. И аз се паднах
близо до бесилото. Ама гледам: адин копае дупка, друг побива стълба – по десет души
ще ги бесят. На една греда – десет човека. И гледам ги сега, направиха бесилото, и
другото бесило направиха. И те са в една стая долу. Шмайзери там, немците ги пазят.
По едно време гледам, адин немец нанизал двайсе въженца на ръката и влиза в стаята,
на секи му турва въженцето. Като агненце. И сега другия му чете: „Първия, втория,
третия…” – по немски. И ония го фата за въженцето, води го – стол има тамъш – качва
го на стола, те са християни, обръща се срещу изток, прекръства се (разрешават им да
се прекръстят) и се обръща срещу е така лице. Оня му бутне стола, (има на гредата
немец, който чака да му закачи куката) и като му ритне стола и… автоматично. Първи,
втори, трети – един по един. Напълниха бесилото десет души, почнаха другата греда. И
другата греда я напълниха и нея, та двайсе. Триста човека за един ден обесиха. По
двайсе души в град. Това беше жестока работа. И тогава избесиха ги и казаха, петък
беше: „Ще висят до петък! Нема да се свалят! Ами ще давате караул, да не ги свалят
вечер!” Са паднах една вечер я да идем да ги пазя. Та никой не дойде, ама мен ме беше

251 Българските войници (бел. съст. К. Г.).
252 Партизаните първоначално са взели оръжието, но после са го изоставили (бел. съст. К. Г.).
253 Заради убития войник (бел. съст. К. Г.).



страх да ме не убие отстрани. Пак не дойде никой.254 Петък дойде, ама как и кой ги
свали, къде отидоха, не мога да ти кажа. Там кой ги е свалил, те пак от местното
население са свалили, погребали ги и тъй. Двайсе човека. Във всеки град ти казвам:
двайсе човека. Триста човека. За един ден в един час. В десет часа ги обесиха сичките,
сутринта.

И както да е, мина бесилото, ха акция, ха такова – във август месец дойде ни
смена нам. Трябва да е 44-та, ние си дойдахме август месец, смениха ни. А ония
останаха, обаче то какво стана сетне – ужас. От Гърция ги подгонват германците,
докато се изтеглят, големи жертви дали. Немците, немците и наша войска е имело.
Тогава айде, тогава нас на от тука мобилизираха.

9-ти септември… Гледай сега, кут са върнахме от август месец, мене ме пак
мобилизираха. На гръцката граница тогава имаше войска, българска войска в Гърция,
та извозваха багаже, пък ние да го пазим.

От Сърбия съм седел една седмица, я съм седел, я не съм седел. То са подкара,
да му еба майката, и пак. Там, държаха ни на Маказа, ние затворихме границата и
багажа дойде, с камиони го карат там. И една вечер съм на пост и: такър, такър, такър –
идва една кола. Заставата, дето е минала – спали са. „А?!” „Стой, не мърдай! – викам
насреща му. „Гърк! Гърк!” – оня вика. „Чакай, да еба, гърк, гърк.” Дигам телефона на
заставата: „Какво правите, бе?! Вие спите, бе, да еба мама му, да еба!” – викам. „Тука
адин гърк идва с една кола, к’во да го правя?” „А! Какво има на колата?” Де да знам
какво има на колата, то е темно, не знам. И на мене ми викат: „Връщай го!” Викам:
„Обърни колата!” А той е карал вино, 500 литра вино от Чирпанчик, от Чирпан да кара
в Гърция – да го продава. И върнах го я, викам: „Айде, обърни колата, на заставата
иди!” Той обърна колата, отиде. Сега – искат да му омитят виното, да си го пуснат. Той
нема пари да омити. И му свалят бъчонката, конфискуват му я – 500 литра. И на мене
ми обадиха: „Пусни си го – казва – да си върви в Гърция!” И те, като му свалили
бъчонката, обърнали колата – айде – тъкър, тъкър, гледам: идва пак. Я го пуснах,
викам: „Айде, довиждане. Отивай в Гърция.” Ама му земали виното.

Ама то се не мина, колко се не мина, то беше декември месец – хоп:
повиквателна ми дойде. Викат ме в Ардино. Дойдахме тука, вече готват ни за Унгария.
Докараха дрехите, оръжието, раздават ни. И там вече се пълни полка – колко роти,
колко дружини. 47-и Ардински полк. Та един ден му викам на тоя, взводния командир:
„Абе, пусни ме да си занесам дрехите, да не стоят да ги носам на мене, мен ми тежи
другото – имам картечница, багаж друг – Ще ти донесам риба, ние сме до Арда близо,
та ще ти донесам риба.” Цивилните дрехи, да не ги влача. Той, човека, действително,
пусна ме. „Ама нали в неделя да си дойдеш – вели – щото не се знае, всеки момент да
тръгваме.” И аз отидох вкъщи събота и в неделя почна да вали дъжда. Викам: „Майка
му да еба, язе на тоя човек обещах риба да му фана, имам три бомби.” Викам на
жената: „Чекай да идам до Арда, могам ли да му фана малко риба да му занеса.”
Слезах я с три бомби, тя Арда беше тогава много малка, обаче имаше водопад. Фърлям
една бомба отпърво – аднъ риба не падна. „Бре, да еба майка му, да еба!” Втора бомба
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фърлих, по горечко – взе да падат неколко. Още една бомба фърлих – побеле реката, не
мога да втасам да ги изхвърлям.

Както да е, фанах му риба, даже остана да ядат и у нас. Та нема да си тръгнам я
вечерта рано, то почна да вали. И на жената викам: „Ше си върва – вали – ше си
отивам, трябва да обикалям Стоянов мост.” Ардино къде е, Стоянов мост къде е…
Арда няма да мога да мина. Дванайсет часа стана. Зимам рибата, обличам военните
дрехи, а га слизам до реката – охоо, че то имало доста вода. Свалям панталонете,
вързвам ги на шията и влезнах във водата. Тука, ако стъпям, пък после е-е там ще
стъпям – дига ме водата, носи ме. Обаче така на калъч. Тука стъпя, там стъпя и не се
удавих, излезах. Облеках се, от Арда до тука255 да дойдам, то наближаваше да се съмва.
Гола вода. А тука на палатки бяха войниците, отгоре влизала вода, много не окопали, та
всичките клекали да минава водата – не могат да легнат. Както да е, отидох чисто вода.
И взе да се съмва и дойде да ме търси командира. Да види дошел ли съм. Викам:
„Слушай, чисто вода съм!” „Добре, не ни вдигнаха, вземи тука, ше пекне слънце, та
малко да изсъхнеш.” И поизсушихме се, както да е, дадох му рибата, и чекаме сега.
Едно ден мина, айде сетне ден, дигнаха ни, до Кърджали пеш. В Кърджали отидохме в
едно училище, спахме, заранта – айде на гарата. Курдисаха ни ешалон, вагони, ама не
за хора – свински вагони, ачик! Та караме, разбира се, и оръдията, и коне, и мулета –
всичко, на война отиваме. И натвариха ни на тоя ешалон, ачик вагоне, тръгна влака, то
дуйе, студено. На Хасково отидохме, а от там Пловдив отидохме, а отидохме в София, а
отидохме Белград. И като отидохме в Белград, свалиха ни вече там. Дунава минава там.
Един голям шлеп, докараха го ей там, цялия полк – на шлепа. Натоварихме се, за пет
минути – одно край. Минахме Дунава, то не е сал един път, то три пъти Дунава в
Унгария. И какво става сега? Да стигнеме войната, където са се окопали руснаците, ние
ше идем пък на руснаците да помагаме. 150-хилядна армия, разбираш ли ти! Тогава
отидохме да пътуваме. Всеки ден взимахме по 50-60 километра – пеш, пеш, всичко ти е
на гърба. И ха да стигнем, ха да стигнем, 700 километра лесно се не зимат. Девет дена
ли, десет дена ли не отиде, отидохме. Взе да се чува чатърдията – стреляха немците. И
руснаците стрелят и те стрелят, ама са окопани. И ние отидохме там, разпределиха ни
нам, кой къде – по рота по взводове. Нам на грабнаха адин взвод, отидохме в
долинката, на мене ми вика взводния командир: „Павлов – вика – бягай на пост!” На
мене. Викам на акъла си: „Майка му да еба, ако мога да държам оръжие!” Ей така
студ. Това беше януари месец, най-големия студ! Е, нема как! Сменяме руснаците,
„Братушка, здравей!” – вика. Да ме закара, той си зима картечницата, мойта да я
оставя. И да я пазя. Сменяме се. И руснака си зема картечницата, събират се и ние
заехме, една место. Както беха адин ден, една вечер, два вечера, сабали видехме къде са
немците окопани. Не много далече, да еба мама му, те по-нависочко, ние в по-ниското.
Окопите не сме далече. Сабале ги видехме немците къде са, вече разузнахме ги. И
вечеру пазиме, утрину мълчиме, те от време на време стрелят, па и ние стреляме. То
нали знаеш…?

И по едно време – извика ме взводния командир. „Да идеш – вели – е-е-е в ония
къщурки, да къртиш дъски, да облицоваш землянката!” Той легло си има, печка си
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има, ние в землянката нищо нямаме! Ние огън не зехме, само едно светило в
землянката имахме. Викам: „Бе, слушай бе, другарьо, ти ма не пращаш дъски да
зимам, ти ма пращаш да ме убият!” Аз съм рекъл: „Тая заповед нема да ти изпълня!”
Това е полезно за него само, той не жалее за други. Той взе да ме плаши. Викам:
„Слушай, ние не сме дошли да се плашиме, ние сме дошли война да караме! Дали ше ме
убият, дали ше те убият, това е скрито, не се знае кому какво ще дойде.” „Аз ще те –
казва – дам да се разбереш!” „Хубаво!” – викам – Недей да се плашиме, щото и ти
имаш оръжие, ама и я имам оръжие! Да знаеш! Ше те застрелям – викам – кото
куче!” Ами да видиш ти, интересно сега: На 1-ви март ни вдигнаха да разузнаеме
силата на немците. Излезахме от окопите, пръснахме се по на десетина метра, и аз сега
го вардим нега, той седи се отзад. Тоя, взводния командир. Я го дебна, ама мен ме е
страх да не обием пък аркадашите си! И те фати, та гръмна една картечница от немска
страна – то имело само адин – и убиха нега. Взводния командир. „О-о-о – викам – то
добре дошъл!” Я щях да го убивам, ама… Я го вардя да го обием я! Да му кажам я
нему, дали е дошъл да си облицова дъскине.

Както да е, т’ва мина. И са върнахме в окопите. Фана един сняг, е-е-е такъв.
Фана един снег, голем. И нема какво – идеме до окопа, очистихме си окопа,
картечницата където ще стреляме, готово. И са, бая време мина, снега спре да вали.
Фана кора снега, тя га стъпиш: „Хрррът - Хрррът”. И към два часа, бре, да еба майка му
да еба, нещо ми влезе в очите и падна една мъгла… Начи идва да ме фата жив, да ме
пленява! Бре, мама му да еба! Натискам картечницата я – гръмнах десетина патрона.
Обаче той ляга в снега и темно – не му съм взел точен мерника. И след това мълчим
пак. То мълчи и то, мълчи. По едно време: „А!” Пак взе да вика „Хрррът”, начи… Той е
жив, той е жив, ама иска да ме залови, те са трима. Търсат да влезат да фанат пленници.
И хърка. „Ох – викам – бе, да еба майка му да еба, това е немец и идва да ме заловява
жив!” Аз си имам адин сандък бомби. Викам: „Ше му фърлям две-три бомби, ко го
олучим, ше го олучим, ко го не олучим, я ше да идам…” Без да стрелям, зимам бомбата,
палям я, без да я държам в ръката много, много – фърлям я. Е сейкън и сейкън, и
сейкън – три бомби. Гръмнаха тама. И се умълча работата. Нема да хрътка. И сега
дойдаха да ма питат: „Какво виде, та да фърлиш бомби?” То на щяло-нещяло не
трябва да фърляш бомби. „Слушай сега – викам – я са не мога ти го обясним какво
видех, нищо не видех, ама имаше човек, който идваше!” Зе да се съмнува. И излизам я
от окопа – на осем крака256 е дошъл. От окопа, осем крака е дошъл горе-долу, до
стълбичката. Дошъл е да ме фата жив. Обаче да ти кажам, те дошли двамата, не успели
да земат автомата му, и кепето му беше паднало ей тамо. И сурналко се малко го
отвлекали към техната страна. Тялото му земали. Сега дали е умрел, дали е ранен, не
мога ти разправям, нищо не знаем. Тогава тоя автомат доказа истината, какво съм
видял. Викам: „Ето ти доказателството, шапката му е паднала – земах я и нея – ето
ти и автомата! Само чух, когато хръткаше снега да стипа, идваше към мене. Гърмях
му – викам – един път, то си идва пак. Я не мога да го обием в темното!” А-а-а,
тогава работата се обърна, ама викам: „Дали е жив, дали е умрел, сурналката, го бяха
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отвлекали.” Бил е единия от тука, другия от тука, о него кръв, и се бяха сурнали. Да,
следите се виждат. И кръв, вижда се. Та войната е така…

На едно местност, казва се местността „Чургово”.257 Там бехме, тогава атака
правехме. Наш’та артилерия бумка в техните окопи, ние лека полека отиваме. Те
избягват. Заемаме ние техните окопи. Почват тяхната артилерия в нас. Ние отстипаме
пак. Три пъти атака! Три пъти! Тая последната атака, какво стана да знаеш, таман
отиваме до окопа – нема адин немец – обаче излезаха петнайсе танка. Ти разбираш ли,
петнайсе танка, кото видехме, че идат, кото овце се ние плавнахме. Срещу танк не се
седи! Там знаеш каква жертва дадахме ние? Ами от танковете, дето застреляха. Аз
отстъпих така, имаше телена мрежа, отстъпих до телената мрежа, ние я бехме
разрезали. И виждам една канавка. Викам: „Да еба майка му да еба, легам в канавката,
ко дойде танка, той ше мине отстрани.” Ама не дойде той. Танка не минал от
окопите насам. И наш’те от там са се изтеглили, който остава жив, адна височинка, зад
височинката се окопават. И я в техното и яз отидох. Така я ровнах, имаме си кирка,
лопатка, всичко си имаме. Всичко носиш! И я се окопах, и сабале га се съмна: Брате,
полка са бея унищожил! Тогава адин руски командир: „Болгарски солдат смело вървел
напред, обаче ваш’те командири не знаели да командват!” Не е нужно бобаитлик258 да
правиш, три пъти атака, да отстипваш, да настипваш – те го правеха за бобаитлика, да
спечелят. И така…

Там ги подгонихме, къде ги стигнахме, къде ги не стигнахме, много реки
минахме. Драва, ако си чувал, нашия полк на Драва отидахме. И окопахме се, има адни
канали от реката, и наредиха адин взвод да иде на секретен пост, и са паднах я в тоя
взвод. Да заемеме т’ва място, да не позволяваме немците да минават Драва насам. Те
минават с лодки. А! Те минали, да еба майка му да еба, заели тая местност, дето ние ще
я заемаме. То беше адин върбалок, такова. Откриха ни огън на нам. И у тия върболаци,
върнахме са, и пак жертва не дадахме. И влизаме си в окопите, ние тамо вече не можем.
Вардиме сега да видиме ще идат ли насам. И както да е, не дойдаха. Те държат тамо,
ние си държим отсам. По едно време, една утрина, трима души, трима войника – те са
бронеизтребители, с такава лека обстрелка, адни оръдия има, мънинки. Те са винаги
отзад, против бронирани стрелят. Даже адиния лично го познавам. Те искаха да фатат
риба в каналите. Я му казвам на тоя, селския, познавам го, викам: „Слушай, недей
върви! Ние вчера цял взвод отидахме, щяха до адин да на очукат. Немци – викам – има,
обаче живо-здраво не убиха никакъв и се върнахме. Немой върви!” Той не послуша,
търна по адна канавка, по канавката върви и… По едно време: „Крррр” – една немска
картечница и баш тоя, селския. От тримата адин пада, и във водата пада. И тоя канал
идва точно дето ние сме окопали, и гледам го сурнат, фанали го за шинелата и във
водата го влачат. Викам на акъла си: „Найеде ли се риба?!” Както на тебе казвам:
„Слушай, момче, недей върви! По-хубаво гладен седи, риба немой яж!” Ето, убиха
човека хакер, бе! Само него убиха. И него го земаха, си го сурваха, къде да го
погребват. И така става…
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Тогава на тая Драва, адин полк го унищожават почти 80 на 100. Да е не 80, ама
70 на 100 сигурно. И тоя полк така го изчакват, да ти разправям: Равно вървиш, обаче
малко трева е – тъй да и има една равнинка, ниско. И те се окопават, имат телена
мрежа, а горе са бункери, окопани… Те изчекали259, та са нахлули българската войска,
Крумовградския полк, нахлули в тая долинка, брате, като ни откриват един огън – кой
бягал, кой не бягал, кой умрел, не умрел. Веднага съобщиха 47-ми полк да заеме
тяхното място. С камиони ни прекараха, да заемеме тяхното място. Наш’та артилерия –
това триста оръдия стрелят на това място. Е така вреше снарядите. И кото излезахме на
тая, дето ше се нанадолу, гледаме насреща: Майка му стара – е така врят снаряди!
Наш’те оръдия стрелят. И по едно време слизаме ние долу, търгваме по тая долинка…
Нема! Не ни откриват огън горе. Те, който е избягал, е избягал, който е умрял, там
останал. Качихме се горе, к’во да видиш, брате?! Т’ва снаряди са падали, те тежка
артилерия – 45 килограма снаряд. То бункери развалили, абе ужас, ужас, е така е врело
там! И поднимахме ги ний – той, който е умрел, е умрел. Кой един го натиска да му
сваля чипиците – нали знаеш, войнишка работа.

На едно място, на трима души бехме, почна да ни обстрелват, тяхната
артилерия. Бре, да еба майка му да еба, мине се, не мине се – „Думмм” срещу нас. А
имаше една къщурка, е тъй, както гледаш, е-е-е там. Викам: „Слушай, хайде да
избегаме там да идеме в тая къщурка! Да видим нема ли да спре тая артилерия?!” То
имело немец вътре, да еба майка му да еба! Със радиостанция. И то сега я съм по-
пъргав, най-напред щях да отида за вратана и малко се спрех. „Какво има, бе?” „Абе,
има – викам – адин човек!” Той се облякал цивилен, разбираш ли? Те като дойдаха
двамата и аз – трима сме и я влезах да го обискирам. И гледам го в очите, барам го. „Ти
– викам – унгарец ли си или немец ли си? Какъв си? – Мълчи! – „Абе, човече!” Нищо не
говори. И единия ми вика: „Хайде бе, остави го, бе! – на мене вика – Остави го, той
виж, че не може да говори.” Той знае, ама не ще да говори. Пък гледай са, кат се
поразгледах по стаичката вътре, мазено. Гледам, адно чувалче метнало на
радиостанцията, врътнах онова чувалче нагоре – „Уау, радиостанция!” Викам: „Ялате
да кажете, яла вижте, тоя е немец! – викам. Яз му викам. „То му са и дрехите тука
некъде, ама не мога да ги найдам.” Я земах радиостанцията и го арестувахме нега.
„Айде!” Изкарахме го от къщичката, вкарахме го на път и я вървим от левата страна,
адин върви по средатам, другия върви от другата, и тримата сме готови, ако би да
клъкне на некъде. Обаче той, като излезахме, бая повърве. Той види вече – или ше
остане жив, или ше умира. И клъкна да бяга към мойта страна. Ама аз съм готов,
всичко заредено, само да клъкне. Натиснах спусъка, хакнах му десетина-петнайсе
патрона, той нема къде да иде, то отблизо. И ни се караха, защо не го сме вързали, та
жив да го закараме! Добре, ама с како да го вържеш? Нема, нема с к’во да го вържем.
Та нега го убихме, пък радиостанцията я предадохме вече. Та тая радиостанция – виж
какво нещо ти правят – остава жив, съобщава, че сме заели тяхното място, да може да
фърлят снаряди. Та войната т’ва е, брат – дебнат, къде ли не… На Драва.

И от Драва отидохме на много места. Настипвахме, отстипвахме и стигнахме до
между Австрия и Унгария, границата. И там се окопахме ние. По цяла нощ да копаеш
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окопи и за една вечер ли, за две вечери ли, окопахме се. И даже опънахме край баира
телена мрежа. По едно време – шепти ми нещо на оградата. „Бре – викам – да еба
неговата майка да еба!” И темно. „Чтърр-чтърр, чтърр-чтърр”. Са то не може да мине
от оная ограда насам, ама върви край оградата – шепти. И я го натиснах изстрел на
него, ама точно къдено шурти, там дадах огъня. И сабале викам: „Чакай да видиме
какво е паднало, какво е имало, бе?!” Адно голе-е-емо свине! Вървело по оградата, ама
го съм улучил. В темното, нетемното, олучил го съм. А, изядохме, нема време за ядене!
Остана прасето да гние ей там.

И от там да ти казвам, от тая граница вече колко да сме седели и там ни дигнаха
напреж. Между Австрия, Унгария минахме, чисто равно, а там вече Алпи, балканье взе
да се явяват. И по едно време настипаме едно село, те т’ва село му ебали майката
немците, и фатат, та минират къде ше минеме ние. Мнирали и точно в бойна линия
вървиме, и селото ше го обискираме. Обаче на спасиха там от самото население,
местните. Излезаха двама души с бели кърпички, начи има нещо. Додат, та казват на
командира, който началник са видели: „Дето ше мине ваш‘та войска е минирано
всичкото!” Айдеее, нам веднага на смъкнаха, строиха на тамо и както вървехме под
строй, адин заек пресека ни нам пътя и отиде възлезна нагоре, та закачи заека, та пет-
шес мини гръмнаха. Заека ги запали. Австрийци, австрийци. Сега щом границата
минахме към Австрия, сметам, че са австрийци. Нищо не можеш му са сетиш от говора.
Обаче, спасиха на. И нам на строиха, с вода на дочекаха, с китки и ние така минахме,
без да ровиме селото.

От там насъпихме, вървехме, колко вървехме, и ше настипяме един голям град –
Марибор260. Това е голям град. И минава адна река, ама голяма река, дели града на две.
И сметахме до вечерта да го превземеме тоя град. И прибегваме, настипяме,
настипяме… И ага наближихме града, брукнаха тея говорители: „Капут Германия!”
Охо-о-о, капут, Съюза е превзел Берлин. И „Капут Германия”, „Капут Германия”, и
ние влезахме в тоя град, цала нощ гърмехме от радост, и заранта нашия полк да иде във
Виена на окупация.261 Изшкордихме се, най-напред командира на адин кон, ние се
накордихме, ше вървиме, смятаме до вечерта да стигнеме Виена. И ага гледам, адна
моторетка „пър-пър-пър-пър”, подминава на. Носи адна заповед на командира. Опа-а-а,
вечерта взе да се връща командира назад. Обърна се назад, край тоя път, Марибор
излизаме вече и край реката има път, шосе. И са, от радост войниците, нали знаеш:
откача бомбата и в реката. Такава река значи, бомбата чугунена, пада на дъното, та
гърмежа не може да го видиш. Само ригнува, водата ригнува. Дълбоко, трябва да е
много дълбоко. Пада бомбата долу, гръмнува, обаче не можеш да чуеш гърмежа му,
само водата ригва. Риба побеле, еби му майката. Ама нема да я ловим. Тогава на
изкараха извън града262, на палатки, на почивка. Там вече нема гърмене, нема нищо. А
до Виена не можахме да идем. Ние бехме търгнали, ама на върнаха.

260 За действията в Марибор виж също разказите на Димитър Димитров и Тодор Анастасов (бел. съст. К.
Г.).
261 За подобни съобщения и войнишки слухове за окупация след края на войната виж разказа на Абдула
Мемишев (бел. съст. К. Г.).
262 „Марибор.” (цит. И. П.).



И мене са от студа ли е, от како е, зе от мене често-често да ме пикае, да пикая, и
кръв излиза от мене. И утивам утрината на доктор, санкин доктор имаме. „Докторе –
викам – така и така…” „Яла тука! Я пикай на мене!263 – вика. Та да ме гледа. Свалям,
пикам малко: „пссс”, пада малко такова, след това кръв излиза. „Колко прехала
унгарски и австрийки?” „Бе, не съм барал нищо, бе! Честна дума ти казвам, ако съм
пипнал жена, начи!” „Тия не ми разправяй, на други!” И майка му да еба, ко ми удари
внимание. Внимание не ми одари. И така си дойдах на село. Не ме е лекувал.

От там са върнахме, 9-ти май свършихме войната. От Марибор. На влака, влака,
обаче Дунава моста развалили, та на шлепве турили линията – да еба майка му да еба –
та влака минава. На шлепве минава Дунава. Малко намале той скоростта, ама мина. И
от там тънгаре-мънгаре – Белград. И радост голема. Во влака казаха: „Никой нема да
слизате от ешелона!” И кото пътувахме – от Скобелово264 адин войник, три деца и
жена, и майка, и сички са дошли на посрещане на него, жива радост да такова. Абе,
човек… И той влака тръгва, да не изпусне влака, са юрва да са качи, немало да са качи,
та го смачква влака. Та ейнва стана вече – войната е свършила, а га рече да мре – ей там
ше мре. Абе, човек, влака да върви, отзад има други влаци. Ако, утре ялай. Ами те виж
сега, те са се видели, драго, живо, върнал се е от фронта… Обаче той се е изтърчал,
влака е видел, че тръгва, и са търчал да го качи, обаче изтървал се и хайде. Та такава
жертва стана. Те са дошли от селата да го видят. И го прибрали труп.

* * *

Немците ни беха врагове, бе – враг! Виж сега, те са изедници, убийци. Т’ва е
голема работа, немците. Абе, мен ми стана впечатление, бехме заедно в Югославия.
Верно ние думата от говора не се разбирахме, обаче помагахме.

Унгарци видехме, с думи не се разбираме.
А руснаците, руснаците много са грижливи за българите. О-о-о! Когато

пътуваме да стигнеме войната, имаше квартиранти, които да кажеме на картата гледат
отпред на 50-60 километра какво идва – град ли е, село ли е, и тая вечер може два часа,
ама требва да сме вътре. Т’ва е январи месец. И идеме, и пишат те сега. Търват по
улици и пишат. Двама войника, трима войника, пет войника, десет войика, зависи
условията, като семейството да си има да ляга, обаче можат малко по-гъсто, ама трябва
тая вече войска да лежи. И така, едно место са падна петнайсе човека да влеземе в адна
къща. Възрастни хора били, адин старец и с бабата си. Унгарци са те. Обаче, той се мил
на чешми вънка, руснака. И студено време, то е януари месец, студено е. Та им ги
разсипа от бой. „Ти – вика – при бабу спал, пък булгарски солдат да мръзне! – вика –
Една вечер няма да спиш, ша навъриш печката, те нема утре да са тука, те вървят.”
Та знаеш ли к’во ги беше направил тоя руснак. Той защитава нас. Той гони стареца,
защо не ни е палил печка. Да не вали, да ни е топло. Са руснака бие унгареца. Той
защитава нас. Защо ни е не топлил една вечер, ние утре вечер нема да сме тамо.

263 Илия Павлов има предвид, че докторът го е карал да уринира пред него (бел. съст. К. Г.).
264 Името Скобелево носят пет български села, но по всяка вероятност става въпрос за село Скобелево,
Хасковска област – както поради факта, че селото се намира на ж.п. линията София – Пловдив –
Свиленград, така и заради контекста на част от разказа, която отпадна при редакцията (бел. съст. К. Г.).



Англичане не видях, обаче мога да ти кажа, имехме фанати войници в плен.
Немците ги фащали, българи. И закарват ги хе-е-ей в няква си барака, изтезавали ги
тамо, питали. Обаче англичаните, научили ли, съобщили ли са, как е що е, ние не ги
видехме, обаче слизат със вертолет, чисто английска форма, зелена, военна. Слизат на
тая барака, убиват пазачите, немците, пленниците ги обличат чисто английска форма и
казали – нема да се биете сега с войната, фащате си и си отивате265. Та ги освободили
тех. Дойдаха си живи и здрави, я ги видях даже и пленниците. Чисто зелена форма. Та
казват: „Германе, пленят ли те, изтезаване гьотере!” Големоне изтезание.

Абе, виж сега, освен тоя командир, взводния командир, другите командири
немат грешка. Значи все пак те милеят, те не искаха гьотере да хвърлят войниците.
Такива неща не съм ги чувствал. Само тоя, взводния командир, дет ти казах.

Войниците към командира? Ами командир, подчиняваме се, както требва.
Заповед изпълняваме, независимо къде ше те пратят.

Помежду си войниците? Другари се отнасяхме, се едно, че братя сме. Адин мой
войник, бехме на едно место, на адни картечни гнезда. Я съм на едно место
картечницата, той е на друго место. И виж как нещо е. Я оставих картечницата и по
окопа, по окопа отидах до нега. Студено-о-о, мраз, еби му мамата. Зимата. И запалихме,
я пушех тютюн тогава, и той пушеше тютюн. И добре, я земах цигарата, ама така я свих
и държа ръката в окопа. Той изглежда я е опънал цигарата, и яз земах цигарата и си
отивам до картечницата. Таман я отивам до картечницата – „Крррррр”, немска
картечница. „Бе, да еба – викам – майка ви да еба!” Я не знаем, че го са видели и
убили го. Натисна и я картечницата, ама мойто на хавае, не ги виждам. Ама те са
видели огънчето. Та таман я си отивам в замлянката (оти ходовене ни са отделни) и
търчи негована смена: „Абе, той е убит!” – вика. „Как ша е убит – викам – ей са бях
до нега, бе!” „Абе, убит е, бе!” Ага отидах я – цапнали, ей тука го цапнали,
картечницата баш в главата.

И друг случай имам, в окопа както седиме – това беше през деня – дойде един
руснак: „Братушка, немци виждат ли се?” „Абе, виждат се, ама много малко.” Зема
бинокъл има, погледна: „Виждаш ли – даде ми бинокъла – виждаш ли тоя?” Викам:
„Виждам му главата.” – с каска. „Гледай – вика – ей са как ще го убия!” Бре, мама му
стара и руснака му да еба! Слага я пушката на окопа, премери се, той снайпер. Аз
гледам с бинокъла, той ше стреля. Да видим. Майка му да еба бе, баш в главата го
удари, бе! Тоя, немеца. „Виде ли – вика – как го убих?” „Видех! Дай ми – викам –
пушката, да видим какво има вътре?” Да еба и пушката му, да еба, то вътре има кото
бинокъл. Ем увеличава, ем докарва по-близо. Разбираш ли. И има мерник, кръст има.
Докараш ли кръста ей така до тук, грешка нямаш. „До сега – вика – петдесет немци
съм убил.” Той ходи само по окопите, варди и къде уварди, да убива. Ама много
модерно оръжие. То от оръжие до оръжие има разлика.

265 Интересен слух, като приказка. Реалност и фронтови фолклор се смесват по любопитен начин. По
време на войната хеликоптерите са все още на експериментален стадий и не са били на въоръжение в
нито една армия. Западните съюзници са освобождавали български военопленници, каквито вероятно е
видял и Илия Павлов, но съобщението е толкова митологизирано, че е невъзможно да се установи
каквато и да е действителна основа. Любопитен митичен елемент е и съобщението, че англичаните
освободили плениците от задължението им да взимат по нататъшно участие във войната (бел. съст. К.
Г.).



С другите полкове напрежение? Виж сега, въобще ние не може да я забележиме
тая работа. Кой полк къде е отишъл, кой полк какво е извършил, въобще ние не знаеме.
Ами ние не може да се срещнеме. Те така са пръснати, че ние не може да се срещнеме с
други полкове.

Търкания с войници от други населени места? Няма! Те там нареждането дават
на полковету, полковете ги разпределят по дружини, по роти и тя е една дълга и
широка работа. И никога не можеш да видиш и да срещнеш.

Помаци? Има. Как се биха? Също като българите! Немаше, ние не знаем кой е
помак – кой е българин. Офицерите как се отнасяха с тях? Отнасяха се и те по същия
начин. То имаше много помаци тогава, войната имаше много помаци. Турци – не! Не.
Други нямахме, помаци само имаше.

Сърби? Сърбия виж сега, ние бехме кото противници. Те на мразеха, защото
помагахме на немците. Тамо имаме убити войници. Да кажем, убиха на една
теснолинейка. Ние от Ниш на теснолинейка грабнаха да на закарат на тоя град266. Той
там голем влак не може да иде. Та на теснолинейката убиха двама войника. Дочекали
теснолинейката и фащат ги у теснолинейката, и застрелят ги. И ги беха закопали зад
гаричката, отзад. Сабале нам на вдигнаха в тревога, та ходихме на тая гаричка.
Изкараха войниците, линейка откараха, носилки земаха, да изкарат мъртвите. И
изкараха ги, и тогава наредиха – селото, пръснато село, е като тея къщурки, е-е-ей така
пръснати, да са запалят! Да са запалят! Ние не убихме никого, обаче всички къщи са
запалиха. Аз са паднах, бехме двамина, да идеме да запалиме еди къде си – къща
дваетажна и обор имаше. И една бабичка, изкарали всичкия багаж, да си го пази. Ние
оръжие търсиме, ние не търсиме багаж да ровиме. Та най напред изкарахме добитъка и
запалихме тоя обор. То със сламок такова, че търгна – ебаси майката! Отиде! Те
втикали и бомби, зеха да гърмят, бомби. Сърбите, крили ги са. И са са качваме на
втория етаж на къщата, качваме се да я палиме. С адин – откъде беше тоя, чирпанлия
беше, га ли – качваме се с нега, по стълбите. Га са качихме – чисто празна къща! Обаче
в адната стая – пшеница, трябва да имаше два три тона. Е-е-е, половин стаята заляло.
Енчо се казваше. Викам: „Енчо, гори дарма, да му еба мамата, дай да не палиме
къщата?! Не че ми е мила къщата, ама жалеем – викам – за т’ва жито! Т’ва е
йедене, т’ва хора ше го ядат!” „Ебал съм му мамата! – той отиде, та грабна адин
гружек сено, и дойде. Тя там е дъсчена работа, слага го. „Вкъп” кибрита – запали
сеното. Я с ботуши съм. Нема да верваш – мачкам, мачкам, мачкам, мачкам, тъй ли
запуши, та запуших стаята. Ама пригасих го огъня! А той разбра, вика: „Хайде бе –
вика – ше изгориш!” – на мене вика. „Абе, не мога да улучим вратата! – я го лъжем –
Не мога да улуча вратата!” Па я гледам да тъпчем, да спася житото! И действително
го спасих т’ва жито. Сега грех, хаир – т’ва е! Спасих го житото. Мачкай, мачкай,
мачкай, то зе да ме души пушека, голям пушък вдигна. И спасих дваетажна къща, зарад
житото. Никой нема да ми държи сметка, че къщата останала здрава. Гледай сега: т’ва
небожна работа е, да пазиш ти ядене! Това е… може я да го не ям, ама пак ше хора да
го ядат.

266 Когато са провеждали акцията срещу югославските партизани, описана в началото на разказа (бел.
съст. К. Г.).



Унгарците, ние много с тех немахме работа. Действително, минаваме през
Унгария – окопи, къде войни. Първо спах у адна жена, адна стая, тая жена беше, да еба
майка му да еба, то с дума не може да му са сетиш… И пише: „един войник ще лежи
тука”. Още войната не сме стигнали. И влизам в стаята – на маса, легло и ламбата гори.
Тя застанала баш на вратата, на входната врата, правичка. Я стоварих картечницата,
торбата, раницата, каквото имам бойни припаси – на масата ги стоварих. Свалям
торбата, изваждам си йедене, хапнах малко. И свалих ботушите, извадих от
картечницата затвора, та го вкарах в джоба и легнах на леглото. Да еба и леглото му да
еба, нирван има нещо, то ма покри. Какво е т’ва легло и я не знам!267 Ей, нема да
вярваш, тая жена… Сега може жената да я е страх от мене – мене ма е страх от нея!
Всичко може да стане, всичко! Може да направили проба – да видиме ше закачаме ли
жената. Нали разбираш. Мен ма е страх пък – ше дойде някой, та ше ме пребие, от тех,
от унгарците. Та такъв страх имаше. Обаче станахме сабале, сабрах си багажа, Нема
спане, права осъмна! Мене т’ва ме стана теже тере. По едно време се посъбудих, нема
друго легло. Посъбудих са и я, погледнах, както я съм легнал, я нейсе жената седи, да
речеш е закована там! Права, права. Не защо си легнала, не защо си не отишла да
легнеш другаде? Нема говор. И станах, та са облеках, наденах ботушите, земах си
раницата, земах си картечницата и излезах си, без да има препядствие.

Да сънувам? Виж сега, то са минало шейсе и няколко години, а така – шейсе и
пет години са е минало, та немам такива сънища. Отначалото да ти кажам, почти са
разправях със сънища, сънувах. Къде съм убивал, къде съм бягал, къде съм легал…
Обаче то е минало години, изминало.

Военни престъпления? Ние сме отбегали тея, имаше момчета, които грабеха,
грабеха, обаче я не се спуснах в тея работи. Имаше, имаше. Намираха магазини, които
заровели в земята, намираха, та ги изкарваха. Адна будала, гледам го иска адин костум,
хареса му, та свали военните дрехи, та надена костума. Я му викам: „Е-е-ей, ти не
отиваш на вкъщи да го носиш тоя костум, къде отиваш, знаеш ли?!?” Обаче тя,
войната продължаваше. Та тъй са, донесе ли го, не донесе ли го, обаче имаше ей
такъви. Ша украде там, ша земе от там, та хаир ша види. На жени дали посягаха? Ох,
питаш ти! Имаше, как да немаше?! И почти дето посягаха на жени, те не дойдаха, не се
върнаха, тях ги убиха268. И в Унгария и в Сърбия, където за жени, не се върнаха. В
Сърбия имаше адна – „Кисела вода” я зовеха, нещо от лимонатата сто пъти по-убава.
Газирана, убава. И адна чешмичка, по цяла нощ вървеха, та държеха, да си пълнят,
много хубава вода за пиене. И един войник отива сабале269, тя беше близо казармата и
водата. Зел манерката да иде да си налее вода. Кото отива, намира адна булка – пълни
една дамаджана. Ама нема молба, нема нищо – фаща я и опина я. И тая жена,
действително виновен е войника. Не бива некъм да постъпи. Жената дода, та са оплаква
на командира: „Как може ваш войник, салдат, да посяга така, как може!” „Ама
познаваш ли войника?” „Познавам го!” Цялия полк нареди да се строят. Строихме се

267 Вероятно става въпрос за пухени дюшеци и завивки, непознати на голяма част от българските
войници, които са мобилизирани от селата (бел. съст. К. Г.).
268 Виж в разказа на Абдула Мемишев и съветите на баща му и заключението на Мемишев, че които са
ограбвали мъртвите войници, са били убити на свой ред (бел. съст. К. Г.).
269 “Сабалем, таман са съмнува.” (цит. И. П.).



по роти, по взводове, по четири души. Тя е при командира на адин прозорец, по четири
души: „так”, „так”, „так” – отиваш до прозореца, стъпиш, обръщаш са срещу прозореца.
Изминва целия полк: „Позна ли войника, какъв беше войника?” Щяха го наказва, де.
Ама не можа да го познае. Бил скъсан панталон, бил необръснат… „Абе, будала – вика
– той са е обръснал, панталона го е сменил! Сега как да наказвам войника, като го си
не познала?” Това е жестока работа. Ами в Сърбия 43-та година...

* * *

Виж сега, войната свършихме, дойдехме 9-ти май, издадахме тука. Отидехме си
по семействата. И неска-утре, аз вече отидах в Мадан да търсам работа. И се оказа в
болницата, за помощник-огняр на котлите, и се оказа там да идем. Отидах я там, приеха
ме. Приеха ме, кото почнах там работа, я не съм работил с ония машини – да
произвеждаш пара, да отопляваш, обаче усвоих – изпити държех, курсове държех,
земах диплома за огняр, имам документ. Което ниско налягане, имам право насякъде да
работя. И т’ва беше 58-ма година. 58-ма година, до 70-та година в болницата. 70-та
година270 тука271 турците бегаха на Турция да вървят, тая къща не беше довършена,
долния етаж караше кони, слама, а горе направили некоя стая, да прилежат. И дойдах,
пазарих я, и са приселихме тука. Тоя, турчина, пазарихме я, та шест хиляди лева я
земах. Платих му йе, даде документи, имам натурален акт, всичко както си му е реда. И
тука фанах работа, пак огняр се фанах. Ха неска – ха утре, излезах на пенсия, на 67
години станах… 80-та година, тогава се пенсионирах. Неска заповед за уволнение,
неска заповед за назначаване. И 23 години изкарах, като пенсионер във военните. Пак
огняр, пак огняр. До 2003-та година.

Та най-различни, нали ти казвам, най-различни случки имам. Де има адна дума –
такъви моменти ми са идвали за смърт, ама са е разминвало. Разминало са е.

Интервюто проведе Константин Голев

270 През 1968 г. в Анкара е сключена спогодбата за събиране на разделени от предишните миграционни
вълни турски семейства. Спогодбата влиза в сила от 1969 г., като в продължение на 9 години България
напускат около 115 000 души. Вероятно Илия Павлов говори именно за тези преселвания (бел. съст. М.
Г.).
271 Ардино (бел. съст. К. Г.).



ИЛИЯ ИВАНОВ ЧЕЛАВРОВ

“Докладвам на командира, подпоручик Белев: „Ранен съм!” Той казва: „Да поеме
картечницата помощник-мерача!” Викам: „Убит! Подносвача е ранен в двата
крака!” Той заплака, заплака като дете, че цяло отделение излезе от строя.”

Илия Челавров служи, като картечар в 46-ти пехотен Добруджански полк.
Участва във Втората фаза на Втората световна война, на територията на
Унгария, Словения и Австрия. Награден е с орден „За Храброст”. Записът е
направен в старческия дом в град Велико Търново.

Казвам се Илия Иванов Челавров. Роден в Стражица на 8 ноември 1921-ва
година. Родителите ми се занимаваха със земеделие. Преди войната бях занаятчия,
обущарски работник.

Служих в 46-ти полк, Добрич. Взводен командир ми беше подпоручик Белев от
село Звезда, Поповско272. По време на войната бях на 24 години. Аз бях мобилизиран
есента на 44-та година. Постъпих в 46-ти полк, Добрич, допълняющи. И със полка
отидохме на Драва, срещу град Осиек. Пътя беше заледен, много труден беше похода.
Пеша се придвижвахме. С влак до Белград, от Белград пеша, пътят беше асфалт –
тогава за пръв път видяхме асфалт. Хлъзгаво, конете не можеха просто да носят
материалната част, хлъзгаха се, падаха. Изправихме ги, продължихме пътя и стигнахме
Мохач на Дунава. Минахме Дунава и от там на позицията отиваме – срещу град Осиек.
Там немците си служеха с много хитрости. Обличаха се в женски дрехи и идеха на
Драва да земат вода. Ние разбирахме, че това са немци, обстрелвахме ги с пушките, за
да не издаваме картечните гнезда. След туй преминаха към друга хитрост. Почнаха да
говорят по високоговорителите, че в България има турска армия, че те безчинстват…
Ние, разбира се, не се подадохме на тая провокация и ги обстрелвахме с пушките.
Приканваха ни да предадем оръжието и да дочакаме свободата. Ние водехме
агитационна работа сред войниците, главно ремсисти, които бяхме. Бяхме
премръзнали, опадаха ни ноктите, защото бяхме на землянки – студено, лед
навсякъде… Oт есента, късно – декември месец, до март на землянки.

Дойде вече 6-ти март и немците трябваше да се отблъснат. Не са ни изненадали,
защото наш‘то разузнаване беше добре разбрало и ни предупредиха, че се очаква
такова нещо. И бяхме готови, всичко беше накрак… Бяхме в резерв, и тогава като
видеха вече, че не могат да устояват наш‘те, към 10-ти март беше, включиха ни и нас в
атака. Гледаш коне, отървани, които возят двуколките, картечниците – бягат, един вика

272 „Много добре, много добре се държеше. Млад човек беше, когато му докладвах, че помощник-мерача
е убит, той заплака!” (Цит. И. Ч.).



за помощ, други вика за помощ. Но не можеш на никого да помогнеш, трябва да си
изпълняваш задълженията. Аз бях тогава мерач на тежка картечница – „Максим”. И
така продължихме да отбиваме атаките и към 15-ти, 16-ти нататък, вече те бяха
принудени да отстъпят.

Ами к’во да ви кажа, тя е страшна работа, художник да си, не можеш я нарисува,
писател да си – не можеш да я опишеш, просто трябва да го изживееш туй нещо. Да си
там, в окопите! Немците не бива да се подценяват, да кажем истината. Бяха много
опитни във боя. Толкова години воювали. Ами при каналите на Драва – тъй! Окопали
се и не отстъпват. Една атака, две атаки… Трета атака, докато не го извадиш с ножа от
окопа, не излиза! Не, щик нема! Аз съм мерач на картечница, не мога да я оставя. Но
моите другари – да!

Отстъпиха вече и ние продължихме.
Настъпваме и гледам двама немци се въртят около картечница. Откачих

бомбата, защото нема с к’во друго, хвърлих я върху тях. Единият побягна, другият там
остана, падна. Другият бяга. Вадя аз „Валтера”-а, подире му, де ще го улуча, той бяга
човека. Взех картечницата и я предадох на взводния командир. И той ме поздрави пред
отделението, защото то нема повече време. И след туй получих вече писмо, че съм
представен за награждаване за орден за храброст – Втора степен. Ама го нема сега
ордена, внукът го пропиля.

Конят закъса, за двуколката и влизаме да търсим кон. Нещо пришадърка и аз,
(като мерач на картечница имах един „Валтер” – 9 мм). „Стой!” – той, човекът се
скрил. „Де Рома италиано” – казва. Италианец. Как е попаднал там между немците? И
иска да се предава. То най-голямото престъпление ще е да убиеш такъв човек. Заведох
го при взводния командир и какво стана с него, не знам вече. Предадох го, да си върви
по надлежния ред.

Бяхме на квартира при унгарци. И моя командир на отделение знаеше чисто
унгарски, защото е идвал в Унгария като градинар273. Знаеше добре, аз го карах да ми
превежда. „Питай ги – викам – за филма „Видение край езерото!274 Пал Яво играе и
Зита Селецка.” И когато той ги пита, те се чудеха как може един български войник да
знае за техни филми. Добре ни посрещнаха унгарците. Едно стихотворение на унгарски
го знаех. Ама сега не мога да ви го кажа на унгарски, но на български ще го кажа:

Кажи ми Марешка дяволита,

къде в прекрасният ви дом

273 В края на XIX-ти и началото на ΧΧ-ти век много българи са ходили на гурбет като градинари в
Централна Европа. Особено търсени са били българските градинари в Астро-Унгарската империя, а
впоследствие и в независимата Унгарска държава. Явлението е било масово и оставя положителен
спомен за българите у унгарците, като и до днес на пазара в Будапеща се помнят местата на българските
градинари. Виж също разказа на Христо Митев, който споменава войници, ходили „по градини” в
страните от Централна Европа (бел. съст. К. Г.).
274 Същият филм се споменава в разказа на Никола Рухчев. По време на престоя си в Унгария той е бил
разквартируван в близост до замъка, в който са правени снимките, и специално го посещава. (бел. съст.
К. Г.).



е бъчвата с вино скрита?275

Нем тудом, нем тудом!276

Тогава по-вкусни от бира, вино или ром,

Ще бъдат твоите червени топли устни.

Нем тудом, нем тудом!

(И накрая казва:)

Все „Нем тудом”, все не разбираш,

разбери най-после, че е краят на хитлеристкият разгром!

Тудом, тудом.

Да, да, да! А-а-а, много. Даже се стигна един куриоз, дето бяхме на квартира –
искаха да ме правят зет. Ще ме скрият под леглото, наш’те части ще заминат и ще
остана зет. Разбира се, тя беше много хубава Марешка, предложението съблазнително,
ама няма как!

На 2-ри април минахме Мур, реката Мур. Имах това и щастие и нещастие, дето
се казва, първо наш‘то отделение да мине реката Мур. Каза командира: „Първо
отделение да се готви!” Слагаме картечницата в гумената лодка – непрогледна
тъмнина! Не знаеш какво те чака на другия бряг. Страшна работа е да чакаш откъде ще
ти гръмнат. За щастие ние сме минали реката на съвсем друго място, наш’то
разузнаване добре си е свършило работата. Продължихме нататък, те не разбраха
откъде сме форсирали реката Мур. Тя е не е голяма, не е широка река, обаче
пълноводна доста.

На 2-ри април убиха моя помощник-мерач. Беше от село Брестак, до Добрич
наблизо. Имаше две деца. И го убиха там. В ръцете ми издъхна просто, в ръцете ми
издъхна277. Викам: „Недей заляга, защото бие картечницата ниско! Остани прав, на
стената278 се облегни!” Той беше коленичил до картечницата, те ни обстрелват,
немците. И гледам, по едно време немците се вдигат в атака. И викам: „Джамбаз! – той

275 „Войнишка работа” (Цит. И. Ч.).
276 Nem tudom (унг.) – Не разбирам (бел. съст. К. Г.).
277 „И след 30 години аз ходих да ги посетя. Исках там с други другари да отидем, те все нямат време.
Двете му деца, видях ги, вече мъже големи, майка им беше починала. Аз исках по-рано да отидеме, ама
не се съгласиха тез, с които бяхме. Рекох, аз ще вървя вече, вие ако щете! Много трагична беше
срещата с тях… В село Брестак има даже паметник, има и неговото име.” (цит. И. Ч.).
278 Един чифлик (цит. И. Ч.).



се казваше Тодор Джамбазов – Немците!” Обърнах се, той едно парче, като го казало
тука, и на триногата – хърка! Най-болното и неприятното – бутнах го от триногата,
просто да не ми пречи. Сложих тялото настрана и открих огън с картечницата – и те
спряха. Дойдоха и други части и ги отблъснахме. Раниха ме и аз земах, самичък се
превързах, колкото можах с превързочния пакет. Много, много кръв изтече, удари ме в
главата и в ръката. Още има белег. Докладвам на командира, подпоручик Белев: „Ранен
съм!” Той казва: „Да поеме картечницата помощник-мерача!” Викам: „Убит!
Подносвача е ранен в двата крака!” Той заплака, заплака като дете, че цяло отделение
излезе от строя. Той вика: „Вземи запасния затвор и остави картечницата” – не мога
да я нося. „Оставяй я – казва – и се изтегляй!” Обаче другите я взеха картечницата и
не я оставиха да попадне в плен.

Аз, като взех да се оттеглям вече назад, и излезе един унгарец – възрастен човек
– от една къща. Ами той ме вижда, че аз самичък колко съм се превързал, и ме поведе.
И аз се фанах у него, като удавник за сламка. Той върви напред, ама аз пищова тъй го
държа, де да го знам какво ми мисли! А той човека нищо. Заведе ме в една маза.
Влизаме, там се скрили жени. Те като разбраха, че съм български войник, и се
успокоиха. Превързаха ме, с ракия ме промиха, вързаха ме и отидох аз при санитаря в
санитарния пункт. В болница не съм ходил.

На линията „Маргит” – настъпваха там немците, атакуваха, атакуваха, няколко
пъти атакуваха, но ние бяхме на по-изгодна позиция, на високо и с бомби главно се
отбранявахме. И аз предложих: „Другари, дайте ще измислим една бомба.” Отидохме в
селото и взехме едно буренце, 50-100 кила, кой ти го е мерил. Издънихме леко първите
обръчи, извадихме дъното, напълнихме бомби, изкарахме връвчиците през канелката и
го задънихме внимателно. И заранта – когато най-неочакваха немците – разхлабихме
обръчите на бурето леко, търкулнахме го надолу… О-о-о, че как няма да гръмне, ние
сме го напълнили с бомби. И го кръстих тогава „Фау 1”. Българското „Фау 1”.

Докараха попълнение от млади войници. Те викат, ще вървят напред с ножовете.
Аз им викам: „Минавай тука по низината, по низината, че обстрелват”, а целта ми
беше да видят избитите жертви, че не е шега. Там не гърмят като на сватба, за веселба –
гърмят да те убиват. И те като минаха от там да видят – кой без ръка, кой без крак, кой
червата му са висят… И нема вече да ги мушкат, нема нищо.

Абе, войната е жестока работа, жестока. Там нема милост!
И продължи настъплението по-нататък, докато стигнеме вече Алпите. В Алпите

се срещнахме с Осма Английска армия. Стигнахме Клагенфурт. Марибор –
Клагенфурт. Не стояхме много. Обявиха вече капитулацията на Германия. Всички
видове оръжия стреляха тогаз. Ами как няма да стрелям, цяла лента! Туй радост!

Като се върнах от фронта, вече на обществена работа минах и не съм се
занимавал с професията си. Партиен секретар бях на село, след туй в околийския
комитет, в окръжния комитет инструктор… Така се пенсионирах, като служител, 1982-
ра година.

* * *



Имаше и усташи. При Дравоград бяха главно усташи – 30 000. Усташите се
биеха със сърбите, като разбраха, че е българска армия, отказаха да се сражават и
сложиха оръжие.

От червеноармейците? Имам лични впечатления. Немците мира и покой не ни
даваха и така стана, че съветски части пристигнаха… И жени имаше. Ляга и с крака
командва кога да стрелят оръдията. Оръдията бият, чувам само като вика: „Първо
оръдие с бронебойни, второ с бризантни!” Женска част. Бронебойни, бризантни, те си
разбират вече там снарядите. И там немците си изуха чепиците и бягаха по чорапи,
дето се казва.

Дали сънувам? Да.
Да кажа, че не съм убивал, значи да лъжа! Аз съм бил мерач на картечница и

естествено, че съм убивал. Абе, виждал съм ги, как няма да ги видя! Но най-голямото
престъпление ще е да убиеш мирен човек.

Военни престъпления? Не, не! Което е вярно сега, какво да кажа, не съм бил
свидетел на военни престъпления. Може да е имало.

Англичаните? Ами ние само се срещнахме, няма никакви впечатления.
С другите войници помежду си? Добре. Ами това бяха все работници, селяни,

много добре. Едни други се разбирахме.
Отношения с другите части? Нямахме отношения. Ние сме бойци, дето се казва.

Не сме имали връзка.
Войници от други националности? Не, не, нямаше, само българи си бяхме.

* * *

Един път след войната, когато отивах във Варна, гледам го – върви един човек,
ама с къдрава коса, като на Антон Югов – бившия командир Белев. И викам на
шофьора: „Спри!” Спира. И аз тръгнах подире му, той работеше в районния
кооперативен съюз, и вървя подире му, не се обаждам. Влезе той в канцеларията си, аз
съм отвън, почуках: „Да?” „Приятно ми е – викам – от Държавна сигурност съм,
искам някои сведения.” Той ми изгледа тъй малко, викам: „Да излезем отвън.” И като
излязохме отвън викам: „Редник Челавров, бивш мерач на второ отделение.” Той взе
да ме прегръща.

Интервюто проведе Константин Голев.



НИКОЛА ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ

„Сънувам сраженията. Даже чувствам, че съм ударен, че съм ранен – това, което го
имам, го изживявам. Ами да, не може, това не се забравя.”

Никола Костадинов е възпитаник на Военното на Негово Величество
училище. Участва в Първата фаза на Втората световна, като част от българската
парашутна дружина. Участник в боевете при Страцин и Стражин. Ранен при
овладяването на Николяне и остава военноинвалид. Записът е направен в
канцеларията на Съюза на военните на Негово Величество училища в
Централния военен клуб – гр. София. Награден е с орден „За храброст”.

Казвам се Никола Василев Костадинов. Роден на 27 април 1922 г. в село
Казичане. Произхождам от знатен селски род, едни от първите заселници на село
Казичане преди повече от 650 години. Фамилията ни Ламбови е четвъртата, която се
заселва в Казичане, дошли от Кремиковци. Избирали най-хубавите места  в Казичане,
за да си построят къщите, да се устроят домовете и т.н. И сега в Казичане има един
квартал, един район, който се казва Войнишкия. Войнишки, защото там са събрани
именно всички тия фамилии от т. нар. Ламбови. Пра-прадядовците ни се казват
Ламбови и се нарича Войнишката махала, защото повечето от семействата са имали
войници, които са воювали, които са били в казармата и от там Войнишката махала.

По време на конфликта бях навършил 21 години, като войник, служил с 21-ви
набор.

Първоначално бях в летищната дружина във Враждебна. Меракът ми е бил
винаги да летя, да стана най-малкото летец, но слабоватичък бях тогава. На конкурса,
на който се явих, комисията, която ни гледаше  казаха: „Добре, момче, но не
отговаряш, малко си височък, малко си слабичък, не си за летец.” И така стана, че
меракът ми остана да служа само в летището. И през 1941 г. постъпих в казармата.
Обявява се решение на Министерство на войната да се създадат парашутни десантни
части в България, тъй като ние поизоставаме малко. А има като Русия, като Германия,
Италия и другите страни, където този вид въоръжени сили вече се разрастват и на тях
се възлага изключително голяма надежда. През 1941 г. излиза това решение, но не се
осъществява. През 1942 г. излиза едно ново разпореждане на министъра на войната, до
всички части, с което се обявяват кандидати за парашутисти-десантчици, войници,
подофицери и офицери, които желаят, и аз бех един от кандидатите. Най-напред се
минаваше през медицински преглед в самото поделение, а след това през месец май и
юни 1943 година се явихме на изпит – медицински, психотехнически, спортен в летище
Враждебна. 5000 души бяхме. На тях им трябваха офицери, подофицери и войници и



една комисия, съставена от наши специалисти, лекари и летци от въздушни сили279

провеждаха изпита. Аз за щастие може би бях по-пораснал, по-така възмъжал и влязох
в първата десятка, като парашутист. А изпитите бяха:  5 км бягане, спортно скачане на
дължина, скачане на височина, барокамера и особено тия – „тестовете” сега ги наричат,
а тогава бяха специални изпити, за да се види общата култура, образование на
кандидата и как реагира. Защото все пак трябва да се реагира при такава специалност.

И така стана, че през месец декември 1942 г., натоварени на влак ние заминахме
на две групи за Германия. Защо заминахме за Германия? Защото в България нямаше
къде да се обучаваме, нямаше оборудване, нямаше инструктори, нямаше и
специалисти. Тогава избират между Италия и Германия – Германия.280 И заминахме
именно там. 284 човека беха хората, разделени на две групи. Първата група се водеше
от командира, който след това загина – капитан Любомир Ноев Ноев281, а втората от
капитан Георги Велинов Алайков. Трябваше да пътуваме нощно време, защото война
беше все пак. Това е 1942 г. есента, зимата вече наближава и трябваше прикрито да се
придвижиме до Германия, град Брауншвайг – Военно парашутно училище, където
трябваше да се обучим.282

Какво е характерно за Парашутното училище в Брауншвайг? Това е едно
модерно за времето си парашутно училище с всички  екстри, свързани с подготовката
на парашутисти-десантчици.

Значи, първо трябваше да се подготвят и да се научат да скачат. За да стигнат до
скока, трябваше да мине един етап на така наречената земна гимнастика – падане
напред, падане назад, падане встрани, превъртане, скачане от височина и т.н. Имаше
два макета самолети – единият беше „Юнкерс 52”, от който се скача, той е транспортен
самолет двумоторен. А другия макет беше на „Хенкел 111”. Разликата от единия до
другия е, че Хенкел 111 е бомбандировач-изстребител. Той няма врата, от където да се
скача, а има люк от който се пускат бомбите. Именно това е сложното при
подготовката за скачане от тия самолети. И има един малко така неудобен момент, че
Хенкел 111 е именно тоя макет, от който ние се учехме да скачаме. До тогава нямаше
достатъчно предложения, за да скачат немските парашутисти от него. Нямаха просто
още може би опит. Изпитатели е имало, които са скачали от него. Естествено,
изпитатели са скачали, както на самолети навсякъде, но масов парашутен десант не е
имало.

И така стана, че след като направихме по три скока от „Юнкерс 52”,
командването една сутрин рано-рано – това беше през месец февруари – ни завежда на

279 „Даже имаше и един немец – поручик, който беше в тази комисия.” (цит. Н. К.).
280 „Защото е по-подготвена, по-добро оборудване има и по-големи специалисти.” (цит. Н. К.).
281 Подполковник Любомир Ноев Ноев (1909-1945) е роден в гр. Самоков. Завършва Военното училище
през 1930 г. и е произведен подпоручик на 6.IX.1930 г. Майор е от 24.X.1944 г. Командир на парашутната
дружина е от 1944 г. и участва активно в бойните действия през Втората световна война. Загива в
Унгария на 16 април 1945 г. Посмъртно е повишен в звание „подполковник”. Виж повече в: Ташев, Т.
Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 105 (бел. съст. М. Г.).
282 „Преди войната съм бил ученик и след това от ученик веднага ме взеха в казармата като 21-ви
набор. Тогава имаше такъв закон – които са завършили средно образование, трябва да отидат най-
напред в казармата, независимо от набора. Аз съм 22-ра година, обаче ме взеха да служа с 21-ви набор
Три години съм бил войник и след това съм се развивал в йерархията съответно до чин полковник в
танковите войски.” (цит. Н. К.).



летището, така на полето. Да наблюдаваме техен парашутен десант от самолета
„Хенкел-111”. Виждаме ние – в далечината летят трите самолета, от там излизат
парашутисти, скачат, парашутът се разтваря, падат долу, обаче не стават. На нас ни
направи впечатление, но викаме: „Може би има такава задача, която им е
поставена.” А те са били чучели, не истински парашутисти. Но независимо от това,
ние трябваше да скачаме с него.283 Помня, че от тоя самолет трябва да подскачаш като
пате свит на долу, за да улучиш съответно люка, от където да излезнеш. Иначе, ако не
улучиш дупката, нема как да паднеш, то е много неприятен случай. Аз, помня че
понеже съм малко по-височък,284 ударих си жестоко главата. Но имаме  каска –
специално подготвена парашутна каска, отвътре с корк, която предпазва. Ударих си
главата, позавърте ми се малко така, но все пак това са три хиляди метра, не са малко –
има време така да се успокоиш, да се съвземеш. Скочих благополучно, бих казал. Но
при този скок, един Георги Желев от Езерово, Бургаско, парашутът му първоначално се
разтваря, а след това се образува така наречения „рибарски възел”, стига до купола,
затваря купола и той пада на земята с вкарани крака в тялото, и така загина. Той е
първият наш парашутист, който загина. Ние приехме, че това не е по негова вина, а от
големата скорост, която се получава от този самолет.

Ако ви каже някой, че десантните парашути не се отварят автоматично, значи не
е запознат добре. Вътре в самолета има едно железо, има карабинер,285 закача се вътре,
вървиш един подир друг, ако проявиш страх – фелдфебела отзад те ритне.

Това е единият случай, когато загина наш човек. Вдигнахме малко там бунт, не
искахме да вечеряме, а и не искахме да обядваме. Арестуваха ни около 9 човека
групичка – беше и Костадинов, моя милост. Но на другия ден ни пуснаха, защото
нашия командир Ноев се ползваше с добро име и после не трябваше да става конфликт.
Все пак през този период ние сме били съюзници.

Но какво беше характерно? Че в състава на парашутистите имаше хора с най-
различни убеждения, след това като се върнахме от Германия имаше некои, които
станаха партизани, други политзатворници. И каква е една от причините за бързото ни
отзоваване? Освен че не сме и много послушни – връзката, която са имали нашите
момчета с работници от заводите на Брауншвайг. Даже един наш парашутист, Димитър
Тихов, беше се запознал с едно момиче там от Брауншвайг, една хубавица.286

И сетне завършихме ние благополучно. Изпита се признава, когато си скочил
шест скока и тогава вече немското командване, вместо отделно удостоверение или

283 Никола Костадинов има предвид, че е трябвало да извършат скок от Хенкел 111 (бел. съст К. Г.).
284 „Вторият, който бях по височина в наш‘то отделение.” (Цит. Н. К.).
285 „Аз го пазя още карабинера от един от моите скокове, просто съм си го запазил, имам си го за
спомен.” (цит. Н. К.).
286 „След 18 години дъщеря му, която там се е пръкнала, идва в България и търси баща си. Той не знае,
че има дете, и тя идва и се интересува кой е баща й. Майката на това момиче проявява настойчивост,
чрез Министерството на войната откриват и разбират кой е парашутистът – Димитър Тихов. И
действително, тя идва на един 18 октомври, нашия празник. Ние сме се събрали в един ресторант
заедно с генерал Стойчев, защото генерал Стойчев беше с нас винаги, като негови най-верни хора.
Дойде там една хубавица със сини очи, красиво момиче, седна до баща си, той седеше така до мен. И
„Папа, папа!” – той колко думи е научил немски, не знам, обаче направи впечатление на генерала и
Стойчев вика: „Абе, Костадинов, то вие там не учихте ли немски, бе?! Той нищо ли не знае на
немски?!” И аз к‘во да му кажа – за 3 месеца, които са учили, какво можеш да научиш?” (Цит. Н. К.).



некакви други документи, закача немската парашутна значка с пречупения кръст.
Завършихме малко по-рано, вместо за шест месеца – три месеца. Да, три месеца, което
за нас не беше никак достатъчно. Защо не беше достатъчно? Защото ние научихме само
специално парашутната подготовка. А парашутистът-десантчик има и друга
подготовка. Това е специалната подготовка, или както сега са командосите – скачане в
тила на врага, извършване на акции, извършване на скрито придвижване през нощта и
т.н. Всички онези неща, които сега са в обучението на тези командоси. Само малко
ръкопашен бой ни учеха, но това бе малко, времето не ни достигна.

Дойдохме през месец март, края на месец март, в летище „Враждебна”. В края на
май, началото на юни, наш’то командване искаше да провери що за парашутисти сме и
дали действително сме подготвени добре. Тъй като на 18 март 1943 година излезе едно
поверително писмо на командира на Въздушни войски, генерал Димитър Айранов, че
се създава специално парашутна част в България и се узаконява нейното съществуване,
с правото на летателна дейност.

Всички онези права, които са имали летците по отношение на обличането,
храната, възнаграждението, беха и при нас, като парашутистите се признават за
въздухоплаватели. Всеки отделен скок се плаща. И трябваше ние да покажем все пак
какво сме научили. В началото на месец юни 1943 г. с пет самолета, наши „Юнкерс-
52”, натовариха дружината на два етапа. Първият, едните пуснаха, след това другите.
Трябваше да овладеем моста на река Искър, където е Враждебна, некакъв укрепен
пункт и съответно този район – такава беше тактическата задача. Действително,
направихме десанта и тогава писано или неписано, поставихме световен рекорд по
ниско отваряне на парашута – 80 метра.  Толкова рискован скок не беше никога правен,
като имате предвид, че ние трябваше да скачаме от 300 метра. Какво направи един от
наш’те там самолети не знам, но той стига до височина 100 метра, Защото 100 метра е
границата на риска да се скача, но той е объркал, или пък нарочно е дал 20 метра по-
малко – 80 метра.

Некои се закачиха на електрически стълбове, тополи, но за щастие имаше само
леки натъртвания, немаше други произшествия.

Командването тогава оцени високо наш’та подготовка, произведоха ни – тогава
получих първата си нашивка „ефрейтор” за това учение. А на командването, на
офицерите, изказаха служебна благодарност.

И от тогава вече започна същинската дейност и подготовка на парашутната
дружина. Парашутната дружина се състоеше от пет роти, щабна рота, командване,
заместник-командир по строевата част и командира капитан Любомир Ноев Ноев.
Капитан Любомир Ноев Ноев  е роден в Самоков през 1909 година. Убиха го на фронта,
в Унгария го убиха. Той е конен състезател,287 даже с Крум Лекарски288 и Владимир

287 Виж разказа на парашутиста Петър Томов, който разказва, че при заминаване за обучение в чужбина
Ноев е натоварил конете си на влака, за да ги вземе със себе си. Тъй като Томов също е парашутист, но
от по-младия 23-ти набор, между неговия и настоящия разказ има много допирни точки. За да не
натоварваме текста с излишни бележки, ще отбележим само най-важните от тях (бел. съст К. Г.).
288 Крум Георгиев Лекарски е роден на 5.V.1898 г. в Кюстендил. Завършва военното училище през 1919
г. и е произведен подпоручик на 1.I.1919 г. За антимонархическа дейност е уволнен през 1935 г.Член е на
Военния съюз 1935-1944 г. Участва в превземането на Военното министерство на 9.IX.1944 г. С МЗ №
116 от 11.IX.1944 г. е повишен в звание „генерал-майор” и няколко дни по късно е назначен за



Стойчев289 са участвали, но не е от тяхната класа. Естествено, той е бил далеч по-малко.
И продължихме по нататък подготовката с тия роти.

Естествено, ние знаехме, че в историята има примери, когато учениците са се
биели срещу своите учители. Даже е имало случай, когато един немски офицер-летец
казва на нашите летци, преди да стане войната между България и Германия: „Ние сега
сме заедно, ние се обучаваме. Но ако утре стане война, ние сме врагове и трябва или
вие мене, или аз вас.” Аз лично за себе си, очаквал съм. Знаех от събитията, показваха
накъде отиват нещата – че рано или късно няма да успеят, че Хитлер няма да победи.
Но за участие във войната – не съм предполагал, че ние ще воюваме. Не съм
предполагал. Но след това, като вече започнаха нашите след 9-ти септември войната и
вие знаете какви условия беха поставени на България: „Вашите претенции отпадат,
но вие трябва да участвате във войната!” Но само воюващи: „Но няма да бъдате
признати за съвоюващи!” Така и стана. И беше дадена гаранция, че ще бъдат запазени
сегашните територии на България, което действително и стана.

Да се върна малко по-назад: След като приключихме тази подготовка,
непосредствено веднага след учението избраха десет души, най-добрите парашутисти и
моя милост, за да завършат летателна школа за запасни офицери в град Казанлък. Там
имаше такава летателна школа и нас ни изпратиха там. Десет човека завършихме
успешно, представихме се добре. Даже, ако трябва да бъда точен, бех един от добрите
курсанти и когато почина царят, аз бех представител на школата за запасни офицери,
заедно с един офицер, на погребението. Но така стана, че позакъсняхме малко и дето се
казва, огледахме опашката на тази церемония.

Но дойде вече края на годината, събитията вече назряват, това е 1943 година.
Ние трябва да се подготвиме за следващия набор и тогава ме произведоха в чин
фелдфебел-школник. И заминах в поделението си заедно с тия десетте човека, които
бяхме в школата. И през 1944 г. трябваше да ни освободят нас – 21-вия набор, тъй като
беха дошли вече подготвени войници 23-ти набор. Следващият набор, 22-ия набор го
немаше. Значи ние бехме 21-ви – 22-ри не беха взимали – и направо 23-и.290 Те се
обучаваха пак от немски инструктори, които ги подготвяха на летище Кралево близо до
Белград , за да се скъси разстоянието.

Основният набор беше 23-ти, който воюва заедно с кадровите, които беха
всичките от първите парашутисти – и офицери, и подофицери и т.н.

Последният бой 1944 г., месец ноември, дойдоха около сто и неколко човека,
именно от тия, които беха обучени в Брауншвайг, за да заменят тези, които са вече
загинали, защото тогава доста много загинаха – 59 души през време на войната, 151
ранени, от тия 23-ма останаха военно-инвалиди, включително и моя милост. Но така

помощник-министър на войната. От 18.XI.1944 е генерал-лейтенант. След войната е първи заместник-
министър на войната в периода 1946-1947 г. Уволнен е през 1948 г. Допълнително за военната му
кариера виж в: Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. Крум Лекарски е един от
пионерите на конния спорт у нас. Спечелва първи места на Балканските игри през 1931 и 1933 г. Участва
на Олимпйските игри в Париж (1924), Амстердам (1928), Хелзинки (1952) и Рим (1960 ). През периода
1954-1958 е преподавател по конен спорт във Висшия институт по физкултура (бел. съст К. Г.).
289 Генерал Владимир Стойчев е бил олимпийски състезател по конна езда (бел. съст К. Г.).
290 Виж разказа на Петър Томов, който е 23-ти набор и също съобщава за обучение с германски
инструктори в Кралево (бел. съст. К. Г.).



стана, че войната завърши с победа, както знаете. Аз в Първа армия  съм служил, в
Парашутната дружина. И за победите, които имахме при Стражин, при Страцин, пред
Куманово, Старо и Ново Загоричане, Николяне, беше дадено правото на нашия
командир Любомир Ноев да произнесе словото на победителите на площад
„Алескандър Невски” на 24 ноември 1944 година.

На 11 октомври 1944 г. в Кюстендил се проведе един скромен боен парад  на
частите – ние, които требваше да дойдеме, да подсилиме тези, които се бият пред
мостовете при Страцин. Вече няколко атаки, неколко боеве са безуспешни и трябваше
да дойдат допълнителни части. И тогава на парада в Кюстендил генерал Стойчев се
обърна към нас291 и каза: „Парашутисти, синове мои, вие ще бъдете челика на моята
стоманена армия!” И от следващия ден, 12-ти, започна наш’та подготовка за участието
ни в боя. Но минава 12-ти, минава 13-ти, 14-ти – нас ни оставиха да се подготвяме в
едни бараки в Гюешево. Но когато не му дадеш на войника с какво да се занимава, той
мисли какво да прави. Ние си бехме взели от летище „Враждебна” т. нар. „танкови
юмруци”, гранатомети и почнахме там да ги пробваме в скалите, да видиме как
действат. И действително, в първия бой на Стражин, на 18-ти октомври 1944г. ние ги
използвахме. Не всичките, но голема част от тях. Боят започна в шест часа и една
минута. Може би ще ме попитате, чакайте, вие сте парашутисти, а защо сте действали
като щурмоваци? Поради няколко причини, които според мене все пак не са много
изяснени. Едната от причините е, че не сме имали достатъчно самолети, които да
извършват такъв десант с нас на тази позиция. И после, не е много подходящо било в
тия чукари да се рискува животът на тези парашутистите. Второ – дали ние,
единствената елитна парашутна част в България, е трябвало да бъдем пуснати в такъв
неравен бой? И обяснението – че може би понеже ние сме немски възпитаници с други
убеждения: „Дай да се отървеме от тях!” Генерал Стойчев след това дава отговор на
тоя въпрос. Казваше: „...че трябваше да действат парашутистите, защото ние
разчитахме именно на подготовката, на бойния им дух, на смелостта им, на
храбростта им. Само те можеха да пробият тази отбрана на Стражин, заедно с
другите!” Не само ние естествено, и малко несъответстващо с тактиката, бойния устав,
който тогава действа... Една малка дружина 429 души пуснаха на един фронт от 3 км. И
то в главното направление, което води от Кюстендил към шосето за Скопие. Големо
пространство в такава местност и първия ден в боя ние загубихме 35 човека, 64 бяха
ранени. Защо стана така? Ние устремени напред – „Ура”, както обикновено прави
българският войник. Стигаме до окопите и започваме ръкопашен бой. Като цяло не сме
отстъпвали в боя. На първата позиция, където вече застанахме, нито една крачка не сме
направили, просто си останахме на нея, а те след това  полекичка се поотдръпнаха292, за
да си вземат втората отбранителна позиция. Ние първоначално повечето бехме със
шмайзери293. В ръкопашния бой може некои и през това време да са убити. Ние си
имахме лопатки, имахме си такива специални парашутни ножове, когато се правят
парашутни десанти, ако нещо се обърка, да може да се освободиш. Как да ви кажа? Аз

291 „Той имаше слабост към нас до последния ден от живота си.” (цит. Н. К.).
292 Никола Костадинов има предвид германците (бел. съст. М. Г.).
293 9-мм. картечен пистолет „Шмайзер”. Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 287 (бел.
съст. К. Г.).



помня нашия команден пункт на 18-ти октомври какво беше. Командирът на дружината
и помощник-командира са в един полу-окоп, главите им, половината от тялото стърчи
над него. Това беше. Въобще окопаване, мога да кажа, не сме имали. Освен това
първото окопаване при първия бой, който се проведе, и първото спиране на атаката,
която беше на 18-ти октомври 44-та година, към десет часа.

При Страцин беше трудно, защото аз тогава имах специално поставена задача.
Две усилени отделения, едното се командваше от мене. Командирът на дружината ми
възложи усилено да разузнаем Страцин, да видим укрепените му пунктове, къде са
огневите точки и т.н. И аз с 13 човека парашутисти, подбрани, тръгнахме за Страцин, с
това отделение – на 18-ти беше боя при Стражин, ние тръгваме на 20-ти. От дясната
страна, по посока на Страцин – моя милост, а от лявата страна подпоручик Иван
Пенчев Стефанов, командир на взвод от Втора лекопарашутна рота. През нощта беше
лошо времето и имам такъв спомен: Като се придвижваме през нощта, издърпвам тел
(или може би канап) на мина – излиза, обаче не гърми, не се възпламенява. Ако
действително тая мина се беше възпламенила, то тогава щях да си остана там на. А
може би причината е или във влагата, или в некаква неизправност. Но когато вече
наближихме Страцин, виждаме отгоре слиза Иван Ненков Кирилов заедно с една група
немци – седем човека. Те носят на гърба си сандъци с патрони, а той ги пленява. Ротите
са малко по-напред от нас, от щаба дето бехме. И те успяват да се доближат преди нас,
до бункерите – единия от нашата страна, другия от другата страна. И пленяват в самия
бункер немските войници. Единият, Михаил Папазов – шест, а другият, Иван Кирилов
– седем човека. Между тия немци имаше и австрийци. Тия австрийци ни помогнаха,
ние ги изпратихме назад. Те беха подготвени да се разправят с тях, това е забранено по
закон, това е страшно, това не бива да се прави. Изпратихме ги назад, стигат до щаба и
австрийците дават обяснения – не само австрийците, може и некои от немците – какво е
разположението. Така, че ние със шест човека се отървахме само при Страцин. Е, за
съжаление, остави си един кракът там, Ценко Дочев Йотов.

Боят започна към 2 часа. Първият бой, както ви казах, те ни приковаха на
позицията, когато достигнахме първите немски окопи. И по-нататък ние не можехме да
се придвижиме. Мина времето, ние потърсихме командира на дружината, от там
потърсиха артилерийска помощ294 и се подготви втората атака. И в тая втора атака в 2
часа ние наново започнахме настъплението. И пак тръгваме. Обаче идва втората вълна
от укреплението на немците, това е било до известна степен примамка – идват и ни
заковават на место. И затуй първият ден ние дадохме доста жертви. И настъплението
беше много жестоко. А гранатите, които хвърляха немците, от нашите парашутисти
един фелдфебел – Искро Йотов, командир на взвод – хвърляше обратно. Още
невзвривена тая бомба, той я взима и я връща обратно. Даже има един, не знам дали сте
чували за него, Желязко Колев Демирев295– Така нареченият Император. Той е
нумизматик. Картечар – раняват го и стана военно-инвалид. Именно на този бой обаче

294 „Имаше щурмови оръдия.” (цит. Н. К.).
295 Желязко Демирев–Императора (1923-2000) е роден в с. Мрамор, Тополовградско. Участва във Втората
световна война, като парашутист, но е по-известен с дейността си на иманяр, трафикант на културно-
исторически ценности и колекционер, за което многократно е осъждан. Убит е от друг иманяр в къщата
си в с. Мрамор (бел. съст. М. Г.).



прояви голяма храброст. Той хвърли най-много от тези гранати обратно. Ти трябва да
поемеш риска да не избухне, докато я хвърлиш обратно! И действително тогава ние
успяхме, прогонихме ги и до към 4-5 часа напреднахме, противникът се изтегли далече
в дълбочина.

Тежкото беше, когато започнахме след това да събираме труповете. Това е една
жестока, тежка, незабравяща се ситуация.

Иван Живков Моров296 беше в едно отделение на парашутната дружина – така
нареченото впоследствие “отделение на смъртта” – където трябваше да отидат само
доброволци. Усилено отделение от около 16-17 човека, което да установи контакта с
гвардейците от 50-ти пехотен полк.297 В това отделение на смъртта загинаха
половината. Там в тази група беше и синът на старшината Живко Моров298 – Иван.
Една трагична, много тежка ситуация. Той беше много хубаво момче, буйно,
непослушно, но храбрец беше.

Привечер чуваме ние във въздуха, че лети самолет – каца „Щорх”.
Генерал Стойчев идва заедно с един от неговите съветници и двама пилоти. И ние, дет‘
се вика, ближехме раните си. Още на бойното поле от боя димеше, на барут миришеше,
а ние събирахме там труповете на тези герои. Отидох при командира, казах му:
„Господин капитан, така и така, Генерал Стойчев вероятно е дошъл!”. Той си
поопъна малко така винтягата… На 26-ти октомври 1944 г., на самия връх Страцин,
когато почиваме след боя, генерал Стойчев награждава всичките и произвежда в по-
горно звание командира Любомир Ноев Ноев299. Ние, офицерите, получихме ордени, и
войниците получиха ордени. И за отплата, по предложение на генерал Стойчев,
парашутистите за проявената от тех храброст са погребани тука, в София, в Алеята на
парашутистите – парцели 71 и 72. И оттогава вече 64 години, догодина ще стане 65300,
ние честваме паметта на тия герои. Това е традиция, която е създадена от останалите
живи техни бойни другари, както и от близките на загиналите.

Искам да ви кажа, че Ноев първия боен ден имаше щастие. Може би и той щеше
да загине тогава, както загина помощник-командира Димитър Захариев.301 Един
куршум минава от лявата му страна, в джоба, където е винтягата и през портмонето,
където е свита пачката му пари. Той е получил тогава заплата и се спира куршума
точно в гънката на пачката. И по такъв начин се спасява. Бърка той, по едно време,
отваря и казва на Захариев, помощник-командира: “Захариев, гледай какво е това!
Захариев вика: „Това ви е спасило!”

296 Иван Моров се споменава и в разказа на Петър Томов, който е бил негов приятел (бел. съст. К. Г.).
297 „После в един разговор, който имах с Иван Неделев, който участва в боя, той стана след това
полковник, каза: Ако не беше вашият командир поручик Боян Радулов Пончев, с неговите момчета,
немаше кой да ни командва, той просто ни спаси!” (цит. Н. К.) Става въпрос за 50-ти пехотен Нишавски
полк. Към полка е придадена Трета българска народоосвободителна бригада „Г. Димитров”. Взема
участие в овладяването на Стражинската и Страцинската позиция. Ташев, Т. Българската войска – 1941-
1945. С., 2008, с. 279 (бел. съст. К. Г.).
298 „Той не беше парашутист, но беше деловодител-старшина и работеше в парашутната дружина.
(цит. Н. К.).
299 „ От капитан на майор.”(цит. Н. К.).
300 Интервюто е проведено през 2009 г. (бел. съст. М. Г.).
301 „Сестра му е полковник Митка Захариева, ама те се различават много един от друг.” (цит. Н. К.).



Но сетне тоя, който даваше съвета, Захариев, загина в първия бой на 18-ти
октомври 1944 година. Първа рота, първи взвод е спрян на линията от силно укрепен
район на противника, който се отбранява там и с огневи точки, и с един от тия бункери,
които се намират на Стражин. Това става след обяд, когато втората атака се подновява
Захариев вижда, че взводът е закъсал, не може да се придвижи по-напред. И той решава
да помогне, взима шмайзера и тръгва напред. Тия му викат: ”Захариев, Захариев, къде,
къде, чакай, не е времето сега!” Обаче той не слуша и картечницата го пронизва още
при приближаването към взвода. Тогава го убиват. Димитър Захариев отива, за да
повдигне духа на взвода, защото действително почти всички огневи точки на
противника са ликвидирани. Само тази е останала и не дава възможност по-нататък да
се придвижва парашутната дружина по тоя фланг.

В този взвод напред се изнася ефрейтор Никола Паскалев Николов. Докато
върви с картечницата напред, пада на едно място и не мърда. Куршумът го удря в
лявата ръка, Паскалев преодолява тая болка и използва мъртвото пространство да се
доближава до бункера. Минава бункера отзад, към вратата – така предполагаме – влиза
вътре и се самовзривява – защото ние носехме вързани на коланите си яйцевидни
бомби. Така загива. И след това, когато идва фелдфебелът на ротата Димитър Варваров
да събира труповете, не могат да различат кой е Паскалев – до такава степен са
разкъсани всичките. Но ние бехме задължени (пък и другите части, които воюват) от
левата страна на куртката си да имаме записано името си, частта и родното място. И
Паскалев беше написал: Ефрейтор Никола Паскалев, Първа рота, Първи взвод, улица
еди-коя си и от долу: „Ако загина, ще загина само аз и мойта картечница “Ганка” –
„Смърт на фашизма!”. Това беше неговият завет, така да се каже.302

Какво е характерното? Характерното е, че ние парашутистите, историята го е
написала, бехме първи на Стражин, първи на Страцин, първи в Куманово. Това е
отбелязано навсякъде. И другите с нас идват, но ние първи.

Последният боен ден беше за овладяването на Николяне, това е една височина
пред Куманово. Аз съм началник-щаб303 и тогава командирът на дружината беше
отишъл в София, в Щаба на армията, по некаква задача. Заместваше го поручик
Станимир Николов Станимиров, командир на Втора парашутна рота. Ние сме заедно с
него на командния пункт пред тази позиция. И започва боят, но както и първия бой при
Стражин, доста трудничко. Все пак се даваха жертви. Един от взводовете, който се
командваше от фелдфебел-школник Неделчо Иванов Неделчев, позакъса малко. И
тогава Станимиров започна да търси начин да им помогнат от другите роти. И аз
поисках разрешение: „Мога ли да участвам там в боя, да отида до взвода, където
позакъсаха?” Той вика: ”Може!” и тогава се включих в боя със шмайзера. Както се
води боят в тоя щабния взвод пред Куманово и на около 50 метра от мене, както

302 „Шестнайсет години след това на едно тържество във Военния музей (чествахме 86 години от
рождението на генерал Стойчев) идва при мене една булка и вика: “Аз съм Румяна! – Викам: „Коя
Румяна?” „На Паскалев приятелката.” „Къде беше досега, защо не се обади?!?” “Ами, ами…”
страхувала се от мъжа си, че ако разбере, че е била приятелка на Паскалев, туй ще навреди на
семейните им отношения.” (цит. Н. К.).
303 „Най-напред съм бил командир на взвод, след това станах адютант и началник-щаб. Адютант,
началник-щаб на поделенията тогава нямаше, адютантите изпълняваха и тази длъжност. И аз като
адютант след това изпълнявах длъжността началник-щаб.” (цит. Н. К.).



стреляха – попадат два куршума в лявата ми ръка, един до друг. И така падам зад един
камък, и стоя около три часа. Не мога да се изтегля, защото боят още не е свършил.

И вечерта, като разбира Неделчо Неделчев,304 казва: ”Господин подпоручик, аз
ще дойда, стойте там, не мърдайте!” Но аз след това съм загубил съзнание от
многото кръв, тъй като тука вената ми е скъсана, счупена е костта и три часа съм лежал
зад този камък. Той обаче успява заедно с един войник – Мишо Милев Настев,305

намират едно магаре, качват ме, най-напред ме превръзват тука. И отиваме в
превързочния пункт на 1-ва дивизия, там ми правят превръзки и ме изпращат в
Кюстендил, където да ме лекуват вече в болницата. Когато отивам в болницата, още не
съм се съвзел, още се намирам в такова състояние, една сестра на парашутист – който
служи заедно с мене – ме познава и разбрала от лекарите, че трябва да ми ампутират
ръката, тъй като не могат да я спасят. Тя рискува и заедно с един полковник от щаба на
генерал Стойчев, с една линейка, която през нощта тръгва за София, за да спасят него,
урежда документите ми, качва ме и мен на носилката. И по такъв начин пристигаме в
Александровската болница.

В Александровската болница дежурен е професор Филип Филипов Велинов,
неврохирург. Вижда какво е положението и, за щастие, той е пък наш близък. „А, това
на бай Васил момчето!” Едно време баща ми е носил мляко на неговите синове. Прави
операция, зашива ме без упойка, без нищо – нерв радиалис, който движи ръката.
Гипсира го след това и така шест месеца. За щастие нервът зараства, не напълно се
възстановява, но зараства. Загубвам силата на ръката и така шест месеца докато свалих
гипса и вече се чувствах по-добре.

По време на гипса съм извършил парашутен скок, за да покажа, че мога да
скачам. Това беше на летище “Петте могили” – Враждебна. Вече командир беше друг –
Алайков. Те винаги с предишния командир беха в такива отношения, кой да води
бащина дружина. Този Неделчо Неделчев беше дошъл в болницата. Това беше месец
май. Аз все още сам там в болницата, не съм излезнал. И казва: ”Господин подпоручик,
ние утре ще имаме парашутен скок!” “Къде, бе?! Ами как ми се иска да скачам!”“Как
ще скачаш, я виж ръката?!” Викам: “Добре бе, уверявам те, че мога!” Като в нашата
подготовка, имайте предвид, че лявата ръка не действа, в лявата ръка носиш шмайзера.
Ти трябва да се справиш само с дясната. И действително на другия ден излъгах
началника на болницата, че имам важни причини вкъщи. Пуснаха ме и отидох на
летището, облекох се в комбенизон, каска, парашут от самолета – и скачаме над „Петте
могили”. За щастие всичко върви добре, излизам от самолета, разтваря се парашута,
слизам на долу, наближавам към 50 метра. За нещастие се получава един вихър, който
ме вдига обратно нагоре. Какво да правиш?! А през това време мене ме е страх, защото
знам, че Алайков като ме види, че скачам, ще си имам големи неприятности. И от
лявата страна нашия десантен парашут има една катарама. Аз съм я отворил, за да мога
бързо да се освободя с парашута. И стоят тука коланите ми, обаче не са вързани, а само
като раница. Като започна да ме вдига нагоре вихъра, викам: „Отивам!” И инстинктът
за самосъхранение – с дясната ръка успявам да хвана коланите и дърпам насам, за да не

304 „За съжаление умря от рак на гърлото, горкичкият.” (цит. Н. К.).
305 „И той почина, от Хасково.” (цит. Н. К.). Никола Костадинов има предвид, че Настев е починал след
края на войната (бел. съст. К. Г.).



се разтвори сбруята. Мина вихрушката, почвам да слизам надолу и пак втората беля –
падам върху един куп от пресна тор, с извинение и целият... По това време виждам, че
идва командирът на дружината майор Алайков и вижда. Аз ставам и викам: „Господин
майор, подпоручик Костадинов изпълни 96-ти парашутен скок!” И той вика: „Твойта
мамка да еба, подпоручик Костадинов, ти нали си в болницата? К’во правиш тука?!”
Така се случи.

Когато се подготвя участието на България във втория период на войната, генерал
Стойчев си подбира хора, които ще му помагат. Той се обръща тогава към Ноев да
дойде с него като офицер за свръзка към щаба на армията.

Ноев казва: “Съгласен съм, обаче искам да си взема и моите момчета за
разузнаване и за охрана на щаба!” И тогава взимат 82-ма души. Как става изборът?
След Първата фаза загиналите на фронта са около 56 човека. В Унгария загинаха само
трима души – командирът на взвода Иван Димитров Иванов и един войник, а всички
останали 56 човека загиват именно през Първата фаза. И останали сме малко, към сто и
два-трийсет човека, аз не съм лично присъствал, защото бех в болница, аз бех ранен.

И като се строяват, Ноев казва: “Така и така, възложена ни е задача да
участваме във Втория период на войната, но аз с вас искам да ходя! Които искат да
дойдат с мене, да направят две крачки напред!” В първия момент, естествено, не всеки
се съгласява, но след като ги е уловила лудостта всичките тръгват. И той вика: “А, не
така, така нема да стане!” И тогава взимат 82-ма човека.

* * *

Ние бехме приравнени към въздухоплаватели, а те се ползваха с особена
таблица за хранене, и ние по отношение на храната, на облеклото нямахме никакви
проблеми. Освен това, ние парашутистите бехме въоръжени и с „Парабелуми”306,
всички носехме „Парабелуми” от лявата страна като немците. И това създаваше у нас
едно особено самочувствие на известно предимство. Не искам да подценявам никой,
защото всеки, който е войник, той все пак е изпълнявал определени задължения към
Родината си, но това ни създаваше при нас самочувствие и малко повечко буйствахме.
Имахме една кръчма, тогава на бившата Регентска – казваше се “Смелият парашутист”.
И като отивахме там, в тази кръчма, понапивахме се малко – става въпрос, когато ни
пускаха в отпуска – и вечерта вече наближава 12 часът, трябва да се прибираме. Там
имаше един трамвай – десятка, който вървеше от Подуене до Сухата река. Взимаме
трамвайчето дотам, слизаме и пешком до летище „Враждебна”. От ръководството на
трамваите се оплакват на командира: „Така и така, имаме информация, че вашите
парашутисти взимат трамвая!” Командирът ни събира и казва: „Правят ни осма
забележка! Добре де, ползвали сте го трамвая, поне един да остане да го върне!”

306 9-мм пистолети „Парабелум” (бел. съст. К. Г.).



Ние бехме изучили да караме трамвай, да управляваме кола, имахме такава
подготовка, която парашутистът допълнително трябва да знае. Не всичките можеха да
управляват, но се намираше кой да кара трамвая.

Винаги съм се гордял, винаги съм носел със чувство на гордост и униформата
си, и медала си, и ордените си, и всичко.

А във войната ние имаме едно правило: ако ти – както беше казал оня генерал –
не стреляш, той ще стреля! За мене след като е започнала войната, тоя, който е отсреща,
е врагът. Даже в Германия като бехме, един от инструктурите – унтерофицер Хунг,
имаше слабост към мене. Като се хранехме на обяд, все гледаше да ми пробута нещо
повечко, или некоя консерва. И така в мисълта ми по некой път идва: „Ами сега, ако е
отсреща тоя Хунг, как ще постъпиш, как ще постъпиш? Требва да воюваш. Друг
начин нема. Това е войната. Ако е унгарец и той е враг срещу тебе, няма как, и него ще
стреляш.”

И с руснаците сме се виждали. След 9-ти септември имаше така наречен “Черен
влак”. С този влак избягаха онези, които са имали престъпления в България, немци,
разни дипломати и т.н. Тогава идват на летище Враждебна руски самолети и нямат със
себе си парашутисти. Обръщат се към командира да отидем с тях парашутисти. Това е
още преди да заминем за фронта. Ние сме още във Враждебна и те искат парашутисти,
едно отделение, в един самолет, за да могат там при случай на нужда да ги пуснат. И
тогава един, Богораев, който е половината руснак307, знае чудесно руски език, става
командир на това отделение – Иван Костадинов Богораев, така се казва. И заедно с тях
– качват ги там, разхвърлят ги по самолетите и заминават за фронта. Обаче това става
малко по-късничко. Вагоните са откачени, обградени са тези, които са се скрили там в
района, и парашутистите участват в преследването.

Влака са го хванали и като спират влака, те искат да се скрият, за да могат да се
спасят. Обаче частите ги изпреварват и тогава нашите от парашутното отделение
започват да действат въоръжени, като бойци с автомати. Единият от тях е Константин
Богораев, както го записват руснаците, че участва с парашутистите. Двайсет години
минават след войната и от Министерството на войната търсят кой е тоя Богораев.
Неговият син Бранимир Богораев е първенец на Техническия университет. Английската
кралица всяка година давала правото на един първенец от социалистическите страни да
учи. И действително, Бранимир Богораев като първенец го изпращат там. Баща му
изплашил се малко, когато започват да го търсят от министерството. Той308 идва при
мене и вика:”Кольо, така и така, викат ме в Министерството, дали нещо с Бранимир
не е станало?!” Викам: „Еми, ще отидеш!” Какво друго е можело да стане. И той
отива, и те му дават от Министерството орден – награда за храброст. Идва той при мене
наново с една бутилка коняк “Слънчев бряг” и вика: ”А-а-айде, Кольо, ето!” Толкова
години беха минали. И това са ми впечатленията, иначе аз немах възможност във

307 „Майка му е рускиня, баща му е българин.” (цит. Н. К.).
308 „Костадин Богораев работеше в една цинкография, кутийките на пастата за зъби “Поморин”.”
(цит. Н. К.).



Втората фаза да участвам, щото бех в болницата и не съм могъл да се срещам очи в очи
с тях.309 Но, преди да заминем на фронта, в летище “Враждебна” се виждахме.

А немците, те са студени хора. С тях не може да общуваш много. Не сме
общували, само когато провеждахме състезания – волейбол, когато играехме футбол.
Но ние, понеже винаги ги биехме, бехме далеч по-добри от тях и те викат: ”Да, вие сте
избирани всичките, а наш’те са на фронта и затуй ни биете!” и т.н. Това ни е било
общуването. Нито сме се хранели заедно с тях, нито сме ходели некъде заедно. Е, като
ни пуснеха отпуска, имаше една улица “Бухщрасе”, с червени фенери, където мнозина
от наш’те хора прескачахме. Други отиваха до фабриките, както ви казах, с тоя,
Димитър Димов. Инструкторите, които ни тренираха, беха старшини, подофицери. А
офицерите си ги подготвяха инструктори-офицери на по-високо равнище. Щото
тяхната програма, на офицерската група, беше малко по-друга. Тя изисква малко по-
различна програма за подготовка. В скачането, в земната гимнастика всичко беше
еднакво. Но по отношение на тактиката е малко по-друга програмата.

Имаше случаи, когато младши подофицери посягаха,310 нанасяха побои, имаше
разни други разправии, от тия изопачените наказания – с клечка да мериш пода. При
нас парашутистите в парашутната дружина такова нещо нямаше. Значи, имаше голямо
единство, може би рискът, който е имал всеки от нас като парашутист, го е карал да
разчита на другаря си, и ние не сме имали абсолютно никакви такива случаи на
издевателства. А освен това с голяма любов се ползваше командирът на дружината.
Той действително беше изключителен човек – Ноев. Много хубав човек. Даже когато
посрещна генерал Стойчев първия боен ден, когато загинаха 35 момчета, в рапорта,
които той даде на генерала, рапортува така: “Г-н генерал, парашутната дружина
изпълни възложената бойна задача, но с цената на много жертви. Загинаха ми
момчетата!” И сълзи му капеха от лицето. А Стойчев се обърна към него и му вика :
“Ноев, война е, без жертви не може!” И не случайно и Ноев, и Паскалев са вписани
във вечния списък на героите на България. И на 3-ти март техните имена – ефрейтор
Никола Паскалев и майор Любомир Ноев Ноев, ги четат заедно с командира на
Танковата дружина във Втората фаза на войната майор Иван Гюмбабов. Те загиват
заедно с Ноев. По разкази, които имам от мои войници, участвали там – започва се
атаката при Ястребац, обръща се Гюмбабов към Ноев311 и му казва: “Ноев, дай моля ти
се, от твоите парашутисти за охрана на танковете!” По такъв начин да ги използва
като гренадири, заедно с танковете да действат.312

И действително, отбиват атаката, прогонват немците, и там са ранени трима
души парашутисти в този бой. След боя, привечер седат на един от танковете на
командира Иван Гюмбабов, отварят консерви и пият от манерката по малко там
водчица, каквото е имало. Там се намират командирът на дружината на танкистите

309 Никола Костадинов има предвид руснаците. За срещи с руски пилоти в България виж разказа на Иван
Сердаров (бел. съст. К. Г.).
310 Никола Костадинов говори за българската армия (бел. съст. К. Г.).
311 „А Ноев е дошъл при Трети корпус, където е бил Гюмбабов.” (цит. Н. К.).
312 Виж разказа на ПетърТомов, който малко преди раняването си охранява един танк, като част от тези
действия. Томов описва своето раняване и на един от неговите другари, когото се опитва да го изтегли.
Томов описва по подбен начин ситуацията около смъртта на Ноев, но с малки разлики – напр. храненето
е било на обяд, на другия ден (бел. съст. К. Г.).



Гюмбабов, Ноев – нашият командир, командирът на взвод Иван Димитров и един
войник, Георги Апостолов, който е свръзката на командира на взвода. Пада една мина
от едната страна на танка, втора мина и тогава викат: ”Господин Ноев, господин Ноев,
махнете се, бягайте оттам!”А те наш’те герои не бягат. И трета мина пада точно
върху тях и ги убива всичките. Така загиват те.

След това ги изпращат – строяват се от едната страна парашутистите, от другата
страна са танкистите, напред са поставени ковчезите, и ги изпращат. Ноев  го погребват
тука, в София, Гюмбабов не знам къде е погребан.

Преди две години с полковник Рухчев отидохме в гробището в Харкан. Това е в
Унгария. Той полковникът произнесе там слово, беше много хубаво, и по едно време аз
попитах тоя, който ни придружаваше от нашето посолство: “Така и така, имам един
човек, наш – викам – Георги Апостолов се казва, от Павликенско, но не можах да
разбера тука ли е загинал? Къде е погребан, може ли да разберем? И той вика: „Кога
си заминавате? Викам – След два дена”. И на другия ден идва и казва, че на 27-ми
април 1945г. Апостолов е починал от раните си и е погребан в общ гроб, там в Чурго.
Така че от 59-те човека313 само един – този Георги Апостолов, не е погребан в
България, а е останал там.

Ние винаги сме се старали да поддържаме добри отношения с всички родове
войски. Не сме се гордели, че сме нещо повече, макар че самочувствието ни вътрешно
винаги е било по-високо, няма какво да си кривя душата. Но не сме имали конфликти.
Е, имахме конфликти само с милицията314 по едно време, защото като се връщахме от
“Смелия парашутист” и некой път така малко по улицата поподвиквахме. Имахме така
една схватка с милицията, но не беше продължителна. Ние бехме много така
самонадеяни с пищолите. Гръмнахме по неколко пъти там, два-три, имахме малко
неприятности, но отмина.

Доколкото знам от това, което са ми казвали, унгарците са се държали
изключително любезно, внимателно и гостоприемно.

Един от войниците, от Пловдив, беше мой войник, беше ранен. Той е един от
тримата ранени по време именно на тоя бой при Ястребац. Когато го раняват, при него
идва командирът ни Ноев, разбрал, че е ранен нашият парашутист. И той ми разправя,
като се върнахме: „Кольо, нямаш представа, бех се предал, но като дойде Ноев и ме
пита  „Как си, какво си, горе главата!” и като че ли ми вдъхна сили!” И вика “Ето,
виждаш ме сега.” Остана инвалид.315 Но все пак, как да ви кажа, любовта, обичта,
вярата в командира е силна.

Имам и друг случай. Един от командирите, участвал не само в боевете, но и в
разузнаването, този случай е описан от Борис Чолпанов. В една книжка е описал как
наш’те парашутисти са заловили един подполковник немец. Подпоручикът и трима
души войници преминават заедно река Драва с гумена лодка. Хващат пленника и по
време на връщането им обратно, точно към брега на Драва, немците успяват да

313 Никола Костадинов има предвид загиналите парашутисти (бел. съст. К. Г.).
314 По време на схватката все още названието е било „Полиция” (бел. съст. К. Г.).
315Всъщност Никола Костадинов говори за Петър Томов, макар, че не споменава името му.
Изключително интересен случай на преплитане на разкази, тъй като интервютата на двамата са
провеждани съвършено независимо едно от друго, съответно в София и Пловдив. Въпреки това
Костадинов описва същия епизод, разказан по-късно в първо лице от самия Томов (бел. съст. К. Г.).



продупчат гумената лодка. Обаче те преплуват и стигат до щаба. В щаба той си
разказва всичко. И действително това е една проява на героизъм.

Кирил Дамянов Тодоров се казва, Киндата му казваха, чудесен футболист. Дълго
време беше тука, в стадион “Васил Левски”, по охраната, по контрола беше. Заедно с
тоя Кирлев, другия парашутист, героят. И даже са играли футбол с англичаните в
Клагенфурт. Приятелски мач. От Първа армия излъчват футболисти и там играят двама
души от парашутистите. Командирът, този Кирил Дамянов Тодоров, и един друг
войник. И нашите ги бият с два на един. Има го някъде, това е записано даже по
документи.

Или трябва да победиш, или трябва да загинеш. Всеки, естествено тръгва със
страх – дали ще може да победи или не. Да, и този страх се преодолява. След като
започнеш – поне по себе си знам – след като започнеш да се биеш, започнеш да
стреляш, никакъв страх немаш. Ти се стремиш само тоя, който стреля срещу тебе, да го
ликвидираш. Това е, това си мисля. Това е горе-долу като скачането с парашут.
Първоначално изпитваш този страх, но след като се отвори парашутът – ти гледаш
върти се парашутът, гледаш природата, гледаш пътища, гледаш селища, приятно ти е.
Гледаш реките, как приближава земята. Пак наново се явява този трепет, този страх, но
като скочиш, всичко минава.

Тъй като стрелят, ти не може да го видиш противника така срещу тебе. Но имам
такива впечатления, че именно този, който ме е стрелял, са го довършили после, там.
Който ме е уцелил, да. Ликвидирали са го после нашите там.

Какво да ви кажа? Когато бех председател на Съюза на военноинвалидите,
дойдоха от една редакция и ме попитаха: „Господин Костадинов, какво е становището
ви по отношение нашето участие в Ирак?” Аз му казах: “Човек, който е бил на война,
който е видял как загиват негови другари, който е видял пораженията, които нанася
войната, никога не може да се съгласи и да подкрепя идеята за война!” Сега нашите,
които са във Ирак… Може би политиката, може би такова е сега положението, но аз
лично не одобрявам участието в такива мисии на наши войски. Защото ето – от
парашутистите загинаха четири човека! Ние даже им споменаваме сега имената,
честваме ги. И те загинаха под знамето. Чакай, те са загинали далеч зад границите на
България, те са защитавали чужди интереси – но те са загинали. Те са изпълнявали
дълга си към Родината. Аз така го разбирам. Загинали са под знамето, независимо къде.

Приятеля, който съм видял убит, това е Димитър Захариев, помощник-
командирът, а вече други не знам. Аз говоря лично за хората, които познавам. Другият
приятел, който е загинал, е командирът на Първи взвод, Първа рота, подпоручик Кольо
Маринов Колев. Заедно с него ние сме завършили школата и той е първият, когото
убиха. Именно него. Същия ден, 18-ти октомври, заедно с един подофицер – Димитър
Стойков Добрев се казва.316 И преди да загине, той изпраща на брат си писмо с една
снимка, в която пише на него: “Ето това е последната снимка, братко, която ще
видиш, защото друга няма да има кой да ми направи! Довиждане!”. Едно вътрешно
некакво чувство го е накарало да напише.317

316 „Неговият племенник, работи сега в Министерство на отбраната - полковник Севастиян Добрев.”
(цит. Н. К.).
317 „Това го знам от него, от подполковника.” (цит. Н. К.).



Мъката, мъката по загиналите другари. Това е. Като наближи 18-ти октомври,
когато трябва да правиме традиционната панахида, боледувам преди това цела седмица
и може би след това 3-4 дена. Изживявам го, връщам се назад в спомените си, виждам
лицата на тези, които са загинали, на тези, които са ранени, болките, стенанията. Ето
това е споменът, който действително не ме напуска. Но има и друго, което ми е
останало от армията. Чувството, че съм все още човек, как да ви кажа – живея. Живея в
този смисъл, че в сънищата си скачам, летя, прескачам и т.н., което показва, че онова,
което съм учил някога, което съм изживял, останало е некаква дълбока следа във мене.
Това са спомените ми. Сънувам сраженията. Даже чувствам, че съм ударен, че съм
ранен – това, което го имам, го изживявам. Ами да, не може, това не се забравя. То е
дълбоко оставило следа.

Какво да ви кажа за съдбата? Мойта съдба е малко така по-превратна. Аз съм и
щастливец, и нещастник. Щастливец съм това, че съм имал три случая, когато съм
прескочил смъртта – с мината през време на войната, скачането с оня парашут и че съм
оцелял след операцията. Това са тия случаи.

Другите, нещастните са това, че пътуваш от София за летище “Божурище” и
четеш във вестника – помня го и сега, вестник “Отечествен Фронт” – списъка на
враговете на България. Пише там имената  на офицерте  и на едно място гледам –
подпоручик Никола Василев, нема го Костадинов. Обръщам на другата страница и
виждам Костадинов. Не, това не предполага, че ще ме уволнят. Мотивите са, че съм
военноинвалид, че не съм бил готов за парашутист, но защо са ме включили там? Това
не мога да разбера, това не мога да си обясня, разбирате ли? На личностна основа беше,
но това се коригира след това.

Втората ми специалност, не знам дали знаете, аз съм танкист. Завършил съм
Военно-танково училище, след това и съкратения курс във Казанлък, със 68-ми випуск.
Това е първият танков випуск, който е бил като подпоручици, на служба в Танковата
дивизия в Казанлък. И от там вече започна и мойта служба. Бех преподавател в
Танковото училище в Ботевград, когато се сформира. Провеждах изпити, провеждах
огневата подготовка, стрелба с танково оръжие и т.н. Аз след това си бях военен десет
години, във Военното издателство работех, след това работих редактор за военно-
техническа литература. С конкурс бях, но пак стана онова време и на 39 години ме
пенсионираха.

А ръката ми пречи. Даже днеска не са ми я вързали, иначе пречи, то не може.
Може да е шито, може всичко, но там, където е минал куршум, оставя следи.

След това като ме пенсионираха, една година близо немах право да работя
никъде. Защото имаше един такъв закон – пенсионерите немат право да работят. И
тогава един мой приятел, който завеждаше “Товарни таксита” към “Слатина” вика:
“Кольо, ела, ти имаш документи, ела да станеш механик при мене, на хонорар.”
Защото немаш право там да получаваш заплата, на хонорар. Та една година.

След това една година бех директор на естрадна група, която пътуваше и в
чужбина. Музикалната дирекция към Министерството на културата ме беше удостоила
с вниманието да водя тая група. И аз я водих. Бяхме във Полша и цял месец със
Маргарет Николова, певицата, сме били на една седалка – аз като ръководител на
групата. Но съм се държал прилично, не съм имал никакви отклонения и така мина.



Аз съм семеен съм, имам двама сина. Единият догодина ще стане на 60, а
другият на 50 години. И двамата са вишисти – икономисти. Имам трима внуци и една
внучка. Най-големият, Николай, трите имена ми носи.

Интервюто проведоха Мариан Гяурски, Константин Голев и Кирил Чуканов



НИКОЛА ДИМИТРОВ РУХЧЕВ

„Вижте какво, аз не съм срещал врага лице в лице, тъй като аз се борех с моя враг,
който е в земята, който е много по-опасен, отколкото оня да го видиш.”

Никола Рухчев е възпитаник на Военното на Негово Величество училище.
Участва във втората фаза на Втората световна война, като взводен командир в 11-
та дивизионно-инженерна щурмова дружина. Дейността му на фронта се състои в
обезвреждане на противопехотни мини. Записът е направен в канцеларията на
Съюза на военните на Негово Величество училища в Централния военен клуб –
гр. София.

Казвам се Никола Димитров Рухчев, роден съм на 1 май – какъв хубав ден –
1924 година, град Карнобат, Бургаска област.

Сега, първо това е много интересно, което няма да го има при другите – аз съм
изпратен на фронта като портупей-юнкер. Последният курс – портупей-юнкер във
Военното училище и нас ни изпратиха на фронта пролетта на 1945 година. Официално
беше като боен стаж, но там веднага бяхме назначени като взводни командири по
назначения в определени части.

Аз специално бях назначен за взводен командир в 11-та дивизионно-инженерна
щурмова дружина. Това е към 11-та дивизия, всяка дивизия има по една такава
дружина. Там бях назначен за командир на Първи взвод от Първа рота – 1, 1, 11. Това е
инженерно поделение, това е поделението, където аз бях.

Командир на дружината беше майор Бръмбарски, не му помня малкото име.
Командир на ротата ми беше поручик Ото Антонов, той обаче излезе в отпуска, друг го
замести.

Бях на 20 години на фронта. Старият закон беше пълнолетие на 21 години и така
навърших 21 там, на фронта. Така, че твърде млад се сблъсках с неприятностите на
войната. Не бях виждал ранен човек, но това по-нататък.

Баща ми е офицер, стига до чин полковник, същевременно беше и инженер.
Аз завърших Военната гимназия. Във Военната гимназия се постъпва след 5

гимназиален клас, тогава военната гимназия беше до 8-ми клас. Аз бях във Втора
мъжка софийска гимназия и с конкурсен изпит през 1940 година постъпих. През 1943
година завърших Военната гимназия пак там и веднага преминавам във Военното
училище, което е на същото място, като юнкер. Докато бяхме в гимназията, се
наричахме кадети. Последният клас на гимназията – 8-ми, ставаме старши кадети.
Сложиха ни една нашивка и когато постъпим във военното училище ставаме юнкери.
По-висшата степен на юнкера е портупей-юнкер. Портупей – това е, където се носи
сабята. Защото можеш да носиш сабя. А последната степен, както нас ни произведоха,
преди да ни пратят на фронта, е фелдфебел портупей-юнкер.



Фелдфебелът е старшина.318 Преди да заминем на фронта, произведоха ни
фелдфебел портупей-юнкери и оттука випускът замина за Унгария. Там в Печ ни
посрещна генерал Стойчев, поздрави ни с отиването, отидохме в щаба на армията и ни
връчиха там назначенията кой къде да бъде. Дотогава ние не знаехме кой къде отива,
разбира се, по специалности. Аз там се явих на командира си и поех един взвод, защото
взводният командир беше ранен, в болница, и взводът беше свободен.

Това е март месец, края на март - началото на април 1945 година, това е след
големите Дравски боеве. Те бяха от 6-ти до 19-ти и понеже имаше доста жертви, имаха
нужда от офицери, млади офицери. Затова нашият випуск от 111 души заминахме
веднага, за да попълним тия загуби.

С влак стигнахме до Белград, оттам с камиони. И ние не знаехме кой в коя част
ще бъде, и когато отидохме в щаба на армията получихме назначенията си. Така че в
тая дружина бяхме двама души колеги с моя съвипускник Миро Митев, почина вече и
той. И започнахме войсковия живот в една бойна част. По-нататък може би ще стане
дума за това.

Аз се явих в едно село, там беше щабът на моята дружина. Селото се казваше
Даран, чисто немско село, говореше се на немски език, за мен беше лесно, защото аз
учех немски. В Унгария действително имаше чисто немски села – това, разбира се, е
остатъка от Австро-Унгарската империя.319 Но веднага след това, разбира се, започнах
дейността си.

Какви задачи съм изпълнявал? Почти всички инженерни задачи. Още когато
отидохме, най-напред участвахме в укрепяване, защото не се знаеше какво ще стане.
Оттатък Драва още не беше започнало настъплението, германците бяха там и започна
укрепяване главно на втората отбранителна полоса. Тя е на 12-15 км от фронта. За
разлика от първата, където работи войската, във втората главно местно население.
Разбира се, ние трябва да очертаем окопите, да ги трасираме с моите войници. И се
извлича цялото местно население – всички момчета над 16 години, момиченцата над
18, всичко работоспособно отиваше да копае.320 Това беше първата ми задача. Но след
това много бързо се поставяха вече и други задачи.

Когато започна настъплението южно от Драва, аз бях назначен в т.нар. (за вас е
непознато) „минен отряд за заграждения”. Моят взвод с три камиона, на които са
натоварени мини. Делят ни най-опасното място с готовност при пробив веднага да се
преградят някои линии, (рубежи ги наричаме ние), с оглед да се спре противника. И
противопехотни, и противотанкови мини. Разбира се, трябваше да проуча тези линии,
да бъда в готовност по радиото всеки момент да изляза. Тази задача я изпълнявах около
12 дена.

318 „Сега тази дума “фелдфебел” я няма, старшина, се използва.” (цит. Н. Р.).
319 В Унгарското кралство още през средновековието се заселват много немци – предимно саксонци
миноьори. Освен в Трансилвания, която е известна с богатите си сребърни и златни рудници, немски
заселници има и в други части на страната. Преселенията на немскоезично население продължават и в
по-ново време, като при управлението на австрийската императрица Мария Терезия се наблюдава нова
голяма вълна – т. нар. шваби. Известни са така, защото при отпътуването си от Германските земи се
концентрират в Швабия, но всъщност са от най-различни области (бел. съст. К. Г.).
320 Подобно описание на задачите, изпълнявани от инженерно-щурмовите части, виж в разказа на Тодор
Анастасов. Тъй като той също служи в инженерно-щурмово отделение, разказът му има множество
сходни моменти с този на Никола Рухчев (бел. съст. К. Г.).



През това време нашите части – това трудно може да се види без карта –
достигнаха до Барч. Това е едно градче в южна Унгария, на реката Драва, много
красиво, много хубаво курортно градче. Но мостовете бяха разрушени. Тогава получих
задачата да устроя переправа. Переправа е мястото, където се прехвърлят войски, без да
има мост. Тогава се устройва пристан на двата бряга и с понтони или пък с гумени
лодки321 се прехвърлят войските, а на обратната страна се извозват ранени, убити, и т.н.
Това беше една неприятна задача, в смисъл, че това място, където бяха разрушени
мостовете – Прещерн, на южния бряг на Драва, бяха минни полета, които са поставяли
съветските войски. Те са го дали това място на югославянските партизани, на
Югославянската армия по-точно, но германците ги изтласкват. При бягането
разрушени мостовете,  много от тях попадат на тия минни полета и това място, където
аз устройвах от едната страна переправата, от другата страна всичко беше осеяно с
трупове. Коне особено. Една от най-неприятните задачи, която съм изпълнявал. Това е
миризма страшна. Конете целите подути, хората целите. Аз на 20 години се сблъсках с
ужасите, нещо което никога не съм го виждал. Човек не бях виждал така, без глава.
Представете си на тази възраст какво представлява за един човек изобщо. До днес го
помня някой път, като се събудя. И ме мъчи не само самата техническа работа като
специалист: Какво да ги правим тия трупове, тия коне? Какво да ги правим? Копаем
ями, дърпаме ги с въжета. То му се откъсне крака, вече изгнило. Ползвахме мрежи,
маскировъчни мрежи. Около коня примерно – да не говоря за хората – да го хванем и
издърпаме, да го вкараме в трапа, който сме изкопали предварително. А за да не губим
време, трапа го изкопаваме с мини. Взривим една противотанкова мина да ни отвори
път. Това беше необходимо, защото ставаше смяната на нашите части, които бяха
действали южно от Драва. Те се прибират – това беше 3-а дивизия – а моята 11-а
дивизия  ги сменя и отива оттатък. Нямаше как другаде да бъде.

Там изпълнявах друга инженерна задача. Переправата не може да бъде
постоянен начин за прехвърляне на войски и получих веднага задача да построя мост.
Така обаче на 250 м река как се построява мост? Тогава използвах падналите ферми на
разрушените мостове, те бяха железни, решетъчни мостове.  При падането на цялата
ферма тя се забива в дъното и седи част отгоре. Върху нея аз вече достроявам и
прокарвам път, по който могат и камиони, и каруци да вървят. Виждате колко
разнообразни инженерни задачи.

Много от тези неща аз не бях учил във военното училище. Само две години бях
там като юнкер, специалист. Но човек трябва нещата да ги изучава там, на място.

Когато знаеш принципите – след малко ще стане дума за това – можеш да
намериш начин да решиш проблема. Аз след това, като се върнах от фронта, повечето
от времето – 40-50 години, бях преподавател. След като завърших строително
инженерство, много неща си обяснявах, вече научно. И от цялата моя практика като
преподавател, аз исках да уча хората – бъдещи офицери, на принципите. Принципите, а
не на изпълнението на конкретен начин. Ти като знаеш принципа, ще намериш начин
как да го изпълниш.

321 „Понеже аз бях инженерна част нямахме понтони.” (цит. Н. Р.).



Интересно, в това градче Барч много близко се намира един замък. Пълно езеро
и в средата една нимфа. На едни големи унгарски богаташи е бил този замък и на това
място е бил сниман един филм по мое време – “Видение край езерото”322. Аз знаех, че е
там и нарочно намерих време, някой час, да отида на това езеро с тази нимфа. В Барч
бях отседнал, хубави сгради имаше, населението беше изселено, но тези, които не са
пожелали да напуснат, бяха там. Отседнах в една много хубава, голяма къща, на една
бивша балерина, която остана там. Не искала да напусне. Тя беше 86 годишна, с моя
випускник отседнахме при нея, тя ни покани.

Тя имаше една прекрасна библиотека, всичкото в масивна мебел. Разговаряхме
по много въпроси. Ние млади хора, 21-годишни, гледаше ни като деца. И една
помощничка имаше. Така че по време на войната срещаш и такива неща. Те в момента
внасят известно не само разнообразие в бойния живот, но и четяхме много книги. Но и
това време мина.

Там останахме – значи то е било края на април, началото на май. Още не беше
свършила войната. След това преминах оттатък и известно време съпровождах пехота в
настъплението й за разчистване на мини.

Обикновено, когато настъпва пехотата, единственият най-сигурен начин, че има
минно поле, е да пострада човек. Настъпи, откъсне му крака. Веднага пионерите
напред, ние бяхме пионери. Ние излизаме, започваме да чистим, да правим проходи,
през които да се минава. Това е вече техническа работа, за която ни учеха. Ние
срещнахме най-разнообразни мини, пак повтарям – принципът помага да се справиш с
всяка една от тях323.

На 9-ти май свърши войната и ние бяхме в Лайбниц, в Австрия. След войната
започна да става изтеглянето към България. Моята дружина обаче – 11-та дивизионно-
инженерна, за разлика от всички други, които си тръгваха към България, я оставиха в
Унгария още повече от месец след войната, да чисти мини. Ние бяхме върнати в цяла
южна Унгария, особено в района, където са били Дравските боеве – Дравасоболч,
Дравапалконя, всичките села. Целия май и половината от юни ние останахме там. Това
е един труден, тежък период, защото, как се мотивират тези хора?324 Много
демобилизирани. Бащи, оставили семейства. Те от първата фаза воюват, ние бяхме във
втората фаза, те от първата. Всички други си отиват по къщите. Това беше най-трудно –
да ги мотивираме, да разберат, че ние трябва да оставим чисто унгарското поле, да
могат тея селяни, тея хора да работят, да се прехранват. Моята база беше в едно градче,
казва се Пшелие или Шелие. Там живеех, там беше взводът ми настанен в квартири,
главно отделения в къщи. И в продължение на 30-40 дни разчиствахме най-
разнообразни минни полета покрай реката Драва – от Драва навътре не повече от 5 км.
Това е първата най-важна преградна линия, ако немците – както е било тогава –
настъпят.

322 За същия филм споменава и Илия Челавров (бел. съст. К. Г.).
323 „Сега да обяснявам техническата част. Аз не знам дали тук нямам една съветска мина ПМД 6, ако
имам да ви покажа, ако я намеря. (показва мината и демонстрира принципа на обезвреждане – бел. съст.
М. Г.). Защото съм изнасял доклади. Един ден по телевизията половин час съм показвал как се
обезврежда мина, хората искат да видят. И това трябваше да направя.”(цит. Н. Р.).
324 Никола Рухчев има пред вид войниците от своята част (бел. съст. К. Г.).



Мините бяха най-различни. Най-много бяха от съветските войски, които са били
там и са укрепявали и са минирали. Това е мината „ПМД 6”325 – „Противопехотна мина
дървен образец 6”. Тя е дървена, за да не се открива от металотърсачите и има 200-
грамова тротилова шашка, но тя е достатъчна да ти откъсне крака долу, не целия. Там
работех целия май, та до началото на юни, и стотици мини извадихме. Мините бях
съветски ПМД 6, германски – германците и те минират Драва, като се изтеглят –
унгарски “рибка”, защото приличаше на рибка. Противопехотни и противотанкови.
Противотанковите германски бяха метални и с металотърсачния апарат ги откривах, но
противотанковите съветски бяха дървени.

Но имаше и железни мини, както и немски скачащи мини – с един взривател,
който е нагоре, с едни рогчета.  Като се натисне самата мина се изхвърля на 3-4 метра
над земята. Там се пръска, а цялата вътре е пълна със сачми и метални парчета, и
поразява голям участък. Всички видове, които аз съм изучавал, но и такива, които не
съм виждал – например унгарската мина “рибка”, там се запознах с нея. Но казвам ви
пак – принципа. Принципът е да отделиш взривателя от взривното вещество. Щом
знаете този принцип, нещата са прости оттам натаътка. Разбира се има много
подробности, много усложнения докато напипаш взривателя. За такива работи най-вече
съм се занимавал към 30-40 дни. Стотици, хиляди мини сме обезвредили.

Едно минно поле е от 120-150 мини. На ден по 3 минни полета. Всеки взвод дава
по едно минно поле. Обикновено работим сутрин. Отиваме рано – към 7-8 часа,
работим само до към 1-2 часа и се прибираме. Разбира се, много интересни моменти
съм имал, много, много. Това е безкрайно да се разправят тия неща. За съжаление,
много местни жители загиваха. Това време е, вижте, май месец, вече всичко изкласява.
Техните ниви, те са ги засели предишната есен, всичко това отива нагоре. Не можеш да
го задържиш. Навсякъде, навсякъде ние слагахме табели – “Окто!”, “Окто!”. На
унгарски “окто” е мина. „Окто, окто!”, да не влизат. С кметовете на селата, с тях
кореспондираме, те са сложили плакати никой да не излиза. Въпреки това някой
селянин отива, все му се струва, че няма опасност и хоп – там си остане. Смъртта им
настъпва от кръвоизлив – откъсва му крака, няма кой да му спре кръвоизлива и там го
откриваме на сутринта.

Аз специално в моя район, 9 взвода работихме – 3 роти, по 3 взвода, 9 взвода по
3 отделения, много нещо работеше. Аз в моя взвод всичките ги върнах, върнах ги,
защото своевременно вземахме мерки. Там и много други неща са се случвали.
Например, един ден един от най-добрите ми отдельонни командири. Отивам давам му
задачата, още не бях тръгнал в другото отделение да дам задачата – взрив. и Живков, от
Ихтиман, почна да се въргаля и да вика: “Олеле-олеле, крачето ми, крачето ми!” Още
в началото на разминирането настъпва противопехотна мина и му откъсва крака.326

Обаче излиза, че е настъпил някоя пръчица. Както е капака, крака не е точно стъпил
върху тия 200-грамови шашки, а е стъпил върху някоя клечка или отстрани, щото бяха
откъснати пръстите отпред половината, а петата му беше здрава.

325 По времето на Втората световна война ПМД-6 е най-масовата съветска дървена противопехотна мина
(бел. съст. М. Г.).
326 За инцидент с противопехотна мина виж разказа на Тодор Анастасов, за инцидент с противотанкова
мина виж разказа на Владимир Матев (бел. съст. К. Г.).



Веднага му викам: “Живко, спри да се мяташ!”. Той взе да се мята, с главата ще
натисне друга мина, защото те са на 2-3 метра мина от мина, близко са. Спряхме го
веднага. Първата работа е да се спре кръвта. Няма опасност от заразяване, защото
тротилът изгаря при 6 хиляди градуса температура. Просто в първия момент няма и
кръв. Спича се, опечено. Това е моментът, в който можеш да спасиш човека. Но кой ме
е учил? Опитът. Веднага турникети327 – един, два, три турникета, за да спрем
кръвотечението. На 12 км беше Капошвар, където имахме военна болница. Откарваме
го, там получих и първото си наказание като офицер. И единственото. Никога не съм
бил наказван. Аз бях  добър офицер и преди това юнкер. Там получих първото си
наказание, защото когато отидохме, вкарваме го в болницата, веднага лекарите дойдоха
– на операционната. Един млад лекар каза: “Пригответе го за ампутация!” – а аз му
виждах крака. Той взел едни клещи, едни ножици и да чисти пръстите му – „щрак,
щрак, щрак” ! Може ли да си представите какво е? И пред мен, на 21-на годишния
човек! Да го прочистел! Аз не можах да издържа и викам: “Спрете бе, поне оставете
го да го хване упойката, на какво прилича това нещо!” – и го хванах за престилката.
Той се развика: “Коменданте, туй!”. Стана голям скандал, обаче в това време го хвана
упойката докато ние се разправяме и той се успокои. А дойдоха главният лекар,
главният хирург. А после разбрах, че това е стажант, последна година студент, който е
изпратен на стаж. Хирургът каза: „Какви са тия работи?” И главният лекар погледна,
видя това нещо и му каза – не му отразяха крака, спряха и той си остана с петата и
допреди 5 години бяхме заедно. И след това ме арестуваха – уж де – и  мина една
заповед как ме наказват, с мъмрене беше. Но пък аз съм доволен, защото спасих човека.

Имаше и един друг случай. Един ден прехвърлях наши части на разузнаване
южно от Драва. Отсреща бяха германците. Драва е широка 200-220-250 метра и се
прави разузнаване с бой. Изпращаме обикновена рота, тя влиза в бой с немците, за да се
разкрият, това е отделната система. В боя се разбира колко части, къде се намират
батареите, всичко се засича. И един ден получавам задача да прехвърля една рота южно
от Драва с гумени лодки. Но получавам задачата късно, към 5-6 часа, стъмни се вече.
Командирът ми, който ми поставя задачата, е и дивизионен инженер. И казва: “Ако не
можете да разузнаете препятствието, няма да прехвърляте, ще оставите за
другата вечер!” Трябва да разузная и аз отивам при командира на полка. Това е 41-ви
пехотен полк,328 полковник Дяковски,329 който ми беше помощник-началник във
Военното училище и ме познаваше: “О-о-о пионер, айде стягай се да преминавате!“
„Къде да преминаваме? Навън е тъмно!” “В 12 и 30 е запланувано да тръгнете, нощно
време!” “А! – викам – няма да стане, господине!” – още “господин” сме. “Как няма да
стане?!” ”Аз не знам къде да отида, къде да пуснем лодките, къде е нашия бряг, къде е
отсрещния, каква е скоростта на течението, къде ще ме изкара! Дайте ми схемата

327 Турникет е приспособление за осъществяване на кръвоспиране в крайник. Това става чрез опасването
и пристягането му с лента, стегната превръзка, колан, маншет за мерене на кръвно налягане или
специално изработени турникети (бел. съст. М. Г.).
328 41-ви пехотен полк в състава на 11-та пехотна дивизия (бел. съст. К. Г.).
329 Иван Христов Дяковски е роден на 11.XI.1896 г. в Дупница. Завършва Военното училище през 1917 г.
и е произведен подпоручик на 1.VIII.1917 г. От ноември 1944 г. е командир на 41-ви пехотен полк.
Участва във Втората фаза. Уволнен е през 1946 г. За допълнителна информация виж Ташев, Т.
Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 55 (бел. съст. К. Г.).



по часове!“ „А не, ей сега ще ги прехвърлиш!” “Съжалявам, господин полковник, но
моята заповед, както я е дал моят командир, е, ако не мога да разузная, не мога да
изпълня тази задача! Утре ще ги прехвърля!” “Не ми трябва утре, ще те застрелям!”
“Застреляйте ме, голяма работа, с това, ако смятате, че ще се спасите, няма да
стане!” И той се обажда в щаба на дивизията. Тогава системата в дивизията беше така
– командирът, моя командир на инженерна дружина, играе ролята на дивизионен
инженер. В това отношение той е представител на командира на дивизията и на него
командирите на пехотните полкове са му подчинени по отношение на тия работи,
инженерните. Той не може да не изпълни заповедта и вика: “Махай се, отивай
си!”“Добре, много хубаво!” Моите войници, вижте колко е хубаво така да ви обичат
войниците. Те: “Ей, господин подпоручик, добре, че си отидохме!” “Защо бе? Щяхме
да прехвърлим!”. Но те казаха: ”Дисциплинарната рота, като отидат, като легнат
всички, немците нито крачка не правят, ще ни изтрепят всички! Ще ни изтрепят –
вика – германците!”. Много хубаво, че „няма” и оттогава още веднъж ми се повиши
авторитета, защото командирът там трябва да си пази хората. Това е много важно.
Всичко трябва да правиш, но да си пазиш хората. Те са оставили дом, семейство,
майки, бащи, деца. Това според мен е едно от основните неща в такъв период в
работата на полка.

Но имах и много интересен случай при едно от тия прехвърляния. Аз съм начело
на голямата гумена лодка – тя е 7 души гребци и 18 души събира. До мен беше
командирът на дружината, чак рота прехвърляме на разузнаване. Майор Гиздов от 13-
ти пехотен полк330 от Кюстендил. Как ги помня, тея неща се помнят. Аз сега новите
неща ги забравям обаче старите не ги забравям никога! Не мога да ги забравя! Беше
към 12 и 30 – тръгваме, най-напред се гребе тихо. Когато потапяш веслото, лопатата,
съвсем леко и изваждаш внимателно като в масло – това се нарича “рейсът на
тишината”. Да не ни усетят. Ако те усетят и почне огънят отсреща, тоя “рейс на
тишината” се оставя и започва “рейсът на бързината”. Колкото се може по-бързо да се
захапеш за брега оттатък. Иначе във водата си загубен. По-близо до техния бряг, бяхме
преполовили реката, но започна веднага стрелбата. Още в първите редове, а те
прострелват своето пространство и особено с тежките картечници – те ги застопоряват
на нивото на водата, така че без да ни виждат дават огъня. Аз веднага давам команда
“Бързо напред!” и един от техните откоси удря майора Гиздов в неговото ляво рамо,
мен ме прескача и удря първия ми гребец вляво. И късмет ! Гребецът вика: “Ох, удари
ме! Ох, удари ме!” А майора: „Удариха ме – казва – на рамото, тука обаче ръката я
движа! И казва – Трай си, тихо, да не се разбере!”. Вижте командира! Много е лошо да
се разбере и да се каже: “Убиха командира!”. О-о-о, това е страшно за войниците, да!
“Трай си!“. И веднага изважда превързочния си пакет, аз извадих и моя – ние си
имахме превързочни пакети, зашити за дрехите. Още докато беше в лодката, без никой
да разбере, аз го връзвам. В действителност му беше счупена кост. Някъде тук меката
част беше ударена, както е бил наведен така. И до края издържахме 2 часа – 2 часа и
половина беше цялото движение, и се върна. Не знам какво стана с Гиздов по-нататък.

330 13-ти пехотен Рилски полк (бел. съст. К. Г.).



Но, вижте това! Много е важно на какъв командир ще попаднеш и как той ще се
държи. Да разберат: “Командирът е убит!” – това е ужас! И такъв случай съм имал с
разузнаване през реката Драва.

Такива случаи най-различни се явяват. Там пострада и един много добър мой
приятел офицер, командирът на 2-а рота. Пострада, и то в последния ден на
разминирането. Той умря преди година и половина. Аз свърших вече разминирането и
с камионите – 3 камиона, всяко отделение на камион, се прибирам. Пеят войниците,
работа свършихме, всичко. И го срещам в мотоциклета. Ние имахме мотоциклети с
кош. И се спирам аз с камиона от кабината, и той се спира и вика: “Господин
подпоручик, какво става?” “Абе, кой беше тоя Марко Тотев във взвода на Мильо, моя
съвипускник, да пострада?”„Какво е станало?” „Ми, настъпил мина, та отивам да
видя какво е станало!” Отива той – после научавам как стоят нещата – отива на
мястото, където е минното поле, и вижда моя съвипускник, командирът на взвода, само
той разминира! Вижте морала! Разберете какво е морал! Когато става тази работа
остават още мини за разминиране. Той извежда всичките си войници извън минното
поле – „Вън!” И те всичките стоят там, и той лично започва, пази войниците си. И
когато ротният командир идва и вижда взводния си командир, той го изгонва от
минното поле – „Мильо, вън!” И той, ротният командир, по-висшият започва да
разминира. По-големият да обезвреди последните мини. И една от последните мини
избухва в ръцете му. Едното му око изтича веднага, другото остана с 13 диоптъра, беше
жив. Това е пак практика, да не ви разправям подробности. Каската, поне да запазиш
едното око – на едната страна. И с едното око гледаш и ръцете напред. Мината не се
вижда, ти ровиш напред. Горе-долу виждаш как е, личи, когато си набарал нещо – не
може да няма някаква следа. Навеждаш главата, само с едното око поглеждаш и с
пръстите, докато пипнеш взривателя. Хванеш ли го това нещо – край! Няма никаква
опасност. Можеш да вдигнеш главата, вдигнеш, вадиш, хвърляш, край, свърши! От
едната страна слагаш взривателя, от другата взривното вещество и така. А тая избухва в
ръцете му. Разбира се, веднага го закарват в болницата. На другия ден отидох в
Капошвар да го видя. Той целия бинтован, но по гласа ме позна. “Е-е-ех! – вика –
Рухчев, аз съм бил тоя Марко Тотев, не е бил той! Аз съм Марко Тотев!”. Спасиха го,
оздравя, даже 10 години служи. Продължаваше да служи, беше началник-щаб в ж.п.
училището. Разбира се, и при другите ми колеги, навсякъде са ставали такива неща.
Това беше най-неприятната ми, най-продължителна работа. Но и най-отговорна и то
във време след войната. Това беше работата ми на фронта. От там се завърнах през
юли.

* * *

Бях назначен в Първи армейски инженерен полк, след това ме пратиха в
Никопол на служба една година. И 1947 г. ме върнаха кадър във Военното училище. Аз
бях първенец на випуска от сапьорите, може би това е повлияло да ме върнат. Още
повече, че моят взводен командир, който беше тука, пожела да ме вземат. И от тогава
12 години бях във военни училища да уча хората. Работа, която ми допадаше, по моите
си специалности. Задочно завърших строително инженерство. През 55-та година ме



уволниха. Бях от последните безпартийни може би. Бях уволнен и работех вече като
инженер на различни места. През 74-та година се пенсионирах на 50 годишна
възраст331, макар че нямах трудов стаж, но години имах, което ми даваше право да се
пенсионирам. И като се пенсионирах веднага, 25 години бях хоноруван преподавател
пак по моите дисциплини във Военно инженерно строителното училище в Суходол.
Там бях от 1974-та до 2000-та година. Много неща минаха покрай мен, какви ли не
офицери съм виждал. Само тези 25 години по 100 души са 2500 души.

Във военното училище бях 26 години и затова много хора познавах – познавам и
познавах. И сега ми се обаждат някои, защото аз не мога да помня тези хиляди хора.

Ама обикновено взводният командир от училище се помни. От казармата, който
е служил, ще помни взводния командир. Той не може да помни всички, но него си го
спомня, да.

Ей това ми е моята военна служба и моето участие.
Вижте какво, аз не съм срещал врага лице в лице, тъй като аз се борех с моя враг,

който е в земята, който е много по-опасен, отколкото оня да го видиш. Така че аз нямам
пряка връзка с врага, да го видя какво представлява и как да се държи с мен. Но с
местното население съм бил всеки ден, месец и половина-два. Трябва да ви кажа, че
нашите войници и офицери се държаха много добре с местното население, главно в
Унгария, по-късно и в Хърватия. Даже една българка, която 18-та година живее в
Хърватия, написа една книга на хърватски, която сега превеждаме на български –
“Ратници на милосърдието”.332 Това е една апологема, просто една апология, една
възхвала на българския офицер и войник.

Това са хърватски момчета, в нашето училище учиха заедно с мен, това са мои
съвипускници. Те са в българска униформа, юнкерска, вижте ги как е.333 Нещастници!
Защото на 14-ти септември дойде един югославски офицер с един камион и си ги
прибра. Съвсем легално. Казва: „Това са наши курсанти при вас, сега има нужда
нашата армия, да служат”. Закарали ги до Пирот и там ги избиват, 15 души ги
разстрелват.

Ние не сме се били с усташи, за разлика от югославяните, които са воювали
много жестоко.

С руснаци съм се виждал само когато приемах минни полета, поставени от
руснаците, от едно момче, капитан май беше. На територията, на която бях, като вие
знаете, в южна Унгария, като отиват нашите войски, тя е била заета от съветски войски.
Ние ги сменяме, заемаме техните места, а те се изтеглят към Будапеща за големите
боеве, в които участват към Будапеща. И много от техните минни полета бяха с минни
планове. И този офицер е оставен да ни каже къде са минните полета, да ни разясни.
Добро момче, много добро, но епизодът, който ми направи впечатление, е много
интересен. С него винаги вървеше някакъв адютант, свръзка. И като отидем в някое

331 „Тъй като служещите в армията са по първа категория, пенсионират се на 50 годишна възраст.”
(цит. Н. Р.).
332 „Тази, тя е българка, женена е за българин от хърватски произход, както и да е. Тя е написала една
изключително интересна книга. Което е много интересно, показва отношението на българския офицер
и войник към местното население.” (цит. Н. Р.)
333 Никола Рухчев показва снимки на хърватските юнкери, от книгата „Ратници на милосърдието”,
издадена в Хърватия (бел. съст. К. Г.).



село в кръчмичката да обядваме, ние влезем вътре, а момчето войник остане на
стълбите и седи. “Абе, защо така?!“, “О-о-о какво ще прави при нас? Другарю,
другарю, обаче той е войник, какво ще прави с нас, ще си седи там!” Извадил си от
торбата хляб и си яде. Неща, които ме изненадваха.

Но това е било в един късен период от развитието на Съветската армия. Щото
още 42-ра година след Сталинградските боеве се въвежда единоначалието. И чиновете
се въвеждат. Дотогава са били комбат, комвзвод, комрот, вече се въвеждат чиновете334

и мен ми направи силно впечатление това нещо. Така, че в тоя късен етап на войната
съветската армия се отнасяше, дори и тя, добре с населението. Аз специално друг
контакт с тях не съм имал. След това съм имал контакт в България. В поделенията,
където служих, имаше един много хубав подполковник – съветник по инженерните
въпроси към министерството. Също с него много добри други офицери имаше и т.н. С
унгарците от местното население и с хърватите от местното население отношенията ни
бяха много добри. Нещо повече, те търсеха да приемат и приемаха най-вече нашите
войници, най-много бягаха от партизаните, югославянските. Ужас! Идваха да се молят:
„Елате ни вие вкъщи!”.

Най-напред нас, след това евентуално руснаците, най-много бягаха от
югославяните. Те бяха много жестоки, много жестоки. Така, че аз не съм имал никакви
проблеми. Живеех в къщата на една сладкарка, възрастната жена. Отдолу имаше
сладкарничка. Единствената двуетажна къща и командирът, най-важният, комендантът,
къде да бъде – в най-хубавата къща. Една стая – тя ме гледаше като дете, като син ме
гледаше. Къщата отзад имаше една пристройка, където имаше една славонка335. Млада
жена с бебе на ръце, мъжът й е бил мобилизиран в Унгария, унгарец, но си идвал,
направил това бебе. То беше на ръце, една козичка имаше за мляко, а аз й давах от
нашите продукти – ние вече бяхме зачислени на съветска разкладка – много богата –
масло, захар, сол. Най-ценното нещо в Унгария по време на войната беше солта.

Унгария няма сол. За сол можеш да получиш всичко. И аз на това детенце му
давах масло, шоколад. Американски шоколад! Може ли да си представите
американците какво са правили. За да стигне и до нас шоколад! Представете си какви
параходи с шоколад са пращали! Иначе и селяните, и те се отнасяха добре с нас.
Първите думи, които научих в Унгария, бяха “вон тоеш”. “Вон” е “има”, те нямат “ли”
– задаването на въпроса е въпросителния “Вон тоеш?”. “Тоеш” е “яйца”.

„Имате ли яйца?” „Вон, вон!” И ние всички плащаме, имахме много пари.
Тогаз не бяха форинти – пенгю. Единицата беше пенгю и си плащаме. От тях си
купувахме прясно месо, всичко се плащаше. Не е да реквизираш.

През тоя период, когато разминирахме – месец, месец и десет дена, така се бяха
сближили селяните с нашите селяни,336 че нашите селяни, просто зажаднели за селска

334 Всъщност описаната от Никола Рухчев смяна на младшите командирски звания в Червената армия
става през 1935 г. По време на заключителната фаза на Сталинградската битка, която завършва
окончателно на 2.II.1943 г. се премахват старите отличителни знаци – петлиците и се въвеждат пагоните
(бел. съст. К. Г.).
335 Не е ясно дали става въпрос за жителка на хърватската област Славония, за словенка или словачка.
Съдейки по факта, че съпругът й е унгарец, може да се предположи, че жената е била словачка, тъй като
от изброените страни в тази страна живеят най-много унгарци – днес около 520 000 (бел. съст. К. Г.).
336 Никола Рухчев има предвид българските войници от селски произход (бел. съст. К. Г.).



работа, помагаха на хората. Било в обора, било там за кравичката, туй-онуй или на
полето, помагаха на местните хора.

По време войната, това беше краят вече. Нещата бяха ясни. Ние не бяхме така
жестоко засегнати и озлобени, както Русия и руснаците. Ние нямахме тази мъст, която
определя и поведението на хората. Поради това аз не съм имал никакви проблеми с
местно население. Поне аз, говоря за себе си. За други не знам.

На война се размиват отношенията на началниците и подчинените. В края на
краищата, и едните, и другите са изложени на ужасите на войната. Там не можеш да
работиш с войника тъй, както се работи в мирно време. Тука строяваш да искаш.
Създават се едни другарски отношения вътре, между различните военни, защото са с
една съдба. Разбира се, когато става въпрос за бойна задача, няма компромиси. Но в
ежедневието ние сме приятели.

Всяка вечер в това селце, ние се хранехме в една кръчмичка, там беше нашият
стол направен. Вечерно време се правеха вечеринки. И нашите войничета, особено по-
младите, последният, поредният мой взвод беше половината запасняци, половината по-
млади войничета 23-ти, 22-ри, 21-ви набор. Вечерно време вечеринки. Имаше един
оркестър, цигански, имаха цимбало, контрабас и цигулка. Първото, което ги научих тия
циганчета, е “Тих бял Дунав” да ми свирят. Когато аз влизам в кръчмата, веднага с
погледа спират, моята маса, за коменданта, там стои знаменцето ми – спират, какво и да
свирят, и “Тих бял Дунав” започва. После идва собственикът с бирата. В този крайния
етап – аз не мога да ви кажа в Първата фаза какво е било – между подчинени и
командири се размиват отношенията. Но на по-високо ниво не мога да ви кажа.

Тогава мобилизационните поделения бяха на районен принцип. Моята дивизия е
Софийска дивизия. От Софийските военни окръжия. Никакво напрежение, защото
нямаше, да кажем, от Източна България. Всичките са били софиянци, от Ихтиман, от
Горна Малина, от Долна Малина, тия. Така че нямаше напрежение, напротив. Вижте,
много добри отношения се създават между войниците вътре, приятелски. Нещо повече:
Когато давам задачата за разминиране на минно поле, има технология. Пехотните
минни полета се отделят в три реда, те са през метър и половина – два метра и така като
хванеш един ред, вървиш, докато ги разминираш.  Групата е – един разминира, двама
души са зад него. Този, който изважда мината, оставя вдясно взривното вещество.
Проблеми не сме имали. Те се разбираха войниците помежду си, като братя, като бащи
и синове. Та аз нали ти казвам – имах 22-23-ти набор, а взводният ми подофицер беше
36 годишен. Бог ми е свидетел! В тая тройка, младия вика: “Абе, бай Петре, я стой
тука вдясно, а бай Йоан тука вляво!”. Тоя младия: “Ти имаш деца!” Той вади мината и
я разминира, а тия отстрани изваждат взривното вещество в складче отзад. Братя, бе!
Вътре никой не ги е карал, нито аз, когато разпределям, не им поставям задачата. Те
вътре сами се разбират. Отношения между войниците вътре, приятелството. Ми
всичките са поставени на един хал, бе! Всичките. Настаняваме се на ново място,
оборудване. Тръгнат момчетата из селото да огледат момите. В това време по-
възрастните ще направят наровете, ще сложат сламата, ще опънат платнищата, ще
направят пирамида за оръжието, ще сложат дъска за сухарните торби, сами те, без аз да
го казвам. Те си разпределят длъжностите вътре.



Разбира се, и аз съм се грижел  за друго. Реката Драва, тя гъмжи от риба. Можеш
ли да спреш, да не хвърлиш 200 грама взрив? Не мога и аз да ги спра. Разреша им,
хвърлят, отдолу с гумената лодка съберат рибата. С 200-400 грама взрив, по 50-60 кила
риба са вадили. Ще се върнат в селото, че ни чакат и на магазина ще купят риба. Към 30
кг ще изпържи моят готвач за войниците вечерта в кръчмата, 30 кг риба продаваме, по
30 пенгю - 900 пенгю. „Боне, качвай се в колата, до Капошвар!” За 900 пенгю една
бъчонка бира се купува. Пристига бирата, сядат – риба и бира.

Аз ви казвам – там отношенията са съвсем различни. Излезе се на стъргалото,
винаги е имало всичко, аз не съм им светил. Но съм имал такива случаи. Така, че
отношенията по време на война са съвсем различни, от тези в мирно време.

Психологическите последици са индивидуални. Зависи от психиката на
отделния човек. Особено хора, които са преживяли някакви по-силни моменти. На мен
не са ми оказвали някакво влияние. Аз успях да се запазя и една от другите причини е,
че аз почти не сънувам, така че мен лично не. Зависи от психиката на отделния човек.

На мен войната ми даде много. Първо, ранно съзрях, аз узрях на война, на 20
години. Научи ме да уважавам хората, всички. Научи ме да разчитам на приятелите и те
да разчитат на мен. Благотворно влияние. Ако, грубо казано, една война може да бъде
благотворна. Не, не съм и бил раняван, за да имам преживявания. Аз ви казах за тия
картини, с които съм се сблъсквал. Получих много уроци, уроци във всеки един случай.
Например един от уроците е, че трябва да се пазят много пръстите и нежни ръце да
имам, за да мога да галя. А ръката ми трябваше да бъде нежна, за да може да напипа
мината долу, да опипа всяка една гънка. Представи си, дето показах това нещо. Ако
това щифтче беше малко извадено и само да го пипнеш, да падне. Та това с ръцете е
най-първото – да го напипаш и да го извадиш. Ей, има и такива подробности, които не
могат да се кажат.

Интервюто проведе Мариан Гяурски и Кирил Захариев.



НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ НИКОЛЧЕВ

„Да доубиват някой ранен? Виждал съм, да, разбира се! Стрелят го направо и го
подритват.”

Николай Николчев се сражава като доброволец на Връшка чука и взима
участие като пехотинец-санитар в Първата фаза на Втората световна война на
територията на Сърбия. Записът е направен във Военния клуб в град Плевен.

Роден съм на 22-ри септември 1926-та година в Горно Церовене, Монтанско.
Родителите ми бяха земеделци.

Доброволец съм. На 18 години, ненавършени. Ми бехме тогава социалисти.
Ентусиазирани хора бехме. Жадувахме за подвизи. Бех в РМС-а. Ами вижте какво, аз
ви казах, че мойта е по-специална. Аз бех музикант в окупираните земи, във Враня. И
оттам си заминах за нашия край точно в събитията337. И тогава стана един пробив на
Връшка чука. И попаднах на една дружина от желаещи и от ентусиазирани хора, да
заминеме за пробива. Имаше и една дружина от Белоградчик, мисля, че от там беше.
Тогава ние бехме неопитни, защото набързо стана, та ни обучиха, как да стреляме.
Пехотници бяхме. Тази дружина от желаещи се оформи към 6-та дивизионна
инженерна дружина, която беше в Монтана338. И оформи се тази такова, набързо ни
дадоха оръжие, ма такива – „Манлихер” пушки, друго оръжие – не. Имаше два-три
шмайзера, които беха партизани момчетата. И хората беха неопитни, към 60 до 80
човека. Да, разбира се, имаше униформа. Обаче хората беха неопитни, убиха ги много
хора. Да, да! Да, в сражение с немците. На Връшка чука.

Войниците, които беха от дружината, беха обучени. А от наш’те хора загинаха
много. Командваше ни един партизанин, аз и днес не мога да му се сетя името. И един
поручик от действащата армия. Как протече сражението? Много лошо, защото ние,
нали ви казах, нямахме опит и това докара до много жертви. Отблъснахме немците. Те,
те нападаха, а ние защитавахме. Искахме да спреме хода на военните действия.

Имаше от околните села, които се присъединиха към желаещите, дето се
включиха. Но не бяха партизани, просто селяни. Униформите беха още в казармата,
дето ги облекоха всичките, а другите339 нямаха униформи.

Храна да са носили? Ами имаше такива случаи. Първите дни само бяха
сраженията, десетина дена ли продължиха, толкова. Може би един месец бяхме на
Връшка чука.

Тогава те се изтеглиха и ние по тех. И тогава се оказахме в едно положение –
чак на Ниш. Там имаше една специална немска дивизия, „Принц Ойген”!340 Беше

337 Николай Николчев има предвид преврата на 9-ти септември (бел. съст. К. Г.).
338 Тогава Фердинанд (бел. съст. К. Г.).
339 Селяните (бел. съст. К. Г.).
340 7-ма доброволческа планинска дивизията СС „Принц Ойген” (SS-Freiwilligen Gebirgs Division „Prinz
Eugen”). Сформирана през октомври 1942 г. от фолксдойч насление от Хърватия, Сърбия, Унгария и



страхотна работа. Беше ужас, какво да ви кажа, сражението. Сражението ужас! Ние
бехме санитарна част. Вече тогава отидох в санитарните. Ами санитарната част, нали
разбирате? След като се отблъсне дадена рота или дадена дружина, или даден полк,
веднага настъпва санитарната част, да приберем ранените. Ранените? Гледа те в очите и
ти казва: „Помогни ми бе, братче, помогни ми, бе!” Ти си безнадежден, ти немаш
възможност да му помогнеш. Каквото имаше на разположение го лекуваме, които няма
– превържеме го с бинт, ако нямаме, с дрехи, с туй-онуй. Беше ужасна работа! И тая
дивизия беше много опитна, немската. Ама много елитна! Тя се считаше за една от най-
елитните. Да, СС дивизия, много елитна. Тогава, нали ти казвам, беше страхотна
работа! Нещо нечувано, аз не съм виждал такова и по филм такова нещо! Нещо
страхотно! И тогава дойде една заповед, че ние трябва да се оттеглим, санитарната
част. И даже да се върнеме в България. Да, след Ниш! Нататък не съм ходил.

Немците? Много организирани, ама много. Даже некъде виждаш просто, че
нечовешка дисциплина. Нещо страхотно! Много дисциплинирани. Докато наш’та
армия беше недисциплинирана. Недисциплинирана. СС-овците? Ами вижте к‘во, има и
от тех добри хора, ама повечето беха такива, как да ви кажа, не може да го свържеш с
човека. Даже некои виждаш, викаш: „Т‘ва дивак ли е, какъв е?” Груби, лоши… Като
види некой, го доубива. Да! Беха много жестоки, много жестоки. Други приятели,
които са участвали във войната, са ми казвали, че има и добри хора между тех. Но
специално тая дивизия беха страхотни. Да доубиват някой ранен? Виждал съм, да,
разбира се! Стрелят го направо и го подритват. Немците? Ами те имаха повече
автоматично оръжие, не такива като нас, ние с „Манлихер”. На Връшка чука още. Те
беха въоръжени много. Да, виждал съм!

Съюзниците? Добри хора са, сърбите специално – много добри хора. Там, към
Ниш, са вече сърби. Насам към Враня, Ниш, т’ва са сърби. А тия, наш‘те, са по-насам.
Сръбските войници? Некои са невъзпитани. А некои пък даже съм чувал как ни псуват
така по сръбски: „Майка ви мръсна, бугарска!” Т’ва са единици, ако псуват така и
викат, общо взето добре се държаха с нас.

Руснаците? Добре се държаха, много добре. Да, много добро впечатление.
В наш’та армия офицерите как се държаха? Добре. Ние с тех? Добре, добре,

общо взето… И даже имаше такива хора, които беха после обвинени, че са служили на
царската армия, че туй-онуй. Но общо взето – възпитани хора. Дали изпълниха дълга
си? Да, изпълниха. Даже и неправилно беха, това е мое мнение, че после ги осъдиха.
Неправилно, разбира се. Поручикът и партизанският командир от Връшка чука? Ами те
ни следваха до Ниш. Да, оживяха. Как ни ръководиха там? Много добре. Личен
пример? Еми, даваха. Особено партизанският командир, ма и другият - поручикът, и
той. Може би да ви кажа 30 на сто имаше загинали от нас на Връшка чука. Да, не беха
обучени.

Румъния, дивизията е наречена на името на прочутия австрийски пълководец принц Евгений Савойски.
Основният контингент при съставянето на дивизията е набран сред немците в Банат. Освен тях и
фолксдойч от изброените държави, в редовете на дивизията се сражават и сърби, унгарци, румънци,
както и отделни участници в хърватски наказателни отряди. На 14-ти октомври 1944-та основните части
на дивизията са унищожени или се предават в плен на Българската армия.  Въпреки това дивизията не е
разформирована, а била доокомплектована (бел. съст. К. Г.).



Войници от друга народност? Мисля, че имаше един евреин, ама не мога да му
се сетя името. Различно отношение? Не, не, не. Той се чувстваше българин.

Психологически последици? Ами вижте к‘во, бех отвратен от немците, ама не за
всички немци, за целия народ. А специално за тая част341 , ама те зверове, бе, разбирате
ли? Тая част, тя така е обучена. Така е възпитана. Не е от редовната армия, немска, а
това е специална част.

Дали съм убивал? Не, не съм, не съм да ви кажа честно.
След войната отидох в София, продължих професията си. Академията, после

дойдох в Плевен, във Филхармонията и операта. Свирих на кларнета. Тука създадох
семейство. Обикалял съм цела Европа и сега съм пенсионер на 84 години. И т’ва е,
друго няма.

Интервюто проведоха Константин Голев и Ваня Михайлова.

341 СС дивизията „Принц Ойген” (бел. съст. К. Г.).



ПЕТЪР РАДКОВ ДОНЧЕВ

„Един войник на камбанарията на църквата, германец, съобщава къде е
радиостанцията и почват да обстрелват радиостанцията с мини. Ние се бяхме

съблекли да се обезвъшчим.”

Петър Дончев служи като командир на радиостанция към 3-та Балканска
дивизия, на територията на Хърватия, Унгария и Австрия. Записът е направен в
канцеларията на Съюза на ветераните в град Велико Търново.

Казвам се Петър Радков Дончев, роден на 9 октомври 19-та година в село Горско
Ново село, Великотърновска област, община Златарица. Моите родители са били
земеделски производители. Преди войната бях служител в пощите, чиновник. 40-та бях
чиновник в Стражица една година, 42-ра една година в Горна Оряховица пак такъв
чиновник, от 42-ра до 44-та година бях към радиотелеграфната станция в София –
радиотелеграфист.

Мобилизираха ме на 10 май 44-та година. Аз бях мобилизиран в една рота, която
беше в Радко Димитриево, Шуменско, към 3-та Балканска дивизия. Служих на
подслушвателна станция и съобщавах на ротата как се движат събитията по
фронтовете. Командир беше капитан Макатиев. Аз подслушвам докъде е стигнала
линията на събитията, колко души са убити и т. н., и всяка заран му докладвах. Но като
дойде вече 8-ми септември, съветските войски навлязоха в България и додоха при нас.
Ний, предупредиха ни, никаква стрелба срещу съветските войници. Съветските
командири, които дойдоха казаха: „Другари, дайте си оръжието!” Направиха
пирамида от пушките ни и казаха: „Свободни сте!” Никакво гърмене. Разпуснатите
войници, закараха ни в Шумен, там има артилерийско училище, разпуснаха ни, казаха:
„Свободни сте!”

Добре, ама съобщиха по радиото мобилизираните войници да се явят в частта
си. И аз заминавам и се явявам в частта си. И от там, от Шумен ни пратиха в Елхово, за
да ни облекат и да ни подготвят за фронта. Там се организира частта, към която беше
придадена и наш’та радиостанция. Радиостанцията беше на подслушване и беше
придадена към щаба на Трета Балканска дивизия. Аз бях сержант, командир на
радиостанцията. Съставът на самата обслужваща част бяхме шест души и това бяха все
завършили ТП342 училище радиотелеграфисти, набори, съвипускници. Имахме и
шофьор, щото бяхме в една „Щаер”343. Бяхме 22-годишни момчета, а шофьорът ни
беше 53-годишен, бай Митьо от Бургас.

А тука, във време на войната аз бях като командир, макар и подофицер, сержант.
Аз не чувствах някаква шапка над мене или командир някакъв. Аз бях самостоятелен с

342 Телеграфопощенско училище. Създадено е със Закон за откриване на телеграфопощенско и
железопътно училища, приет на 30 ноември 1922 г. от XIX-то Обикновено Народно събрание и отвърден
с указ № 60/ 1923 година на Цар Борис III. Училището е открито, тъй като по силата на Ньойския мирен
договор е закрито телеграфопощенското ведомство на армията, което дотогава обучава
телеграфопощенски специалисти (бел. съст. К. Г.).
343 Марка германски камиони (бел. съст. К. Г.).



радиостанцията, имах шест души само, на които аз бях началник. Дежурства даваме
денонощно. Отношенията между нас бяха екстра, щото бяхме завършили пощенското
училище и бяхме по-скоро познати и приятели, нямаше чужд човек. Чужд човек беше
само шофьораът ни, който беше мобилизиран, 53-годишен, бай Митьо. Другите бяха
все моя набор, даже една година по-малки от мен. Аз съм 15 випуск на ТП училище, те
бяха 16 випуск.

И за фронта тръгваме с влака. До Белград със влака стигнахме, от там вече с
колата, „Щаер”-а. Придадоха ни към един конен дивизион във Хърватско.
Радиостанцията да обслужва конния дивизион, да бъде във връзка с щаба на дивизията.

Въшки! Въшки, където отидохме да спим, ние отивахме да спим след руските
войници. Квартирите, където ни настаняваха, тез хора там са спали. И почнаха въшките
да ни ядат. И около едно село разположили сме радиостанцията, с мачтата вдигната,
подслушваме какво е положението. В туй село по едно време конният дивизион отиде
на разузнаване да види какво е положението и почват стрелба германците. Половината
не се върнаха. Един войник на камбанарията на църквата, германец, съобщава къде е
радиостанцията и почват да обстрелват радиостанцията с мини. Ние се бяхме съблекли
да се обезвъшчим. И тоз нашия шофьор, бай Митьо: „Не мъ интересува – казва – аз не
съм тръгнал да мра!” Той запали колата, по време на движението ний сваляме мачтата
и бягаме. И се върнахме чак в Нови Сад. Оттам се предадохме вече към щаба на
дивизията.

И оттам трябваше да премине вече Драва в Марибор. Дават шлепове да се качим
и да качим радиостанцията. Обаче имаше една известна част момчета, млади, които не
щяха да минат Драва, вече искат да се връщат. Дойде един руски генерал, каза: „Къде
ше вървите?! Картечница пред тях, никакво отстъпление назад!” И всичките
преминаха през Драва, и отидохме в Унгария. В Унгария пехотата върви пеша, ние сме
с колата, но с тях344. Стигнахме до едно село, Мариедют се казва. В туй село се
настанихме, то е на няколко колометра от бойната линия, където бяха Драва Чехи,
Драва Соболч, Драва Полконе – там вече бяха наш’те части. Ний на подслушване
чакаме някакво съобщение, ако има, да предадем на щаба на дивизията, който се
намира в селото, в Мариедют.

В Мариедют беше настанен лазарет, който беше на руснаците. Там ходехме,
когато не съм дежурен, отиваме да посещаваме непознати… Ужас! Откъснати ръце,
откъснати крака, викане, стенания345. Нещастие. Да гледаш как стене, как кракът го
няма, как ръката я няма или черепа…

Имаше такъв повик – желаещи войници да преминат Драва, на южната страна,
където са германските позиции, и да хванат някой офицер или войник – казваше се
„език”. Да може да го разпитат какво е разположението и каква част стои там. Един от
мойте подчинени – Ради Радев, той отиде да хваща език, доброволец. Той изяви
желание, беше буйно момче, малко лудо такова, от Надарево – Търговишко. Добре, ама

344 „Не, напрежение е нямало, ний чувствахме, че имаше малко завист у пехотинците. Пехотинците от
Нови Сад, от Белград до Унгария се движиха пеша, а пък ний се движехме с кола. Чувствахме, че ни
завиждат, че ний пътуваме 6 души с кола. Иначе отношения съвсем нормални, колегиални.” (цит. П. Д).
345 „И може би това нещо, гледайки труда на лекарите, които помагаха на тез хора, да ги превързват,
ме накара после аз да се запиша, след като се върнах от фронта, да следвам медицина.” (цит. П. Д.).



на лодката, на която се качва да премине Драва, германците ги усещат, прострелват го
и той загива в самата река. И не се върна. Намаляхме с един човек.

И ефрейтор Ради Радев винаги го съобщават на зарята, където и да идеш, и в
София346. Посмъртно е награден.

Добре, ама на 6-ти март почна офанзивата, немските войски прехвърлиха Драва.
Бойните действия започнаха там, стрелби… По едно време наш’те взеха да отстъпват и
да се връщат назад. Частите на наш’та 3-та Балканска дивизия бяха първите, които
посрещнаха немските предмостия. Немците навлязоха, преминаха Драва и наш’те
оредяха. Избиха ги. За сяка къща бой се води. Ние сме обаче назад, в тила. При туй
положение дойде подкрепа 12-та дивизия, да – и най-важното – дойдоха „Катюшите”.
Една установка на стотина метра от радиостанцията. И като почна да стреля таз
„Катюша” – светещи ракети. И германците се уплашиха. Аз останах с това
впечатление: ако не бяха дошли „катюшите”, наш’те бяха загинали. Те, като
отблъснаха германците, се отпуши и ний тръгнахме да вървим да ги гоним и стигнахме
чак до Дойчландсберг, на 40 километра южно от Виена. При пътуването от Мариедют
за Дойчландсберг германците бяха поставили мини по шосето. И една установка с
оръдие, което се движи, влачат го, стъпи едното колело на мина и гръмна. Изхвърли
гумата, изхвърли и войника, който беше седнал отзад (до самото оръдие има места,
където сядат двама души) и го уби на място! Германците бяха много отмъстителни.
Може би омразата към съветския войник, сега може би към нас не са били толкова,
обаче те не знаят кои воюват, дали българи, дали сърби или руснаци.

И там, в Дойчалндсберг, дойде 9-ти май, дойде обявата на капитулацията на
германците, и казаха „Връщаме се!” и т’ва е.

След войната аз кандидатствах медицина, приеха ме, завърших 50-та година и
почнах работа като лекар. Уши, нос и гърло съм специалност. Участъков лекар,
околийски лекар, завеждащ ушно отделение. И 79-та година се пенсионирах.

* * *

Трябва да се признае, немците бяха организирани и бяха спецове по водене на
войната. Те имаха опит. Но наш’те удържаха въпреки техния опит, наш’те удържаха,
въпреки многото жертви, които дадоха. Не допуснаха нито знаме да се плени, нито
много да се провалят. Човек е готов да се жертва за това. Въпреки че на толкоз
километра и дет‘ се казва – ний какво защитаваме? Защитаваме суверенитета и
независимостта на България. Ний отиваме там млади хора, без някакви политически
идеали.

Руснаците винаги, винаги са ни посрещали и са ни оказвали помощ и ний към
тях. Смятам, че отношението беше съвсем положително. Дет‘ се казва – братство.
Чувстваш го, че е и той като тебе, войник, ем му съчувстваш, ем го чувстваш като свой
човек.

Местното население там? Винаги ни посрещаха и ни даваха квартири. Спяхме в
радиостанцията, имаме стая. Е, някъде може така, с някакво пренебрежение, особено в

346 Вероятно става въпрос за съвпадение на имената (бел. съст. К. Г.).



Унгария малко… Но в началото не са ни посрещали с пренебрежение, осигуряваха ни
съвсем скромни условия за живот. Да се измиеш, вода да ползваш, да са изперем,
битови такива услуги, както казах да са обезвъшчим. Хърватите същото, същото.
Малко да, резервирано, обаче все пак не да ни отхвърлят.

Аз не смятам, че е грабежи това – като бяхме в Унгария, някои части отиваха в
лозята (лозя имат така, на баир, и там им бяха избите) и някои прострелваха бъчвите и
пълнеха… Иначе не! Друго нещо аз съм наблюдавал – загинал да кажем германец.
Отиват някои да му земат или облеклото или оръжието. Туй не е грабеж, за мене не е
грабеж, това е нормално. Иначе някакви зулуми наш’те да са правили аз, поне мойто
отделение не е правило. Ний навсякъде бяхме добре посрещани, добре изпращани,
даже имаха и наш’те вече връзка с някои момичета там. Понеже бяхме все млади
момчета. Аз бях ерген, пък и другите всичките не бяха женени.

Интервюто проведе Константин Голев.



ПЕТЪР ХРИСТОВ ТОМОВ

„И гледам – това го помня, все едно, че го гледам сега – как сълзите му… (пък той
много ме обичаше, Ноев) – сълзите му капят. „Томич, парашутистът не умира така

лесно!” А на другия ден той умира!”

Петър Томов служи като парашутист в Парашутната дружина. Сражава се
в Първата фаза на Втората световна война, при Страцин, на територията на
Македония и във Втората фаза на територията на Унгария. Награден е с два
ордена „За храброст” и е раняван два пъти. Записът е направен във Военния клуб
– град Пловдив.

Казвам се Петър Христов Томов. Роден съм на 23 май 1923 г., в село
Ивановское, Ставрополски край, СССР. Роден съм там, но съм българин. Баща ми е от
Дебелец, Търновско, по професия градинар – до края на живота си. Живял и в Царска
Русия, и след Революцията, с други думи 40 години е прекарал там. Напуснахме Съюза
през 1935 г., защото татко беше принуден да поеме този риск, да остави целия си имот
и да се приберем в България. Майка ми е рускиня, кубанска казачка. Там съм изкарал 4-
то отделение, минах за 1 клас. Обаче 1935-та година, когато идваме назад, ме връщат
една година назад, да уча езика. Аз го научих много бързо. Там никой не знаеше
български, освен баща ми.

Баща ми имаше 5000 декара земя, подарени от един земевладелец. Понеже татко
е работил при него към 7-8 години и му създава такива зеленчукови градини, че той от
благодарност му подарява тази земя, която е служила за пасище. Това става една
година преди Революцията. Това го знам от баща ми, той ми го е разказвал. Татко е
засявал това грамадно пространство с дини… Аз съм бил вече дете, защото не веднага
след Революцията взимат имотите на хората, ами постепенно. Помня, бил съм първо
отделение или второ, такива карпузи раждаше тая земя… 1933 г. по нашия край, по
Кубан, татко Сталин като се събудил – так на картата – Ставрополска губерня… „Там
ще има глад!” Умишлено предизвикваше по много места в Русия глад. Мъжете праща
на Сибир, жените на юг с децата, селата опустяваха. Нощно време хората се страхуваха
да излязат от къщи. Това го вършеха с цел и получаваха заповеди отгоре, да няма
богати хора. Татко имаше двама души приятели – българи. Бай Иван беше от Търново,
другият беше от Горна Оряховица, но му забравих името. През 1933-та година тримата
ги арестуват като врагове на съветската власт. И ги пращат в ГПУ347 по време на Ягода,
но не в Ставропол, а в едно друго градче. В селото, на втория ден татко като го
прибират, веднага минават каруци, изнасят от къщи мебели, кревати, гардероби… и не
само на нашето семейство, ами и на тия по-богатите хора. Един ден, както са го водили
на разпит, един офицер от ГПУ като минавал, и забелязал баща ми. Отива при него:
„Христофор Антонович, а що ви делате?” Татко го погледнал и го познал. Като дете
са били наши комшии в нашето село. Той вече възмъжал този младеж, станал

347 Государственное политическое управление (Държавно политическо управление). Създава се през 1922
г. на мястото на ЧК. ГПУ организира отнемането на собствеността от селяните в СССР и Украйна до
1934 г. и национализацията с репресивни методи. Също така усъвършенства лагерната система ГУЛАГ.
През 1934 г. се влива в структурите на НКВД  (бел. съст. М. Г.).



офицерче. И татко му разказва: „Задържат  мен, задържат и Иван и другия българин,
като врагове на съветската власт.” А той, офицераът, вика: „Аз ще се мъча, за
другите двама българи не мога да гарантирам, обаче за тебе аз ще направя всичко,
защото те познавам от дете. Ще подпиша каквото искат.” И отива при шефа си и
казва: „Този българин е осъден погрешно. Аз го познавам много добре, той ни научи да
произвеждаме зарзавати. Елате в нашето село, една къща няма покрита със слама.”
И успява да издейства татко да го пуснат. Обаче половин година изкара в ГПУ. Идва си
татко на село, на другите двама българи жените също са рускини, всеки ден вкъщи
идват, плачат: „Как може теб да те пуснат, нашите мъже ги няма!” Това става 1934-
та година вече. И татко вика: „Аз ще направя всичко възможно, ще отида в Москва,
има там наш българин, който заема голяма длъжност“, може би се сещате, става
дума за Георги Димитров.

1934-та година татко отива в Москва да се срещне с Георги Димитров. Три
месеца майка ми чака да се върне татко и на четвъртия месец той се прибира. Нас ни
изгонва – аз бях най-малък, обаче най-дявол изглежда съм бил – изгонва ни от стаята и
аз на ключалката ухото и слушам: Мама го пита: „Какво стана бе, защо се забави?” И
татко: „Ета сволоч, ета не булгарин!” Мама пита: „Защо?” „Ами вика – Отивай си,
докато и ти не си тръгнал по пътя на ония двама българи, посока Сибир. А идеш ли
там, връщане няма.” Татко излиза от Георги Димитров и право в българската легация.
Това става 1935-та година. 1935-та година да напуснеш, да излезеш от Съюза… къде ще
те пуснат, дума да не става! И татко вика на мама, а аз слушам на ключалката: „Ти, ако
искаш, ела! Аз взимам децата и си заминавам!” Имахме 8 декара двор, къща голяма,
всичко остави баща ми. Отива втори път в Москва, приготвиха му паспорта и успяхме
да се приберем в България. Ония двамата българи си изчезнаха безследно.

Устроихме се тук, в Пловдив, защото татко е много трудолюбив. Най-напред
бяхме в селото на баща ми (впрочем сега е град) – Дебелец. Доста будно селце, там
завърших 4-то отделение. Щото като се върнахме, в Русия завърших веднъж четвърто и
тука втори път пак четвърто. Татко със сестра ми и майка ми дойдоха в Пловдив, а ние
останахме с брат ми в Дебелец да довършим училище и напролет, като ни разпуснаха,
се прибрахме. Татко имаше някой лев там от наследството… Почнах 5-та прогимназия
в Пловдив, там завърших трети клас, записах се в техникума и на 23 септември 1943 г.
ме взимат в армията.

В 5-ти въздушен полк постъпвам. Командирът на полка Йончо Йоневски – втори
братовчед на татко. Аз бях мераклия да ставам летец, щото все се катерех, скачах от
високо в Марица и това ме теглеше... И по една случайност попадам в 5-ти въздушен
полк. Веднъж, като идва брат ми на свиждане, викам: „Кажи на татко на всяка цена –
понеже познава командира, че са роднина – че искам да ставам летец.” И татко един
ден довтаса в летището, к’во са говорили с него… Един ден след учебни занятия идва
един подофицер и вика: „Кой е Петър Томов?” Викам „Аз съм.” „Ела, че те вика
командирът!” Аз ме фана шубето, викам си: „Да не съм направил нещо?” Винаги съм
бил изряден. И отивам… Като млади войници нали знаеш: Мирно заставаш, викаш кой
си, що си… Командирът вика: „Спокойно, спокойно, тихичко. Сега я ми кажи ти,
искаш ли да станеш летец?” ”Тъй вярно!” – викам като щур. „Добре! Ще имам пред



вид.” И изглежда е бил уредил… В този период от време (това става 1943-та година) от
София пристига една комисия и събират парашутисти за Германия.

Капитан Алайков урежда там, събира, кои желаят да станат парашутисти. И
Моров, Ванката348… вика: „Пешка, давай, ще скачаме от високо!” И се навихме.
Явиха се към 80 човека, изкараха изпита само осем от пловдивското летище. И когато
вече да ни изпращат, идва и командирът Йоневски. И като ме видя: „Петьо, ти къде?!”
И аз ме фана шубето, викам: „Тоя сигурно ще ме пердаши сега!” Идва, застава до мене:
„Никъде няма да ходиш! Ние с баща ти се разбрахме за друго.” Добре, ама Алайката
вика: „Как, той е трети по успех, сега къде ще търсим да провеждаме нови изпити…
Не може!” И командира така се ядоса... – аз стоя мирно – като ми изпердаши един
шамар, ухото ми „Дзънннн”, шапката хвръкна. „Магаре с магаре, такова”, обърна се и
замина. А Лайков идва при мене: „К‘во бе, момче, к’во става? Малко ти е червена
бузата, ама тя ще се оправи.” На другия ден заминаваме за София, Враждебна. Към
септември месец…

Тръгнахме за Брауншвайг есента на 1943-та.349 На гара Бов нашият влак се удря
с един друг. Там престояваме два или три дена. От там вместо посока Брауншвайг нас
ни пращат в Сърбия, Кралево. Брауншвайг всяка нощ го бомбардират и може би Ноев е
искал да ни предпази. Може би от тая гледна точка, да не ни пращат там, преди да
завършим школата да ни избият, отиваме в Кралево. И там изкарахме целия курс, и
станахме парашутисти. Нашият инструктор (всички инструктори бяха немци), като
караме школата, не ми казва на име, а ме кръсти Томич. „Томич, коме хиер” – вика
ония дойч. И всичките взеха в дружината да ми викат „Томич”. Оттам като се
върнахме, нашите ги бяха устроили от летище „Враждебна” в Телиш350. Оттам ме
пращат в Скопие, Въздушно-свързочно училище. Там завърших школа за борден
радио-телеграфист. Даже на фронта бях с „Дора 2”, радиостанция. И след шест месеца,
като го завърших, връщам се обратно в Телиш и от там ме пускат в отпуска. В къщи
изкарах само три дена от отпуската, която ми се полагаше… Девети септември ме
заварва в къщи. Получавам телеграма веднага да се явя в летище „Враждебна”.

Ще ни пращат на фронта. Пристигам в София, слизам на Подуене и тръгвам към
„Враждебна”. Срещам ги аз и нашият ротен командир – помня го много добре –
поручик Бончев: „Томов, отиваш в частта, оборудваш се, взимаш всичко, каквото ти
се полага, и ни настигаш!” На Сточна гара се товареха те, даже изкарахме цяла нощ
там. Отидох аз, дадоха ми каквото трябва, на влака – и в Кюстендил. В Кюстендил
изкарахме два дена, цялата дружина. Оттам сменихме на Стражин друга наша част…
По шосето действаха танкисти на майор Гюмбабов,351 ние държахме десния фланг на
реката, реката е пътя за Страцин. Почнахме боя от Стражин. На втория или на третия

348 „Иван Моров, още Първата фаза го убиха, и първите дни, с политическия командир Захариев.” (цит.
П. Т.).
349 За обучението в Брауншвайг виж разказа на Никола Костадинов (бел. съст. М. Г.).
350 За летище Телиш виж разказа на Дянко Марков (бел. съст. М. Г.).
351 Иван Иванов Гюмбабов е роден на 29.V.1908 г. в София. Завършва Военното училище през 1930 г. и е
произведен подпоручик на 6.IX.1930 г. Служи в Бронирания полк (1941) и в Бронираната бригада (1944).
Назначен е за командир на сборната танкова дружина, формирана през януари 1945 г. за Втората фаза на
войната. Загива на 16.IV.1945 г. и посмъртно е произведен подполковник. За допълнителна информация
виж Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 43-44,181 (бел. съст. К. Г.).



ден с един мой колега от Стара Загора352 сме един до друг на Стражин. По едно време
аз му се обаждам, защото два-три пъти го извиках: „Гоче! Гоче!”, той мълчи. Просто
така си забил главата. Бутам го за главата и като се обърна – куршумчето както е с
каската, точно под каската – без шум, без да изохка, без да чуя нещо… Тръпки ме
полазиха! Обърнах се насам-натам, дойде ми най-напред да викам санитар. Втори път
го погледнах – куршумчето и мъничко кръв…

Тогава не действах още с радиостанцията. След това като наближихме Крива
паланка, с камионите ни докараха от Кюстендил това оборудване… Минохвъргачки,
защото имахме минохвъргачен взвод… на Паскалев353, дето загина, картечници и други
работи… И от там вече почна сериозна битка.

И точно след Крива паланка имаше един манастир, Старо Нагоричане. Там ме
раниха в ръката, двата пръста ми висяха на кожата. Пълзяхме из едни лозя след Крива
паланка и като ме припари по ръката нещо… Погледнах, всичко в кръв! И бутнах
ръката в джоба…

Един мотор ме върна в лечебницата на Крива паланка. И попаднах на един лекар
от Пловдив. Срещу Търговската гимназия имаше на втория етаж рентгенов апарат. От
него, като бягахме от училище, все при него ходехме да ни даде бележки. Десет дена
бях в болницата, даже не ме пускаше доктор Иванов: „Къде, бе! Добре тогава, щом
натискаш, заминавай, няма да спорим с теб!” Та ми турна една шина, защото с другия
пръст си действам. И ги настигам нашите пред Страцин.

Много мини и те имаха превъзходството от високо. От Страцин много лошо ни
биеха. Два танка бяха улучили, бяха преприщили пътя и пехотата се мъчеха там… Ние
действахме от десния фланг, и от там почнах аз с мойта радиостанция (след раняването
ми зачислиха радиостанцията). Като спра някъде с радиостанцията, всеки бяга от мен.
На едно място бяхме залегнали. Ноев на десетина метра от мен в едни шубраци и ме
вика да отида при него. Радиостанцията – „Дора 2”, те са към 30 кг, тежи. На гърба като
раница. Отивам при него, инсталирам я: „Бързо, влез във връзка с тежката рота!”
Тежката рота пък действа от другата страна на шосето и няма как да се свържем с тях.
Отгоре немците ни виждат като на длан, от Страцин. От там немците ни биеха
жестоко… Таман инсталирах, само натиснах зумерчето, мините почнаха да бият. И
един вика: „Слушай, майна, дигай се от тука, бягай, ще ти таковам и на
радиостанцията…” И аз се огледах, огледах така, зад мене едни скали, викам: „Аз
защо не направя такъв номер…?” Дълъг кабел имах, качих радиостанцията зад скалата
отгоре, чак на върха. Аз се скрих на 20 метра зад друга скала. И като почнах да
предавам: „Дойчланд капут, Дойчланд т‘ва…” Предавам… Че като почнаха ония
мини, от тая скала сума камъни изкараха тия немци. Радиостанцията стана на парчета.
И на другия ден вика ме Ноев (ние бяхме щабната рота). Нашата щабна рота останахме
много малко и като ми ликвидираха радиостанцията, аз се правя, че не съм виновен, а
ония, дето ни обстрелват, те са виновни. Гледа Ноев, гледа така, как немците по шосето

352 „Той от Германия се върна, в Германия бил на работа, връща се и го взимат войник, постъпва като
парашутист от летището в Стара Загора.” (цит. П. Т.).
353 За обстоятелствата около смъртта на  ефрейтор Никола Паскалев виж разказа на Никола Костадинов.
Никола Костадинов също е парашутист и в разказа му има много допирни точки с този на Петър Томов.
За да не отежняваме допълнително бележките под линия, ще посочваме само най-важните от тях (бел.
съст. К. Г.).



все бият, понеже успяха да разчистят пътя и няколко наши танка вече пълзят нагоре.
Добре, ама ние, щабната рота нямаме никаква връзка. Аз съм до Ноев… „Томич, налага
се да идеш да потърсиш тежката рота!” Аз, като погледнах как почти всяка минута
пламъци, където падне снаряд, как се вдига… Отгоре се вижда всичко. Виждат се и
нашите танкове как пълзят нагоре… „Трябва на всяка цена да се свържеш с тях!” И ме
погледна, погледна така: „К‘во, шубе ли те  е?” „Абе – викам – че ме е шубе, шубе ме е,
ама щом се налага – ще го правим!” И аз си направих сметката. Викам: „Като падне
снаряд, аз в дупката на снаряда!” И почвам, полека, так, так, так… По едно време
изчезнах от погледа … След като се върнах през нощта, апапите от ротата викат: „Ама
ти жив ли си, бе?!” Викам: „Що?” „Защото те наблюдавахме и ти като се прикри на
едно место, точно там паднаха два снаряда! Ни шубрак остана, ни скала остана…
Как стана?” Викам: „Щото същия миг прескочих и влезнах в друга дупка на снаряд.”
Защото шубето е така – дава ти и акъл, дава ти и сила! Така успях, стигнах до реката,
прегазих я – падаха и мини, обаче далечко вече от мене, защото аз съм се пуснал в
дерето. Добре, ама като минах реката, сега трябва така да се качвам на високо, за да
тръгна да търся тежката рота. Ами сега! Викам: „Ония от Страцин… ще ме дебнат.”
Но мина всичко спокойно. Късмет съм имал. Доложих на командира на тежката рота
какво се иска, какво ми е поръчал нашият командир и т.н. Те вземаха отношение
каквото трябва. Посред нощ съм се прибрал в нашата рота.

Оттам боят на другия ден продължаваше. Ние сме в подножието на Страцин,
вече по върха се катерим, по скалите, нашата артилерия – сбъркала ли е, какво е – взеха
да обстрелват скалите. И нашият командир като се ядоса, Ноев, и грабна телефона на
тези от артилерията, които командват, а той е бил и артилерист354. Той взе да командва
артилерията „Два на ляво…” Той оправи играта, иначе много от нашите парашутисти
щеше да избие нашата артилерия. Немците като видяха зора, почнаха да отстъпват
благодарение на това, че на генерал Станчев армията се движеше откъм Скопие. Може
би затова ние имахме късмет и влезнахме в Крива паланка, без да гръмне една пушка.355

Щурмувахме Страцин и надвечер го завзехме. Германците през нощта отстъпиха. На
Страцин нямаше ръкопашен бой, само стрелба.

И на разсъмване, на изгрев слънце, събуждам се аз, замръзнал съм… събуждам
се в едно като бункерче и поглеждам – шинелата зелена. Немска! Трима души… аз съм
спал с трима убити германци! Ние с едни винтяги, парашутни винтяги – бахарлък през
нощта. И докато съм спал, и съм дърпал леко шинелата. Викам: „Дано не се събуди
тоя, майна…” И сабалем, като видях всичко зелено… Цялата дружина ми се смееше:
„Ако бяха живи, к’во щеше да ги правиш?” На самия Страцин ни събраха цялата
дружина, парашутна. И там „Конника без глава”356 направи всички кандидат-
подофицери – подофицери.

354 „Кавалерист, артилерист, даже той возеше и двата негови коня с него до гара Бов. Там ги свалиха,
к‘во стана с тия коне, не знам.” (цит. П. Т.). За кариерата на Ноев като кавалерийски състезател
споменава и Никола Костадинов (бел. съст. К. Г.).
355 „А чета във военния вестник „Парашутистите с голям бой превзеха Куманово…” Викам: „Ей, как
лъжат, мама му стара, тия хора!”” (цит. П. Т.).
356 Прякор, с който Петър Томов Нарича ген. Стойчев, вероятно по аналогия с известния роман на Майн
Рид. Изглежда това прозвище е било разпространено сред парашутистите по време на войната.



След Страцин продължихме по самия път за Куманово. В Куманово влизаме
някъде към следобед. През деня, като погледнах аз към Куманово, гледам, гледам и
питам един до мене:357 „Абе, фабричните комини ги няма?!?” През нощта чух един
гърмеж, като земетресение. И като погледнах вече през деня – комините ги няма.
Викам: Ясна е картинката.” До мен беше ротният командир Бончев. Викам: „Госин
поручик, да знаеш, че нито един немец няма.” „Айде бе, как разбра?!?” „Я виж –
викам – къде са комините?” А те комините ги използваха за наблюдателници. И той
като погледна: „Е, верно бе!” И след това спокойно всички се изправиха и тръгнаха,
понеже знаеха номерата на немците. Те уж това онова, двама души с два мотора сума
народ избиват. Картечницата в коша, другия кара мотора и пердашат. И така държаха
Страцин, с много малко хора…

В Куманово ни посрещат макетата с цветя. Бяха ни устроили в едно училище,
там колко – два дена изкарахме. На другата нощ помолих командира да ме пусне да
отида до Скопие. Защото една леля имах в Скопие, и им знаех адреса, и ходих.
Вземахме един мотор, ходих, та се видях с моите роднини. И лелята вика: „Петьо, има
ли някакъв камион да натоварим багажа със свако ти да се приберем в София!” Свако
ми е македонец от Скопие и са решили да отидат в Скопие, войната ги заварва там… И
нямаше как да се върнат. Е, след това се прибраха, като свърши всичко.

Та така изкарах аз, раната ми позаздравя, поправи се… Верно, че не мога да ги
свивам, както трябва… Но Втората фаза вече загазих много. Втората фаза ни
прехвърлиха два взвода – единият с щаба на Трети корпус, другият с щаба на Четвърти
корпус. Другите въобще не ги пратиха. Мен бяха ме назначили да преподавам морза на
младите войници. Добре, ама по-голямата част от моите апапи, заедно с ротните си
командири, през нощта дойдоха и ме награбиха и ме вкарват в другата барака при тях.
„Томич, стягай се и ти си с нас!” И аз ги погледнах, погледнах… „Готово, давайте!”

Зор видяхме, докато стигнем само до Белград. Първият сняг ни заварва в
Белград. След това с едни камиони ни превозваха. Стигнахме до Печ. Истинският бой
почнахме от град Нагятад. Там бяхме на позиция към 14-15 дена. И ние, където бяхме
на позиции, много загинаха при нас, разни такива младежи, самонадеяни. Понеже
гледат старите апапи, които са шлифовани от Първата фаза, си ходят наведени по
окопа, много-много не се перят. Тия новите все опъва врат да види нещо… Оня със
снайперчето го прицели, цък! Гледаш – тоя опънал краката, оня опънал краката. Абе,
момчета, тука курназлък не ще, бе! И веднъж викам на един, хем беше офицер, викам:
„Бе слушай бе, ти командваш цяла рота бе, абе внимавай, бе!” „Ей, ти на мен акъл ще
ми даваш!” Викам: „Ела да ти кажа!” Намирам един чатал, слагам едно огледалце, и в
окопа. Викам: „Легни тука до мене!” И показвам така огледалцето на слънцето… С
куршумчето – цък, огледалцето!  Оня, като вижда дойчо: „А чакай да видя, бе!” И се
прицелва… е така убиват нашите, ония дяволи! Дето не можеш да го видиш откъде
стреля, само по тоя начин се издава. Аз го моля и му давам акъл, да не се перчи, защото

Възникването му вероятно е свързано с кариерата на ген. Стойчев като олимпийски състезател по езда
(бел. съст. К. Г.).
357 „Стефан Иванов Дамянов от Пазарджик. Той ме тегли като ранен Втората фаза. Той се мъчи да ме
тегли из едни лозя в Унгария и него го раняват пък в гърдите.” (цит. П. Т.).



с това шега не бива. Целта е ти хем да свършиш работа, хем жив да останеш. Иначе за
к’ъв чорт си там? Не си нужен.

Там парашутисти не са умирали, там само един беше загазил. Дойчото му
викахме. Той така имаше навика, като се надигне и: „Дойчланд капут!”, „Шайзе!”
”Швайн!”, като се развика… Лошо го раниха, така докато е викал, и в болницата
почина.

Мен ме раняват, това става точно на 16-ти април, с танкистите. Ние сме на всеки
танк по един парашутист за охрана. Парашутистът се движи след танка на 20 метра.
Като забележи някъде с „Танков юмрук” да се покаже някой, да предпази танка. Защото
танкистът само през амбразурите вижда. Едно поле, щурмуваме една височина –
Ястребац. И аз като гледам там, всичко равно, като тепсия, чак в дъното една гора.
Викам: „Е, това голо место е зорът! Затова ще пусна танка да тръгне малко по-
далеч, отколкото трябва.” И аз след него, оглеждаме се залягам, тичам след танка… И
бая време беше се минало… И аз като погледнах, така, надигнах главата и през танка
видях дървета. Викам: „Е-е-ей, малко остана!” Стигнеш ли до гората – ти си спасен,
дето се казва. Стигам аз до гората, танкът преди мен стига, спира там малко за почивка.
Аз минавам през гората и стигам вече лозя. Тия горски пояси, дето ги имаше в Унгария,
бая широки и гъсти, много мъчно се минаваше. Обаче аз по едно пътче, набарах така и
преди танка излязох и стигнах до лозята. Добре, ама от другия край (от левия фланг,
защото от дясната страна беше самата височина Ястребац) една пътечка, по която
сигурно лозарите са минавали… И като минах, и гледам няколко души войници от
другите части. А те са минали от другата страна, за да могат да обкръжат Ястребац, тоя
връх. И стигам една стара постройка отдясно, от лявата страна една друга, като за
животни, нещо… И аз като отворих вратата – надути животни, коне, крави… То едно
обширно помещение… Избити, надути и като ме лъхна оная миризма, и аз се издърпах
и тръгнах така спокойно. (Гюмбабов и нашият Ноев наблюдават и през една амбразурка
Ноев забелязва, че един от парашутистите се разхожда спокойно по лозето. Мен ме е
забелязал и ме е познал). Обаче забелязах отсреща, малко на височко така, от дясната
страна, как пердаши една картечница, и взех да пълзя. А точно къщата, както е била –
вдълбан път, за лозята. И отгоре немците бяха направили окопи като къртици. От тая
къща отдолу, от избеното помещение, понеже са на високо и обстрелват. Аз реших да
се надигна, да видя какво става. Къщата е на десетина-двайсет метра от мен. Викам си:
„Да мога да хвърля една бомбичка на тоя приятел, дето не ме вижда… Да мога да го
спра да не стреля.” И в това време забелязах една цев от кьошето на къщата. И докато
се огледам, той изскача, стреля и се скрива! Обаче с гърмежа ми се подсичат краката и
падам. Аз падам и хубаво, че се претъркалях в изкопаното пътче… Тоя моя приятел
Стефан Иванов Дамянов, забелязал, че аз съм ранен (Ноев и Гюмбабов и те са
забелязали, че съм паднал…). Стефчо ме доближи, хвана ме за краката, обаче видя, че
съм ранен лошо и се държа тука за корема (седем черва ми закърпиха). Опита се
Стефчо да ме изтегли и го раняват в гърдите. И тогава дават нареждане на един танк да
ме доближи и да ме затули. Защото от там ония стрелят по това пътче. И танка, с
оръдието хем кара, хем пердаши в тая къща! Сигурно нищо не е останало от нея. И така
ме измъкнаха, зад танка, притулен. Та там ми остана и пистолета, някъде… Кожухчето
го пазех до скоро, с дупката. На един пръст от гръбнака изскача куршумът. Тогава идва



Коста и ме изтеглят още по-назад. Идва Ноев и така ме гледа… „Томич, горе главата –
добре, ама аз почнах да повръщам кръв, на корема всичко разкъсано – Томич, няма
страшно!” И гледам – това го помня, все едно, че го гледам сега – как сълзите му…
(пък той много ме обичаше, Ноев) – сълзите му капят. „Томич, парашутистът не
умира така лесно!” А на другия ден той умира!358 И не само той, ротният ми командир
Иванов, Гюмбабов, Ноев, двама танкисти – поручици.359

Същия ден успяват да ме изтеглят през лозята и след това с линейката в селото
ми правиха през нощна операция – кърпиха ме. Бяхме в стая с двама офицери и едно
помаче бяха докарали, и то ранено в корема… Люлякът беше цъфнал вече… И
санитарите, и сестрите предупреждават: „Никаква вода няма да пиете!” А устата ти,
всичко залепнало, така ти се пие вода! И ако ти дадат водата, ще я изпиеш и хич няма
да мислиш, че ще умреш. Е така помачето, беше много яко момче… А беше до мене,
неговото легло, тука масичката и една ваза с люляк, и аз. Понеже той не е свикнал може
би на тая работа да търпи, викал, викал по санитаря да му даде вода. А те ни слагат в
една плитка чинийка с едно памуче, топиш и си мажеш устните. Това е спасението! И
по едно време аз така си извих врата, защото бях целия обинтован – тоя като грабна,
изкара от вазата люляка и като дигна, и изгълта водата. И аз викам: „Край с него!” Като
се развиках: „Санитар! Санитар!” По едно време пристига: „К‘во има?” Викам:
„Виж бе, водата изпи тоя човек, бе!” Той се прекръсти: „Бог да го прости!” След
половин час си отиде момчето…

И като ме закърпиха, на другия ден се пипам, обинтован, всичко нормално,
добре. Добре, ама като почнах една температура – 39, 40, 41. Това държи непрекъснато.
Така съм си скубал косата… Вече месец, два минават, температурата не спада. И тръгна
мълвата: „Томич си отива!” Беше, свършила войната вече. На 5-ти май всичко
приключи, даже един от нашите парашутисти загива, намерил от тия бомбички за живи
цели, решил да прави разни номера, та с тия номера му откъсва ръката и след това
разбрах, че е починал. И се научава една инспекторка, военен лекар – жена, че в
Сегетвар лежа аз три месеца. На четвъртия месец втори път ме отварят, всичко
гноясало. И като ме изчистиха, закърпиха ме… Като му откъртих и колко време се
мина, един ден чувам, че ме клати някой, отварям очите – санитаря: „Айде бе, ставай
да хапнеш малко, бе!” Спал съм две денонощия.

358 За смъртта на Ноев виж също и разказа на Никола Костадинов (бел. съст.  М. Г.).
359 Обстоятелствата около смъртта на Ноев, „Значи 5 души, те са ги дали, имали са много добър
наблюдател тия дойчовци… защото аз им научих номерата. Той е седял на дърво някъде скрит и
наблюдавал, и си командвал минохвъргачките. Там тия минохвъргачки с подскачащи мини, като падне,
подскочи и коси. Ужас! Те нашите парашутисти най-много ги е било страх от тия мини – подскачащи.
Те са били два танка, бяха седнали на една полянка, зад гората някъде. Но това е командвано отблизо,
защото няколко мини са паднали и оня си ги командва – Още колко метра, какво – що… А те са седяли и
са обядвали, Ноев, Гюмбабов, Иванов и тия двама поручици… Както са обядвали, и мината пада – и
една карта е имало – След като дойдоха моите апапи да ме видят в дивизионната болница, ми
разказаха.” (цит. П. Т.). Никола Костадинов разказва с малки разлики за същата ситуация (бел. съст. К.
Г.).



Докараха ни със санитарен влак до София, в XI-та местна гимназия. Оттам ги
помолих да ме прехвърлят в Пловдив, във военната болница (тогава я наричаха
„Католическа болница”). И тука лежах още, докато раната зарасне.360

След войната ме признават за военноинвалид, дават ми военно-инвалидна
пенсия, обаче я взимам само две години. И като ме вкарват в затвора, ми дават присъда
15 години. Осъдиха ме заради: „бунт, терор, насилствено сваляне на властта, саботаж,
шпионаж.” През 1952-ра. Клевета. Наклевети ме този, на когото съм давал цигари,
понеже аз бях касиер на кооперация „Военноинвалид”. На всички военноинвалиди
будкаджии361. И този, който ме е клепал, аз съм му давал на вересия цигари, дето нямам
това право и съм го прикривал. Той с отрязан крак, военноинвалид. Него го осъждат
като организатор на горяните. Тука по Стряма, Калековец, даже има и избити момчета
от тях. Имах един съученик, който бачкаше в Държавна сигурност. Обаче беше един от
най-слабите наши съученици. Но се докопал там, някакъв роднина негов, шеф в
Държавна сигурност, добрал се… Съученикът ми ме разследваше и изглежда му е
обещал (защото за това от 15 години по-малко няма): „Колкото повече наклепаш хора,
толкова по-бързо ще излезеш от затвора! Ти – вика – вашия касиер познаваш ли го?
К’во ще кажеш за него?” „Той има чичо в Америка…” Аз имам роднини и в Америка,
и в Съветския съюз. Та тоя така ме е клепал, така ме е клепал…, че ще снабдявам
техните горяни с оръжие. Осем години лежах в Пазарджик. От 1952-ра до 1959-та,
защото имам и предварителен арест. Като влязох, бях женен. Жена ми чака и детето
порасна…

Не бях зле в затвора, бях художник, с генерал Станчев362. Като ученик съм
обичал това. Като излязох от затвора, бях шофьор във ВМИ363, където се пенсионирах.
Една дъщеря имам и двама внука.

* * *

Политофицерът Захариев, прекрасен човек! Почтен, скромен, културен… На
втория ден, след като дойде при нас политически командир, трябваше да се направи

360 „Моят приятел от фронта Коста ми вика: „Абе майна, не съм те чул да се оплачеш, че те боли
стомах.” (Цит. П. Т.).
361 „Само военноинвалидите имаха право да подават гербови, таксови марки, цигари. От миналите
войни, от мирно време военноинвалиди, само те.” (цит. П. Т.).
362 Кирил Николов Станчев е роден на 14.XII.1895 г. в Кюстендил. Завършва Военното училище през
1916 г. и е произведен подпоручик на 12.III.1916 г. Генерал-лейтенант е от 18.XI.1944 г. Един от
основателите и ръководителите на републиканското „Движение на капитаните” във Военния съюз. През
1935 г. е обвинен в участие в антимонархически преврат, уволнен и осъден на смърт. Присъдата е
заменена с доживотен затвор през 1936 г., а през 1940 г. е амнистиран. Участва е дейността на
нелегалния ОФ в София и в подготовката и провеждането на преврата от 9.IX.1944 г. Член е на
делегацията, която на същия ден установява връзка с командването на Трети украински фронт. С МЗ №
116 от 11.IX.1944 г. е повишен в звание „генерал-майор”, а с МЗ № 123 е назначен за командващ 2-ра
армия. Провежда Нишката и Косовската операция. През 1946 г. е уволнен и осъден на доживотен затвор
за организиране на нелегалната воена организция „Военен съюз”. Освободен е през 1958 г. и умира на
11.IV.1968 г. През 1990 г. е реабилитиран, а през 1992 г. е повишен в завание „генерал-полковник” –
посмъртно. За допълнителна информация виж Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 133
(бел. съст. К. Г.).
363 Военно-медицински институт – Пловдив. (бел. съст.  К. Г.).



(това в Македония става) едно разузнаване. Тогава загива Иван Моров, мой добър
приятел. Загива той, също Захариев… Трябваше да отидат в тила на немците на
разузнаване. Обаче седем ли, осем човека бяха, всички ги избиха. И Захариев с тях. Аз
го тача и уважавам по списъка на всички убити парашутисти. Имам го списъка вкъщи,
в една рамка и често се спирам и гледам.

При Страцин получих единия орден. И за раняване, за тия пръсти. Даже като ме
видя командира Ноев – с превързана ръка щурмувам Страцин. Може би там е решил…

Втория орден получих в Унгария, когато ме раняват.
Впечатлението от немците? Прекрасно! Във всяко едно отношение. Аз съм

лежал с едно германче в Унгария, обаче се възмутих от нашите управници тогава… И
то ранено, дете! Младо. Да имаше, да имаше – 17, максимум 18 години. На нас ни дават
по един кръгъл шоколад за десерт, на него не може. И аз винаги така си чупя на
половината, бутна му на него... И то ме гледаше, чак сълзички му излизаха от очите.
Викам: „Защо ще го делиш, бе и то е… Кой по желание ще иде там?!”

Много смели бяха. Смели и находчиви! Ние трябва да се учим от тях. Аз ще ви
кажа един пример. Правим едно учение в Кралево, дават ни почивка – всички
инструктори бяха немци. Сядаме ние да си починем и един немски офицер командва
взвода си – провеждат учение. По едно време пристига при него един войник и му казва
нещо и той се отделя от взвода си, като се обръща и вика един войник. Нещо му
пошепна на ухото, оня козирува, войникът. Офицерът тръгна там на някъде си…
Войникът командва взвода, като всички изпълняват това, което каже войника. Няма:
„Ама що па аз да го правя, що па не знам какво…?” Аз съм вече подофицер, от 24-ти
набор имаше при нас едни от Крешака, от наш’та махала. Аз го накарвам да става
дневален – „Е-е-е- Томич, баш мене ли, бе?”

Руснаците – пияна работа! С две думи. Имах приятел аз, офицер. Точно зад нас,
тука в Пловдив, градина баща ми имаше – Оризовата фабрика, бяха настанени
руснаците там. И един руски офицер, майор беше (обаче това е рядкост между тях, той
нито пиеше, нито пушеше…) веднъж ми вика: „Петьо, аз ще те взема, пращат ме
командировка в Румъния.” Щабът на Толбухин беше в едно пристанище. Та там съм
ходил с него. Той ми написал един документ, че аз съм му ординарец. „Ела – вика – в
Румъния и земи един куфар цигари, ще ги продадеш и ще си вземеш от Румъния
каквото искаш.” Викам: „Да не ме оставиш в Румъния някъде?” „Как ще те оставя,
бе?! Аз ще ти донеса и дрехи.” – рубашка, брич, ботуши аз си имах. И документ
написал, печат ударил. А той по служба отива до това градче, където беше разположен
щаба. Мен ме оставя на гарата: „Тука довечера ме чакай, защото не мога да те заведа
дотам. Ако те питат нещо – намери, ще излъжеш.” И много руски войници, някои ги
пускат в отпуска, и покрай мене бяха се събрали сума. Понеже аз руския си го владея
перфектно, та бях събрал един куп писма, защото викам: „Командироват ме в
България, еди къде си…” „Е-е-е, да ти напиша едно писмо да го пратиш от България!”
Та бях събрал много, като се върна майора: „Как дела, всьо в порядке?” Викам: „Да,
всичко наред, само че тия писма к’во ще ги правя, бе?!” „В Пловдив ще ги пуснеш в
пощата – вика – и готово.” Та такива работи. Има и добри хора, но по-голям процент в
сравнение с немците са лоши – ето, немците толкова време, нямаше кражби, нямаше



насилия… Смели са, безразсъдно смели – руснаците. Той, като му удари два-три
стакана, и не помни какво върши.

Отношението на командира към войника? Аз съм постъпил царско време, клетва
съм давал на цар Борис. От майката на ротата почвам, ами той си обичаше ротата,
войниците, като свои деца, старшината. Хем ги пердаши, хем акъл им дава. Войниците
по-между си бяха по-добре, отколкото след събитията около 9-ти. След това, като ги
виждах офицерите, шапката под мишницата, ръката в джоба… За мен това не е офицер!
Не!

При нас нямаше войници от друг етнически произход.
Унгарците – като наближим някакво градче, и питат: „След вас има ли руски

войски?” Унгарците се държаха с нас добре. В Кралево през 1943-та имаше много
пленници-италианци, ми аз ги снабдявах с много работи от кухнята, като ме направят
дежурен – захар, брашно… гледам, отделям през дежурството и събера. И им ги нося, а
те в хангарите, по три етажа кревати, и там.

Македонците? Аз по принцип, к’во да ви кажа… не ги харесвам много. Не знам,
не ми правят добро впечатление. Защото колко пъти в Скопие съм бил, в Куманово съм
бил: „Ебем ти майку бугарска!” И като чуя само това, стига ми! По време на войната.
След това не съм ходил.

Психологически последици от войната? Не! Не чувствам някаква промяна!
Дали съм виждал да убивам някой? Лично аз? Там нямаше време да гледаш.

Щото, ако се загледаш, без тебе...
Интервюто проведе Константин Голев



РУМЕН АСЕНОВ ГУГУШЕВ

„Оръдието стопено и на няколко места найдохме тоя, който командва оръдието –
изгорял, стопило го е и само отзад една бела извица останала от човека. Като сенка.

Сичко стопено, изгорено. От манерките кат‘ сипем на камъка вода, и точнем вар. Вар
тече от камъка! Стопено! То сичко стопено.“

Румен Гугушев служи, като артилерист в Противовъдушното отделение на
Бронирания полк. Сражава се в Първата фаза на Втората световна война на
територията на Сърбия и Косово. Записът е направен в къщата му в село Триград.

Казвам се Румен Асенов Гугушев. Роден съм на 20 май 22-ра година, в
Смолянско. На 19 години влезнах в казармата. Преди това бех магазинер в Кестен,
понеже там съм родом, а тука364 живея, тука съм дошъл малък. Родителите ми се
занимаваха със земледелие и скотовъдство.

43-та година, месец юли, отидох войник в София. В Бронирания полк, ПВО365

отделение. Към Бронирания полк има противовъздушно отделение, с крупните,
големите оръдия. Там отидох, направо ме облекаха, зачислиха ни към оръдията.
Оръдието се ръководи от седем човека – командир на оръдието и заместник-командир
на оръдието, мерач, заместник-мерач, пълнач, първи подносвач, втори подносвач – това
е екипажа. За пръв път ни установиха на Слатински редут. Там карахме, доста… 43-та
година изкарахме, почна 44-та година. 44-та година станаха бомбардировките, дати не
помня, кога са били.366 Една голяма бомбардировка стана, а ние сме
противовъздушници, ПВО-отделение. Нашите оръдия са германски – „Круп”, 8 и 8. Е,
стреляхме по самолетите, казваха, че сме свалили един самолет, но не сме го видели с
очите си. Пет-шест бомбардировки станаха в София.

Има скривалище под Слатински редут, отдолу, от север му е входът.
Капацитетът му е осем хиляди. Добре, ама те влизаха по осем хиляди и повече влизаха.
Ама когато излизаха, винаги (понеже ние бехме отгоре на Слатински редут и
виждахме) ще изнесат някой стар човек умрял, някое дете вътре пукнало – винаги,
винаги! Те защото се натъпкват, не признават ни милиция, ни полиция, влизат…

Почнаха да евакуират София, не мога да ти кажа къде ги евакуираха.
Продължихме така доста време – бомбардировки ставаха. А какви вече причините –
Америка долазяше, та бомбардираше с бели самолети.

Дойде 9-ти септември, ние сме войници. Посрещнахме руснаците. На 9-ти
септември отидохме, от нас накараха хора, с оръдията заградахме, да не се противат
старата власт. Царската власт да не се противат. Обезоръжихме всичко, установихме
властта в София. До 10-ти това мина, каквото мина, на 11-ти ни дигнаха нас, с оръдията
от батареите. Три батареи са – 1-ва, 2-ра и 3-та (във 2-ра и 3-та са малки оръдията – 36
едната, другата не помня как бяха.) Отидохме в Сърбия най-напред. Там в едно село,

364 Триград (бел. съст. К. Г.).
365 Противовъздушна отбрана (бел. съст. К. Г.).
366 Сведения за бомбардировките виж също в разказа на Иван Сердаров, който ги описва подробно (бел.
съст. К. Г.)



Ветрен, се установихме на позиция. Доста време там седяхме, 15 дена ли, колко беше?
Ние като противовъздушници, нам беше целта да пазим от самолети. Тогава се яви
един самолет – немски самолет от тея, щъркелите. Обаче много майсторски, та не може
да го фанеме ние – ниско върви. Излиза от Крива паланка, от долу и ниско върви – иде,
бомбардира няколко обекта и дигне се, избяга. Тогава го нарекоха „Петко”. Ние му
викаме: „Петко пак идва! Петко пак идва!” Немски самолет. Не можахме да го
свалиме. После казаха, че е паднал някъде, развалена му е било перката и паднало
някъде, но наблизо не падна, не можахме да го видиме.

Вдигнахме се от там – в Крива паланка. Минахме Крива паланка и там се
установихме известно време. От там се дигнахме – Бела паланка. И там известно време
стояхме. От Бела паланка потеглихме, отидохме в Ниш – голем град, хубав. Таман се
установихме, получихме една заповед – трябва да отиваме на южния фронт, на
Албания367 – Косово поле. Там има голема съпротива. Дигнаха ни през Преполац,
Куршумлийски бани, Куршумлийски бани стояхме 24 часа и от там в Косово поле се
качихме.

О-о-о, че в Куршумлийски бани много видяхме убити хора. Да ги изкараме от
върховете, пехотата там адни гробове направи, голяма работа. И там просто на плитко
се зариваха хората. Най-много 50 санта и едно до друго, едно до друго, върват и
кръстчета му слагат. На кръстчето пише, примерно: „Филип еди кой си”, „еди кой си”,
„еди кой си”. И дохадаха от София, та си земаха. Земаха много хора, роднините.
Особено софиянец не вярвам да остана там. Освен от някви села, дето немаха
възможност да дойдат да ги земат, останаха. А по едно време се разрови, там гробищата
се разровиха, познава се, че ги са земали си, хората. Ама хубаво направиха наш‘те, че
му слагаха дървено кръстче. Е тъй го заковат, запишат му името и забият до главата му.

Като отидохме в Косово поле – срещу един връх висок, казва се Митровица. Под
тоя връх е Вучитрън – албански град. Там е възела от Гърция. Германците там излизат с
материали, трофеи. И там в тоя връх са направили галерия. Обаче галерия, нема
случайна работа. Галерии направени, бетонирани, само от амбразурите виждат къде да
стрелят с оръдията – големи оръдия. Нашите оръдия стрелят и във въздуха, и по права
линия, и по земя. И ние смятаме с нашите оръдия, вече сигурни, от тея галерии ше ги
измъкнем… Стреляме, стреляме, почервенеят оръдията от стрелба, спрем за един два
часа… Айде от тяхните оръдия – стрелят, отговарят ни. Дванайсет дена! Викам: „Бре,
не ще, мама му стара!” Отгоре наш’те гаубици стрелят, поспрат – пак те отговарят. Не
ще, 12 дена не може да отидем по-нататък. Не сме там дали жертви. Разузнавачите
донасят и казват: „Един след друг влаковете от Гърция карат трофеи: гьонове, обувки,
добитък…” От Гърция карат, минават и затуй тая галерия – тя охранява да не
наближим по-натам ние. И действително, не дадоха ни, спряха ни, мама му стара! След
12 дена нашия командир, капитан Янков се казваше командирът на батареята, свързва
се с руския генерал – Толбухин368 трябва да беше, да ни изпрати две „Катюши”. Не
отиде толкова – 24 часа, пристигат две коли, обикновени. С релсите си му, сичкото,
само че отгоре окичени, да не се виждат. И до нашата батарея се установиха и двете. И

367 Поради предимно албанското население на Косово Румен Гугушев допуска грешка и нарича Косово
Албания (бел. съст. К. Г.).
368 По това време Фьодор Иванович Толбухин е вече маршал на Съветския съюз (бел. съст. К. Г.).



ни викат: „Катюшите!” Викам: „То т’ва ако е „Катюши”, то е голяма работа!”369

Ми слушали сме, че „Катюшата” са голяма работа. И ние викаме: „Ако е т’ва
„Катюшата”, то трябва да стори голяма работа.” И гледам, автоматично пуснаха
капаците отзад – наблизо бях, гледам – и с една ръчка дигнаха, снаряди на капака.
Сортират се на капака по осем бройки. И натиска една ръчка: влизат и гърмят. По
четири пъти изгърмяха двете в тоя връх – бягат, избягаха си, да ги не открият. Тоя връх
пламна – 500 метра пламъци. Пушък, пламъци, гори, 500 метра пламъци нагоре! А те
пък са били хем възпалителни, хем стопявали. После, кат‘ минахме ние, след 24 часа,
открихме тея амбразури, дето са стреляли. Добре, ама самото оръдие станало като на
цигански оджак – стопено. Оръдието стопено и на няколко места найдохме тоя, който
командва оръдието – изгорял, стопило го е и само отзад една бела извица останала от
човека. Като сенка. Сичко стопено, изгорено. От манерките кат‘ сипем на камъка вода,
и точнем вар. Вар тече от камъка! Стопено! То сичко стопено. Това беше последната
съпротива от германците.

Оттам минахме Митровица, свихме и отидохме в Белград. И казаха: „Първа
батарея си отива! Щото е обтегнато положението за София, трябва да отива
Първа батарея.” Та ни дигнаха и ние се върнахме.

Участвал съм в Първата фаза.
Немците? Войнствени са, нема що да крием. Войнствени са, силна организация

имаха, но не можаха да удържат на упората на Съветския съюз.
Имаше на Дража Михайлов370, нек‘ви Дражамихайловци, някъде убили бяха

двама войника. От пехотата казват двама души са избили дражевистите и дрехите им са
зели, голи ги са оставили.

Жертва от нашата батарея – адин. Е тука от Горна Джумая, от Македония.
Когато спряли на почивка, е тъй наблизо имаше водичка. Да иде да земе водата, а там
измерено било отгоре от минохвъргачка, някъде германец го видял – пада, уби го там
до водата. Отидохме, веднага го прибрахме.

Сърбите си имаха войска. Много бедна войска. Ако има адин цървул – адин
гуменик. Пушките нема с каишка, ами с няква връвка наравена пушката. Някои с тяхна
си шапка, пък тук-таме дрехи са облекли войнишки. И кат‘ минаха пред нас та:
„Братко, има ли ваша войска напред?” Ние просто ги подигравахме на едно време.
Казваме: „Има!” „Батальон, напред!” След малко чуеш стрелбата: „Батальон,
сбъркал път, обратно!”371

Руснаците – и те са войнствени, понеже ние близо не бехме с тях, не бхме. Но
издръжливи, издръжливи на студ, издръжливи!

Наш‘те командири много добре се отнасяха, много добре. Просто, ако не е
пагона, не може да го разбереш, че е командир. Ние към тях с уважение.

По между си войниците? Самата обстановка те сплотила. Също като братя.
Спиш заедно там. Аз съм българомохамеданин. Никаква обида съм нямал, нищо!

369 Смее се. С това изречение Румен Гугушев иска да изрази пренебрежението, което е изпитал
първоначално (бел. съст. К. Г.).
370 Драголюб (Дража) Михаилович (Драгољуб Дража Михаиловић, също Чича, Дража) (1893-1946) е
сръбски генерал. По време на Втората световна война е начело на националистическото движение на
четниците, т.нар. „дражевисти” (бел. съст. М. Г.).
371 Подобни сведения има и в разказа на Фиданко Сретенов и Горан Маринов (бел. съст. М. Г.).



Много добре съм там с тях живял, единственият в 160 души батарея (тея трите батареи
– 160 души), единственият българомохамеданин. Без да те нарекат (понеже тогава ги
наричаха помаци) нема наричане помак, нема каране, нема… чувстваш се много добре.
Командирите дали правиха разлика? Никаква! Даже най-голямо уважение ми имаха.
Артелчик ма направиха.

Напрежение между войници от различни места? Нема, такова няма.
Местното население? Имаше си в тях дражевисти, кат‘ минаваха, не

поздравяваха. А титовистите веднага: „Здравей, здрасти!” По това ги познавахме.
Вучитрън е албанско. Албанците как се държаха? Добре, не мога да се оплача,

добре.
А-а-а, нема отражение, немам отражение! Сънувах там 5-6 години сетне след

войната, сънувах стрелби, сега като отлежа това, като изживя се, нема, немам нещо
стрес, такива работи, немам, немам!

Адин му беха откъснали ръката. Минохвъргачка. Ние вървиме и гледаме там
адин човек охка, пъшка, рита… Кога отидохме, то му е прекъсало, мисля беше дясната
страна. И ние друго не може да му помогнеме нищо – санитарните, там санитарните
пратиха да вървят. После друг видях в Косово поле там с одрезан крак – отсякло му е
крака с минохвъргачка. Също и него санитарните го взеха.

Абе, немците, научихме, в Унгария са големи насилия правили. Немците, от
наш’те нема. Немците, разбивали му бъчвите. Пили вино, пили, пили и стреляли в
бъчвите да му изтече виното да нямат вино. Щото не са му помагали били там
унгарците. Това сведение се носеше и действително е. Изнасилвания бяха правили, да,
пак немците, в Унгария. Наш’те нема!

След войната ние се изволнихме 45-та година, декември месец. България бе
бедна, особено нашия край тука. Тука камион не идваше, тоя път го нямаше отдолу372,
минавахме отгоре през Ягодина. Беднотия! И установено беше купонна система. Аз
продължих тогава магазинерче да бъда, пак в Кестен. По три килограма брашно даваха
купонната система. Ако ти е семейството пет души – петнайсе кила. Нямаш право на
повече! На месец. Я го раздавах, та знаех. Тогава захарта на бучки във сандъци, един
сандък 8 килограма. И просто сме давали на хората броени бучки. И платове даваха,
някой месец по за 5-6 метра дадат, някой месец до 30 метра дадат. Какъв случай имам
там в Кестен: адин беден човек – Шайков се казваше. Той има девет деца. И дойде при
мене, че ми вика: „Гугушче, ако искаш да знаеш на какво е положение мойто
семейство, превари една жена – вика – да види какви са!” И я веднага там, с кмета
бехме добре, викам: „Дай да видим на Реджеп Шайков децата, какво се оплака.” А га
отива, девет деца под една черга завити, чисто голи! Майката ги пере. Да ги изпере, да
му изсуши дрехите и да може да се облекат и да излизат. Тогава имах я само 32 метра
басмичка, една много проста басмичка – „Оксфорд” се казваше. И със кмета решихме и
тъй, цялата му я дадохме …373

Седях магазинер до 51-ва година. Дойдаха от партийния комитет, казаха:
„Стягай се, ше те пратиме на партийна школа!” Оставих семейството, едно дете

372 Съвременният път по Триградското ждрело. Виж разказа на Абдула Мемишев, чийто баща го е
изпратил пеша чак до Михалково (бел. съст. К. Г.).
373 Просълзява се (бел. съст. К. Г.).



имах тогава. Отидох в Пловдив, изкарах едногодишната школа, и върнах се – земаха ме
в околийския комитет три месеца. След туй ме върнаха в Триград, партийния комитет.
Партийния комитет три години изкарах. След партийния комитет избори имаше тогава,
за местни съвети, избраха ме за председател. Не за кмет, а председател, защото Триград
е седем села: Триград, Кестен, Водни път, Жребево, Кожаре, Ягодина, Буйново и
Гьоврен. Голям съвет! И мен ме избраха за председател. Изкарах два мандата. След тея
осем години дойде брат ми, засилиха го от Девин за председател на ТКЗС-то. Защото
58-ма година се изгради ТКЗС-то тука. Засилиха го за председател и народа се дигна –
не може председател на съвета да бъде единия брат, председател на ТКЗС-то другия.
Тогава се наложи, мен ме свалиха (то имаше още един месец до изборите). Свалиха ме
от там и организираха се тогава ТКЗС-то и Горските стопанства, станаха адна
организация – 64-та година. Отидох аз домакин и оттам изкарахме, там се пенсионирах
като домакин 83-та година, и продължаваме да караме.374

Интервюто проведе Константин Голев

374 Смее се (бел. съст. К. Г.).



СТЕФАН АТАНАСОВ СЛАВОВ

„Нямаше самолет, който да не е продупчван като решето от снаряди.”

Стефан Славов е възпитаник на „Военното на Негово Величество
училище”. Участник е в Първата фаза на Втората световна война като пилот на
пикиращ бомбардировач. Награден е с орден „За храброст”. Записът е направен в
кафене в центъра на София.

Казвам се Стефан Атанасов Славов. Роден съм на 15 октомври 1922 г. в София.
Моят баща беше търговец, а впоследствие имаше туристическо бюро. Всъщност той е
един от основателите на „Балкантурист”, но после беше репресиран и почина рано.
Майка ми беше родом от Троян, от не много заможно семейство. Имам и един брат,
който почина.

Аз постъпих като ученик в Софийската реална гимназия през 1938 г. След като
завършихме гимназията, имаше конкурсен изпит за различните специалности:
артилерия, инженерни войски, летци и т.н. Така постъпих във Висшето Военно
училище за пилоти в град Казанлък. Аз се явих на конкурса за летците и там влязохме
28 души. Завършихме малко по-малко, защото единият от нас загина при тренировъчен
полет.375 Другите бехме разделени на две. Осем отидохме в щука-полка. На 3 март 1944
г. заедно със съвипускниците ми бях произведен подпоручик.

След производството службата ми  като летец-пилот започна във 2-ри въздушен
щурмови полк в Граф Игнатиево. Там беше започнала подготовката на тези тогава
съвсем нови самолети „Юнкерс 87”. Там заварихме четири-пет човека от 64-ти випуск,
а ние бяхме 63-ти. Четири души от нас станахме изтребители, а останалите бяха
обучени като наблюдатели, командири на самолети, разузнаване, навигиране и такива
работи за командване на самолета. През пролетта и лятото на 1944 г. по ускорена
програма завърших щука-предучилище в полка и преминах на самолет JU („Юнкерс”)
87 „Щука”.

През 1944 г. на 9-ти септември на власт дойде правителството на Кимон
Георгиев. Тогава съветските войски вече бяха в България и ние бяхме принудени да
воюваме с германците, които беха наши съюзници дотогава.

Аз съм участвал като летец във Втората световна война или, както някои я
наричат, Отечествената война. Тя е отечествена за Съветския съюз, но за нас не е
отечествена. Аз участвах в тази война в периода от септември до декември 1944 г.

В годините 1943-1944 г. назряваха бурни събития. Съюзниците усилено се
готвеха за откриването на Втори фронт. В края на 1943 г. в Европа вече се намираха
един милион американски войници и офицери, хиляди танкове и самолети.376

375 За подобни злополуки виж разказа на Иван Сердаров. Освен него за подготовката със самолетите
съобщава и Дянко Марков (бел. съст. К. Г.).
376 Вероятно Стефан Славов има пред вид концентрираните в Англия американски войски и фронтът в
Италия (бел. съст. К. Г.).



Усилията на Чърчил да спре напредването на съветската армия към Берлин чрез
провеждането на главния удар през Средиземно море, през Гърция, България, Румъния
и Полша бяха напразни. Това беше така, защото още в Техеран Сталин и Рузвелт
осуетиха тази идея и фронтът беше открит в Нормандия.377

Немските дивизии – армията на Ромел, които се сражаваха в Северна Африка и
бяха разгромени от Монтгомери378, започнаха да се прехвърлят на север, в Гърция. Те
трябваше да се изтеглят бързо през Балканите и част от тях се изтегляха по долината на
река Струма.

Тогава за нас всичко се преобърна. Толбухин беше вече на северната ни граница,
а СССР ни беше обявил война,379 като бивш съюзник на Третия райх. Тогава нашите
германски инструктори станаха наши врагове. Едни от нас се радваха, а други не знаеха
какво ги очаква. Тогава на нас ни беше наредено да атакуваме изтеглящите се немски
части. Тези сили, които се изтегляха, бяха предимно бронирани и моторизирани части,
танкови колони и влакови композиции, които ние атакувахме. Това продължи около
три месеца.

На 9-ти септември нашият 2-ри щурмови полк се намираше на летище
„Божурище”.

В този период (от септември до декември) имам извършени 39 бойни полета
срещу германските сили, изтеглящи се от Гърция. Участието ми беше в състава на 1-ви
щука-орляк, като редови пилот.

Задачите на българската бойна авиация бяха определени на 11 септември 1944 г.
от главнокомандващия. След това се издават и други заповеди, които допълват първата
и оформят основните направления и задачи, които бойната авиация трябва да изпълни.
Това са бойни действия с противниковата авиация, оказване на авиационна поддръжка,
атаки по противниковите превозни средства и въздушно разузнаване.

По-късно бяхме преместени на летище „Враждебна”. Там гъмжеше от
съюзнически самолети, но предимно руски. Още на „Божурище” до нас се разположиха
съветски изтребителни полкове. Обслужващият персонал бяха изключително жени. Те
спяха под крилата на „Яковете”380. Офицерите пилоти изглеждаха високомерни, но
иначе усмихнати и любезни. Разменяхме си самолетите за опознаване на чуждата
техника, а вечер понякога ги черпехме с нашата „Троянска сливова”.

И така, полетите на щука-полка се ръководеха от Главния щаб, като
непосредствен ръководител и командир беше капитан Димитър Караиванов – един
прекрасен човек, пилот, навигатор и невъзмутим боец. Той се справяше блестящо и в
на-сложните моменти на бомбардировъчните атаки.

Целият ни полк имаше 28 самолета. Бомбите бяха от 100 до 500 килограма, като
машините се товареха обикновено с по 1500 килограма. Оръдията на самолетите бяха
две 20 милиметрови. Те се зареждаха с по 400 снаряда. Двойната картечница „Цвилинг”

377 Т. нар. Втори фронт е открит на 6.VI.1944 г. (денят „Д”) с десант в Нормандия (бел. съст. К. Г.).
378 Всъщност остатъците от немските войски в Африка се изтеглят през Сицилия и Италия, още през 1943
г. За повече информацив виж: Харт, Б. Л. История на Втората световна война, С., 2005, с. 421. През
Балканите се изтегля група армии „Е” на Вермахта, която окупира Гърция (бел. съст. К. Г.).
379 На 8-ми септември 1944 г. СССР обявява война на България (бел. съст. К. Г.).
380 Яковете са съветските изтребители „Яковлев”, съкратено „Як”, кръстени на съветския конструктор
Александър Яковлев (бел. съст. М. Г).



изстрелваше по 2000 изстрела в минута. Това беше една силна отбрана за ескадрилите,
при евентуално изтребително нападение от към гърба.

Нашите обекти беха бронирани колони по шосетата, влакови композиции,
артилерийски батареи (леки или тежки), бункери и мостове.

Германските войници съвсем не се шегуваха, лежаха по гръб в окопите и
стреляха, излизаха от колите и на 10-15 метра от пътя стреляха непрестанно по нас.

Почти всеки ден попадахме на огнени фонтани от леки оръдия или черни кълба
от тежките батареи.

Веднъж на връщане от Битоля, при нисък полет и доста лошо време, в дефилето
при Царево село, два наши самолета бяха простреляни от упор и изгоряха като факли.
Техни пилоти бяха подофицерите Димитър Минчев и Здравко Чолаков, а стрелци
Пенчо Сергиев и Стефан Узунов. Бог да ги прости! Може би щяха да останат живи ако
не беше ниската облачност, която ни притискаше към земята.

Нямаше самолет, който да не е продупчван като решето от снаряди.
Веднъж при атаката на танковете при Качанския проход, северно от Скопие,

бяхме нападнати от два немски самолета. Моят стрелец Димитър Калпакчиев отчаяно
стреляше. Виждах светлинните снаряди, които ни облизваха. И точно когато влизах в
облака под мен, в дясно, видях една „Щука” да гори. В последните секунди два
парашута се отвориха. След няколко месеца подпоручик Стою Кафеджиев се върна.
Беше попаднал в германска колона. След това бил американски пленник. Другият
човек, бордният телеграфист Георги Георгиев е бил пленен от албански партизани,
изтезаван и убит жестоко.381

Към края на ноември 1944 г. полетите бяха прекратени. Участниците в бойните
действия бяха наградени с ордени „За храброст”.

След края на войната преминах на самолет „Илюшин 2” в 12-ти щурмови орляк
– Пловдив, Граф Игнатиево, където бях назначен за командир на крило. Преминах на
„Илюшин 2”, защото тогава вече снабдяваха българската войска със съветски оръжия.
Тази бойна машина на Източния фронт я наричаха „Черната смърт”.

Това беше до средата на 1946 г., когато започнаха нашите уволнения. И аз бех
съкратен от армията по разпореждане. Тези уволнения бяха по два параграфа. В
интерес на службата и за груба фашистка дейност. От нашия полк двама бяха уволнени
за груба фашистка дейност. Единият от беше от 62-ри випуск и се казваше Франц
Палиев. И него го нарочиха, иначе той беше много свестно момче. А другият беше
осъден на 15 години. В самия полк имаше ядро от диверсанти, членове на Българската
комунистическа партия. Те извършваха саботажи. Например слагаха в маслото на
нашите машини пясък, режеха кабелите за управление и ставаха катастрофи.

Имаше един случай, когато при гмуркане на самолет, при показен полет пред
военни от Сухопътните войски, след изправянето на самолета той се обърна по гръб и
се заби в земята. Това според мене беше саботаж.

След уволнението ми от армията аз станах студент по физика. От 1946 до 1949 г.
учих. Оставаха ми още два семестъра. Но тогава имаше такава кампания – студенти с
враждебно отношение към властта да бъдат изпратени на концлагер. И аз бех изпратен

381 За отвлечен и убит от албанците в Косово войник виж разказа на Антон Вълчев (бел. съст. К. Г.).



в Богданов дол. Една сутрин ме арестуваха и ме закараха на Военна рампа. Там имаше
много такива като мене, но офицери почти нямаше. Иначе в Богданов дол заварих от
моя випуск офицери – двама души, а по-късно дойдоха и старши офицери, имаше и
генерали. В лагера персоналаът беха много лошо настроени към нас, беха много груби.

Мината беше на три километра от лагера в посока към Перник. Мината беше за
каменни въглища и обикновено ние работехме нощно време. Строявахме се в редица по
четири човека и около 150-200 души ходехме на ударна работа в мината. С мене в
мината работеше още един бивш офицер, 62-ри випуск. Той беше разузнавач. Имаше и
един полковник Гълъбов, който беше награден с орден „За храброст”, той стоеше на
входа на мината, понеже беше малко слабичък. Ние работихме в самите забои,
копаехме мината. Най-напред копаехме дупки със свредели, след това вкарвахме вътре
експлозив, взривявахме и те падаха върху едни ленти, а това, което беше отстрани, го
товарехме на ръка. Тези ленти изсипваха товара върху вагонетки, а някои вагонетки се
изкарваха ръчно, други ги прикачваха на хаспели, които ги изтегляха горе. По време на
тези придвижвания милиционерите се държаха много грубо. Ритаха тези, които
изоставаха, псуваха. Освен това устройваха и провокации. Имаше провокатори от
лагеристите, които организираха бягства през отдушниците на мината, които излизаха
на повърхността. И когато се организира такава група, горе ги чакаха милиционери и ги
избиваха.

Имаше един летец, който не беше от военното училище. Той беше високомерно
момче, но много достойно се държеше. Той на два-три пъти се опитваше да избяга през
оградата, нагоре по баира, но успяваха с кучета да го настигат. И той стоеше вързан на
един кол на средата на плаца по 10-12 часа за наказание и назидание. После аз не знам
какво стана с това момче.

От лагера ме пуснаха през 1950 г. през лятото. Станах хамалин на Военна рампа,
а после отидох да работя в „Софстрой”. По-късно един мой приятел-съвипускник ме
назначи на работа в „Хранпроект”. Тази организация проектираше заводи за
хранителната промишленост. Там работих до 1980 г. Тогава заминах за Либия на
работа, понеже бех специалист по помпени станции, а там водата беше кът и търсеха
такива хора. Милицията не ме пускаше да отида, но намерих един близък човек, тъй
като аз по-рано бех касиер в проектантския институт. И този мой близък човек,
архитект Бориславов, той много обичаше да живее, харчеше много пари и аз му давах
пари на заем от касата на института. И така се сприятелихме, а пък той беше роднина
на Тано Цолов382. И така Бориславов започна работа в Министерството на строежите,
като отговарящ за техническите отношения с чужбина. И въпреки, че милицията не ме
пускаше, той написа едно писмо, че се налага точно аз да замина, и така заминах.

В Либия можех да стоя много, защото там работата беше много проста и лесна, и
те търсеха такива хора. Но стоях само четири години и жена ми дойде да ме прибере
през 1985 г.

382 Тано Цолов (1918-1990) е български политик от БКП – народен представител в VI ВНС (1946-1949),
както и в II-VI ОНС (1954-1976). В периода 1957-1981 година е член на ЦК на БКП, а между 1959-1962 е
и негов секретар. През 1952 година е назначен за министър на тежката промишленост при Антон Югов.
В отделни периоди е и председател на комитета по промишлеността и техническия прогрес (1959),
председател на Държавния комитет по планиране (1968-1971) и заместник-председател на Министерския
съвет (1962-1971) и първи заместник-председател (1971-1981) (бел. съст. М. Г.).



Аз съм женен от 1950 г. и имам две дъщери. И двете са електроинженерки.

* * *

Има един такъв интересен случай: Това е непосредствено след войната. Ние
бяхме още с униформи, закичени с ордени. Една вечер аз и двама мои колеги –
подпоручиците Франц Палиев и Стефан Георгиев, бяхме излезнали и пред една кръчма
попаднахме на двама фронтоваци. Единият от тях козирува и започна разговор. Те
веднъж били на позиция и били нападнати от артилерия и минохвъргачки. Било
невъзможно да атакуват. И тогава изведнъж се появили „“Щуки”” с бомби. Те накарали
германската канонада да замлъкне. Живите наши войници атакували и завзели хълма.
Очите на тези войници тогава бяха изпълнени с благодарности и възхищение.

Беше вярно, че ние сме спасили много български войници при Деве баир,
Куманово, Подуево, Прищина, Битоля, Велес, Страцин, Кочани и други. Ние
пикирахме отвесно и виждахме германските артилеристи да бягат в страни. Виждахме,
когато бяхме вече ниско, как стрелят с автомати и картечници по нас. Ясно се
открояваше всичко, като на филмова лента.

По време на войната в нашите поделения имаше завидна дисциплина. Винаги
отношението на офицерите към войниците беше човешко, както и обратното. Особено
когато се връщахме от полет, усещахме уважението към нас на самите войници,
ефрейтори и подофицери.

Но никой нямаше представа новата власт, наложена от Съветския съюз, какво
ще ни донесе.

Няма да забравя, когато пътувайки по железницата, служебно или не, виждах
арестувани офицери от Военното училище, охранявани от цивилни мъже, които имаха
безмилостни изражения на лицата си.

Интервюто проведе Мариан Гяурски.



ТОДОР АНАСТАСОВ ТОДОРОВ

“И още е пред погледа ми един убит германец, който на едно дърво се е качил и там го
е ударил един снаряд, и цялото му тяло разкъсано – надолу висеха вътрешностите

му.”

Тодор Анастасов служи като инженер-щурмовак в 3-ти армейски
инженерно-свързочен полк. Участва във Втората фаза на Втората световна война.
Бойният му път преминава през Унгария, Словения и Австрия. Награден е с
орден „За храброст”. Председател е на Съюзa на ветераните от войните. Записът е
направен в дома му в град София.

Казвам се Тодор Анастасов Тодоров. По време на войната бях на двайсет и една
година. Трябваше на 15-ти септември 44-та година да се уволниме, тъй като аз
постъпих в казармата на 15-ти септември 42-ра година. Завърших гимназията и тогава
беше така – със завършване на гимназия. 23-ти набор съм, отслужих с 22-ри набор. И на
15-ти септември 44-та година трябваше да ни уволнят. Обаче дойде 9-ти септември и
ни мобилизираха, вземато беше решение за участие на България във войната против
Германия. Беше обявено война на германците и започна мобилизацията.

Баща ми нямаше постоянна професия, защото той е бил в Русия. Той някъде
1906-та ли, 7-ма година заминава за Русия с един негов приятел. И двамата стигат до
Владивосток. Там някво островче имало, което искали да го правят българска колония,
обаче руснаците ги изгонили. Връща се в Иркутск на Байкалското езеро и там си отваря
магазин. Обаче, като се обявява Балканската война, той си оставя магазина и идва да
воюва – Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. Награден е с три
ордена за храброст, участвал е в боевете с 19-ти пехотен полк383, 4-та Преславска
дивизия – Люлебургаз и отчасти срещу Одрин. Стига почти до Чаталджа.384 От там
свършва Балканската война, започва Междусъюзническата. След туй, като свършва
Междусъюзническата, започва Първата световна война. Стига до Букурещ – от
Цариград до Букурещ! Оттам заминава на Македонския фронт, участва на завоя на
Черна,385 обаче там го пленяват. Пленяват ги сърбите. Бягат от сърбите386 – пазарят се

383 19-ти Пехотен Шуменски полк (бел. съст. К. Г.).
384 Битката при Чаталджа се води на 17-18 ноември (4 и 5 ноември по стар стил) 1912 г. По време на
сражението българските войски се опитват да пробият укрепената линия на османската армия, която
прикрива подстъпите към Истанбул. На края на втория ден, след тежки загуби и при непрекъснати
контраатки от страна на противника, българските части са върнати на изходни позиции. Това е първият
мащабен неуспех на Българската армия от създаването на Третата българска държава. Но неуспешната
атака не се превръща в поражение, поради факта, че българската армия не отстъпва от своите изходни
позиции и ги съхранява до края на войната (бел. съст. К. Г.).
385 Биката при завоя на Черна се води между българската армия и войските на Антантата през октомври-
ноемрви 1916 г., като част от военните действия на Южния фронт по време на Първата световна война.
След тежки боеве и големи загуби за двете страни, българските части отстъпват на нови позиции северно
от Битоля. Изходът от сражението е победа на Антантата – основно сръбски части, с френски и руски
подкрепления. За българите тежък психологически удар е загубата на Битоля, а сърбите използват
възмоността да пропагандират, че започват да „освобождават” Сърбия. Войските на Антантата нямат



там, дават им някви пари, за да ги пуснат, обаче ги хващат след т’ва пък французите –
тия, сенегалците.387 И ги изпращат в Солун в Уейаз куле388. И се прибира на 20-ти
февруари 20-та година. Значи от 12-та година се прибира 20-та година. Никой не му е
изпратил на него повиквателна в Иркутск, та да дойде да воюва! Като него такива са
били стотици, които са се прибрали в България от цяла Европа, имало е и от Америка,
имало е и от Австралия, които са се върнали да воюват, защото какъв е бил идеалът на
България тогава? Обединението на България в границите на Сан Стефанска България
или възстановяването на Сан Стефанския мирен договор. 20-та годна се прибира,
тепърва тогава – края на 21-ва се жени, 22-ра и аз съм роден на 23-ти септември 23-та
година в град Попово. Там съм завършил389. А той беше отворил там до нас един
магазин, бакалия. И кръчма имаше. Та в 29-та година по голямата криза: „Бай
Анастасе, пиши на тефтера! Бай Анастасе, пиши на тефтера!” И накрая бай Анастас
фалира. Имахме там едно лозе и тоя, на който беше заемал пари, ни го зема. И така му
свърши търговската дейност в България. И след туй вече къде-каквото можеше да
намери: беше кметски наместник, мандраджия беше – правеше сирене, след
освобождението на Добруджа отиде в Добрич, направиха едно Държавно земеделско
стопанство „Стефан Караджа”, беше домакин там. Той, когато се жени, е на 41-на
година – роден е 1881-ва година. И няква постоянна работа няма, даже не му стигнаха
няколко месеца, за да може да се пенсионира390. Почина 62-ра година.

Аз завършвам гимназия в Попвската смесена гимназия „Христо Ботев”. Имаше
много ученици тогава, бехме някъде около 1800 души цялата гимназия391.

Служих, приеха ме в 3-ти армейски инженерно-свързочен полк. Минавахме на
комисия, като ни приемаха и ни разпределяха кой в коя рота ще отиде. Едната част
беше пионерно-щурмова (сега сапьорна), другата беше свързочна. И ме питат: „Къде
искаш?” Викам: „Свързочник.” Обаче председателят на комисията: „Бе – вика –
станаха много хората среднисти в свързочната, айде ще го пратим него в пионерно-
щурмовата дружина.” И ме приеха във Втора пионерно-щурмова рота. И от 160 души
рота бехме само 26 души със средно образование. Другото всичкото беше с основно и
начално образование.

Не, не сме ходили в Новите земи, в Шумен бях през цялото време. Но през
първото лято правихме бункери в Поморийския Балкан, горе над село Лъка. Там
правихме два бункера. На следващата 43-та година бехме в „Свети Никола”, сега

възможност да постигнат по-дълбок пробив през 1916 г., а опитите им в следващите години се провалят.
Заетите от българските войски позиции в края на сражението ще останат почти неизменени до пробива
при Добро поле през 1918 г. (бел. съст. К. Г.).
386 „29-та година си записва „Спомените ми за бягството ми от плен” и го описва. Той е завършил
навремето 3-ти клас прогимназиално – сега 7-ми клас, това му е образованието.” (цит. Т. А.).
387 Тодор Анастасов има предвид френските колониални части, рекрутирани от Сенегал (бел. съст. К. Г.).
388 Вероятно в крепостта Йеди Куле, която е била затвор до третата четвърт на ХХ-ти век (бел. съст. К.
Г.).
389 „Впрочем, 1-во отделение тука учих в София, защото майка ми дойде да учи занаят тогава –
шивачка.” (цит. Т. А.).
390 В смисъл, че не е могъл да натрупа достатъчно трудов стаж, преди да спре да работи, а не че е
починал, преди да достигне пенсионната възраст (бел. съст. К. Г.).
391 „Нямаше общински рейсове, от съседните села, които бяха на 4-5-6 километра от града, всеки ден
идваха пеша и си отиваха пеша – и през зимата, и през лятото. Но учеха си, тогава се учеше, а не се
играеше, както на компютрите сега.” (цит. Т. А.).



Черноморец. Там правехме една брегова батарея на полуостров Атия392. Там имаше и
евреи, които правеха павета. Там са били на лагер, въдворени. Как се държаха с тях?
Нямаше проблеми с тях. Ний покрай тях и ний пиехме мастика, защото те много
обичаха мастика. Имаше си всичко. Не е имало проблеми, въобще не са имали през
това време, докато бяхме там четири месеца. Цялото желязо, което е на фундаментите
на оръдията, на складовете, на командният пункт и т. н. са минали през мойте ръце. Там
на Петровден с четири души отидохме на реката Ропотамо, за да я видиме – наблизо
беше, известна беше и тогава. И замръкнахме и преспахме в едни кръстци. Кръстец не
знам знаеш ли какво е? Това са снопи, наредени, когато ги ожънат, и ги нареждат на
камара. Обаче цяла нощ ни ядоха комари. Като се прибрахме и след една седмица ли,
след десет дена, ме изпратиха на един курс по минно дело в Поморие. И докато стояхме
на земята, така седнали на поляната, ме втресе и ме хвана маларията. А редовно ни
даваха профилактично хинин, алхибрин и позмохин. Но независимо от това – разболях
се. И когато умря цар Борис на 28-ми август 43-та година, аз имах 41 градуса и 4 десети
температура. Като погледнех морето, го виждах не синьо, ами го виждах жълто. Бехме
трима души, лежахме и пъшкахме, и единият, който беше от дясната ми страна, дойде
фелдшерът заради него да го прегледа. Мери му температурата – неговата 38 и нещо
беше. Викам: „Айде бе, ела да премериш и наш’та температура!” От другата ми
страна Андро имаше един, софиянец беше той, запасняк. Мойта 41 градус и 4 десети,
неговата, на Андро, е 41 градус и 2 десети. „Абе – вика – к’во правите, бе момчета?!
Вие ше умрете!” Та ни сложи по една инжекция за сърцето – значи от тогава дето съм
се изпотил, от тогава насам не съм се потил въобще. И след туй няколко дена ме
въртяха в бургаската болница. А мене през ден – като стане някъде към 11 и половина,
12, 1 часа, започва да ме тресе и някъде около 45 минути – един час ми тракат зъбите и
ми мине. На следващия ден – не, през ден. Викам: „Ясно, малария терциана, няма к’во
да се чудиме.” Та ни върнаха в Шумен някъде около 15 души за новия набор, който
трябваше да пристигне, за отдельонни командири. И понеже съм и маларичен, да ме
върнат там, да ме лекуват. И действително, в лечебницата на полка ме подеха и за един
месец я ликвидираха. От тогава въобще не ме е повтаряло.

Аз съм по начало пионер-щурмовак. Не знам ясно ли ви е какво е наш’то
задължение като пионери-щурмоваци? Първата работа, когато постъпихме в казармата
на 15-ти септември, някъде след около 20-тина дена ни закараха на полигона на
шуменския гарнизон – той беше вторият по големина в България навремето. И там
имаше един окоп. Вкараха взвода в окопа и пред нас, на 5-6 метра взривиха три шашки.
Това беше тъй нареченото „каляване на нервната система”. След туй вече ний си ги
правехме тия работи. И наш’та задача беше първо – минирване, разминирване. На
противопехотни мини и противотанкови мини393. Противопехотната мина
представляваше една дървена кутийка, ако си спомянте имаше едни кутии за моливи –
горе-долу толкова голяма, малко по-широчка, в която се слагаха две шашки. В едната

392 „Там има база, те след туй я направиха. Навремето, когато ний правехме тая батарея, нямаше
такава морска база.” (цит. Т. А.).
393 За характера и изпълнението на задачите, провеждани от инженерно-щурмовите части виж също
разказа на Никола Рухчев, който е взводен командир в такова подразделение. Тъй като двамата с Тодор
Анастасов служат в един и същи род войски, в разказите и има множество сходни моменти (бел. съст. К.
Г.).



се поставя детонатораът. Обаче детонаторът е свързан за един ударник с една пружина,
който излиза извън капака, извън кутията. Капакът притиска един щифт. Като се стъпи
отгоре и като се натисне, тоя щифт пропада и пружината избива ударника, удря капсула
и тогаз експлодира. Няма фитили, няма нищо, туй става за секунди. Това е
противопехотната мина.

Германците имаха едни противопехотни мини, които бяха много гадни – тъй
наречените „S” мини. Те представляваха нещо, малко по-голямо от консервените кутии,
които бяха напълнили вътре с много малко взрив – някъде около 200 грама я имаше, я
нямаше. Обаче бяха пълни с метални дробинки. И това нещо е поставено на едно колче,
което се забива в земята. Остои някъде на около половин метър, 30-40 см над земята. И
се маскира, да кажем, в трева някъде, в нива. Завързва се с две парчета тел, някъде
около 5-6 метра дълги, от едната и от другата страна. И когато минават пехотинците,
който пръв се спъне в телта, издърпва се по същия начин ударника, ударникът удря и
отдолу на дъното има барут, който се възпламенява, мината изхвръква на височина
около два метра и тогава се пръска. И всичко, което е в радиус от 100-150 метра се
унищожава. А противопехотните мини – ние ползвахме тогава германските мини, те
бяха метални. Тях ги търсихме с минотърсачен апарат. А тия дървените, за да ги
търсиме, понеже не ги хваща минотърсачен апарат, защото няма метал по тях,
трябваше всеки един сантиметър да го дупчиме с едни шишове, железни. Пълзиш и
боцкаш.

Техниката на поставянето на мините беше следната: Един минава и изкопава
дупката, вторият поставя мината и третият я зарежда и я маскира. Една вечер трябваше
да минираме един участък по Драва. Това беше към средата на февруари. И нямаше
сняг тогава394. И ний вечерта на тъмното правиме три редици. И аз на едната редичка
съм последният – зареждам и маскирам. И германците ни усещат и хвърлят една
ракета, а те имаха едни ракети, които се задържаха някъде около 5-6 минути във
въздуха и осветяваха много. Те през Драва, по посока към нашия бряг, ни осветиха. И
аз в това положение в което съм клекнал да зареждам, земах позицията лежешком за
лицева опора. И докато угасне ракетата, седях в туй положение, а мината под мене
отдолу. Не мога да се пусна, щото ще легна върху нея и ще гръмне. А не мога да обърна
настрани, защото пък германците ще видят движението. Та така съм чакал, докато
падне ракетата. Това беше едно от задълженията – заминирането.

Другото беше близка борба с бойни коли. Ако имаше танкове, задължението ни
беше да унищожиме танковете. Ставаше по два начина. Ако сме на полето и има окопи,
ний сме в окопа. И на тия заниятия, които сме ги правили на полигона, имаше едни
италиански танкетки, такива малки, които минаваха над нас. Ама оня минава нарочно с
веригата над нас. А ти седиш в окопчето, вътре си се сгушил. Принципът е следният:
Когато танкът минава над тебе, имахме магнитни мини, пак немски395. Те бяха с една
дръжка, като бомбата бухалка. Но тая с около три килограма взрив. С дръжка пак
отдолу, но с магнит накрая. И когато танкът минава над тебе, ти си повдигаш ръката и

394 „Щото някои пишат, че като се събудили след 5-ти март, били затрупани от един сняг – въобще
сняг не е имало!” (цит. Т. А.).
395 Виж разказа на Венелин Попов, чието самоходно оръдие е било атакувано от германците с подобна
мина. (бел. съст. К. Г.).



мината залепва – магнита я закрепва за танка. И кат я закрепиш, дръпваш връвчицата и
докато мине танкът, тя трябва да експлодира. Това беше единият метод. Другият начин
беше: трябва да се качиш на танка в движение. Но преди това, като наближи танка, се
хвърляше срещу него едно шишенце с киселина396, която като се разбие и влезе в досег
с въздуха започва да дими. Кат‘ се разбие отпред на челото на танка, и започва да дими,
тя навлиза през амбразурите на водача, на мерача – започва да навлиза в танка и те
започват да се задушават. И трябва да излязат. Понеже намалява скоростта на танка,
ние трябва да се качиме на танка отгоре и да чакаме да отворят люка. Ако го отворят,
пускаме една бомба вътре, затискаме капака и се унищожава по тоя начин танка.
Отделно, поставянето пък на противотанкови мини, които се поставяха на шосето, на
местата, по които могат да минат танковете.

Другото, което трябваше да вършиме – ако има телени заграждения: Те са от
около метър и половина до два метра. Имахме тъй наречените „удължени заряди”. Тия
удължени заряди бяха сложени на дъски взривове, пак шашки. Някъде около метър и
половина дълги. В зависимост от широчината или един заряд се слагаше или, ако беше
по-широко, се слагаха двата един до друг. Избутват се и се мушкат под теленото
заграждение. И се взривяват и се прави проход за пехотата. Или пък с ножицата за
тел397 се реже, трябва пак по гръб да се мушкаш отдолу под теленото заграждение, за да
се направи проход за пехотата.

Освен това имахме и друго задължение още – унищожаването на бункери.
Имаше два начина: да се стигне до бункера с прибежки, с прикритие и да се хвърлят
през амбразурата бомби вътре. А другият беше – имахме огнехвъргачки398. Тя
изхвърляше нещо като керосин. Като се натисне шланга, то изхвърля течността и
някъде на около 30-40 метра се възпламенява. И се насочва, да кажеме, към
амбразурата на бункера или пък може и към танка, ако идва танк.

Освен това трябваше да щурмуваме с гумени лодки. Преминаване. Гребали сме
тука, ходихме на Гебедженското езеро399, там правихме занятия. Първо гребеме с
лопати, пък след т’ва ни сложиха извънбордни мотори, които се движеха с много
голяма скорост.

Е, нататък вече имахме и допълнително занятие, но те бяха на мостоваците, те
бяха мостовата рота. Те пък трябваше да строят мостове през водни препятствия.
Разбира се и ние ги минавахме тия упражнения, но не в тоя мащаб. Но носили сме и ние
понтона на рамо, гредите, дъските. Като се вкара понтона във водната площ, от там
вече започваш да нареждаш гредите и от там талпите отгоре, за да може да се минава.

Това е фактически ролята по време на войната на пионерно-щурмовата рота или
на специалността пионер-щурмовак. Сега е сапьор. Освен това ние копаехме и окопи.
Но тия окопи, като бехме в Унгария, не ги копаехме ние. През февруари месец

396 „Не мога да ти кажа коя киселина беше, азотна ли беше, сярна ли? Мисля, че азотната беше.” (цит.
Т. А.).
397 „Които сега ползват за арматури, такива бяха и тогава.” (цит. Т. А.).
398 „На занятия само. Щото не се наложи на фронта, там нямаше бункери. От Срем като се
прехвърлихме в Унгария, някъде към края на февруари ги предадохме огнехвъргачките, имахме по една
огнехвъргачка на взвод.” (цит. Т. А.).
399 Езеро-лиман в долината на Провадийска река, разположено западно от Варненското езеро (бел. съст.
К. Г.).



правихме втора отбранителна линия. Само че тия окопи ги копаеха местното население.
И понеже нямаше мъже, бяха само жени, изкарваме всички женски, работоспособни от
17-18 години нагоре, до към 30-40 години. И в зависимост каква е физиката на жената,
премериме 3 метра, 5 метра, 10 метра, и начертаеме им къде трябва да копаят. А
почвата беше льосова там, лесна за копаене, дето има една приказка – с лъжица за
чорба можеш да я копаеш. Но всичкото това нещо те го правеха с удоволствие. Не го
чувстваха като някаква ангария, по нашему казано. Правеха го с удоволствие и като се
изкопаеше дълбочината, бруствера, отпред – направят го, така го изгладят, като че ли е
направено за изложба. И започваха тогава майтапите между момичетата и ний, дето ги
контролирахме. Сега те ни майтапят, питат ни: „Как се казва изпушената цигара?”
Ами ние викаме: „Фас.” И те започват да се смеят. Защото „фас” на унгарски е пенис,
хуй. А ние ги питаме: „Туй как е?”400 „Това е „Уй.”” И ние пък тогаз „Е, хуй е туй, не
то!”

Имахме задължение цялото разстояние, всички мостове и водостоци, които бяха
в района на 3-та дивизия – Харкан, Шиклош, Драва Чехи, Драва Полконе, Драва
Соболч, Ковач Хида, до границата, до Вайсло с коя беше там… 11-та дивизия ли беше?
Всички мостове и водоскоци ги бехме заминирали. Не се наложи да се взривяват,
защото германците не можаха да стигнат до тоя път. Харкан е курортно селище, един
извор имаше, една тръба изливаше вряла вода, та там си морихме въшките на тая тръба.

Наш‘та 4-та Балканска дивизия, нашият полк, бехме разположени като
охранителна верига по Балкана, против партизаните. Някъде от края на август 44-та, от
20 август ли беше… Някъде там ни разпратиха. И ние бехме до село Козичено401. Аз с
мойто отделение бехме на Балкана така, от селото надалеч, накъде на около 2
километра. Седиме горе на една скала и от там гледаме. Ако някой се покаже, понеже
не можеха да излизат селяните. Е, цял ден седиме, приказваме си, смееме се. И ако
видиме, че някой излиза от селото, отгоре се провикваме като оня пъдар, не знам, знаеш
ли я тая приказка, как пазел градините. От време на време – под ореха лежи – ама
викал: „Видя, видяяяя!” Та и ний сега: „Връщайте се!” и махнем им така с ръка, но
толкоз. И понеже бяхме далече от ротата, нямаше кой да ни носи и храна, та малко
преди да тръгнеме бехме закъсали с яденето. Та убихме едно малко прасенце от тия,
дето ги пускат местните, черните прасета. Те женските ги пускат у гората през пролетта
– две прасета майки като пуснат и наесен събират по 20 прасета. Та убихме едно
такова, одрахме го, запалихме огън, опекохме го на шиш и таман вече си го доядохме,
идва един и казва: „Айде, трябва да си тръгваме! Да се прибираме през селата – не ги
помня какви бяха – до Вълчи дол402.” Казаха, че Съветският съюз е обявил война на
България, но има заповед от Министерството на отбраната403: „Няма да се стреля
против руснаците!” И ние излязохме от шосето, което върви от Синдел404 към Вълчи
дол, към Карнобат надолу. И стигнахме някъде до това село, а през това време
Съветската армия минава с камиони и с каруци. И стигнахме до селото, обаче в селото

400 Показват пръст (бел. съст. К. Г.).
401 Село Козичено се намира в Бургаска област (бел. съст. К. Г.).
402 Вълчи дол е град в Североизточна България, област Варна (бел. съст. К. Г.).
403 До 1947 г. е Министерство на войната (бел. съст. К. Г.).
404 Село в община Аврен, област Варна (бел. съст. К. Г.).



не щат да ни пуснат наш’те партизани. Искат да си предадеме оръжието. И аз казвам,
че не може да си дадеме оръжието, затуй, защото то ни е зачислено, ний сме още
Българска армия. А аз съм командир на отделение. И водим един разговор малко на
висок тон, те застанали около нас, ние около тях и в туй време минава един съветски
камион и слиза един офицер, капитан: „Какво става?” Обяснявам му какво е
положението и той им нареди да ни пуснат и да се прибереме. Та минахме през селото,
и продължихме за Шумен да се прибираме пеша.

След като излязахме от селото някъде на около един-два километра ни настигат
съветски войници, с камионите. Аз съм си навил ръкавите на рубашката – 8-ми
септември е – и вървиме. Пита ме един войник: „Колко е часа?”, пита ме втори: „Колко
е часа?” и аз гледам часовника, току що бях го земал, един „Сима” часовник, с черен
циферблат, с метална верижка беше. И от една от каруците слиза един лейтенант:
„Сдавай часи!”405 „Бе – викам – аз съм работил за него!” „Но ничево, давай, еби му
мат! Я воеват, тебя не нужен!” Автомата на гърдите – аз откачих му го и му го дадох.
Реакцията ми беше, можеш да си представиш каква. Реагирах с чувство, че съм ограбен
и то при положение, че съм войник.

Както и да е, разделих се с часовника и стигнахме до гара Хан Крум406. И се
разделихме, ние бехме трима души от Попово и на гарата чакахме влак, да може да се
прибереме за Попово. Обаче на гарата имаше един ешелон от Съветската армия.
Някакъв съветски войник е убил един български старец в едно от околните села около
Хан Крум, между хан Крум и Преслав, не знам кое село е било. Искал му нещо за
пиене, обаче старецът нямал и тоя го гръмнал. И тия от НКВД-то свалят целия състав,
ешелона, строяват ги и тоя, който е извършил това престъпление, неговото отделение
го разстрелва. Отделението разстрелва тоя войник. Това нещо се е случило няколко
часа преди ние да отидеме. Когато отидохме, ни го разказаха железничарите. А го
казвам това, защото това си е война, някои неща и да искаш да ги оправдаеш, и да не ги
оправдаваш, но това си е война.

Дойде един влак и се прибрах в Попово. Там стоях един ден. В стринка ми
имаше един руски офицер на квартира. И ме подбра тоя да ходиме някъде да му
търсиме пиене. А бяха въвели комендантски час. И му казвам, че всички кръчми са
затворени, няма къде да намериме. „Не! Давай да вървим!” Е вървяхме, аз знам там до
нас близо имаше една кръчма. Минахме там: „Ето – викам – затворена.” Тук-там, в
читалището имаше ресторант. И долу в кухнята свети, влезнахме. На собственика му
викам: „Капша, дай на офицера ракия, защото ме развежда по Попово, не мога да му
намеря, да го отклоня.” Сипа му той в една водна чаша, малко. Той вика: „Давай,
давай!” Напълни оня водната чаша, обаче аз не съм по пиенето, вика: „Сипи и на него!”
„Ма – викам – аз не пия!” „Но ничиво, кагда рускаго офицер пийот, салдат должен
тоже пийот!” И тоя дига чашата: „Къл, къл, къл, къл” – обърна я на един дъх. Аз
преглътнах две-три глътки, не мога, аз ако я изпия… И „Давай ашчо един раз!”
Напълни му още един стакан той и викам: „Айде сега, да си ходиме!” Едва го изкарах

405 И тук, и по-надолу в текста репликите на руски са предадени в българизираната им форма, така както
Тодор Анастасов ги произнася, без да сме правили редакция на руски, за да се запази максималната
автентичност на разказа (бел. съст. К. Г.).
406 Гара Хан Крум е разположена в област Шумен (бел. съст. К. Г.).



от там и сега иска да го водя на баба407. Има един хан, където знам, че имаше такива
„баби”, проститутки, нещо от тоя род. Заведох го и го оставих там. Обаче го набарали
тия от НКВД-то и го арестували. И на сутринта по някое време се прибира и го питам:
„Как беше?” Маха с ръка, вика: „Мани, мани, изтеглих яко!” Та се прибрах след това.
Не стоях, защото трябваше да се прибирам в полка.

Прибирам се в Шумен и започва мобилизацията на дружината. Става въпрос за
нещата, които се вършеха тогава, на 9-ти септември, малко преди това. Щото
имуществото на наш’та рота или на наш’та дружина, беше в една от класните стаи на
мъжката гимназия. Когато влизат руснаците, те разбиват и всичко, което им е било
необходимо – партенки, гащи, ризи408, одеяла, платнища, всичко, което е можело да им
върши работа, са го земали. И по целия под бяха пръснати капсули. Детонатори. И
интересно как, като са газили по това, не са гръмнали някой. Междувременно пък
наш’те войници в казармата – докато не си бях в казармата – наш’те войници също
започват да разграбват складовете.409 Влизат в складовото помещение и почват да
прибират. Земал дюшек, хвърлил долу като чувал, слага, пълни, пълни, пълни, па види
нещо друго – което е напълнил, изсипва го по земята. И целите складове бяха почти
изпразнени. Междувременно беше евакуирано военното училище в помещенията на
свързочниците. И там имаше одеяла, които бяха на военното училище. И един от
наш’та рота земал три одеяла. Той е от разградските села. Земал ги, заминал за Разград,
и ги занесъл. Та трябваше да ходиме до Разград, до разградското село, да ги прибереме.
И след като горе-долу минала е тая неразбория, командирът на полка строява целия
полк на плаца. И държи една реч: „Момчета, така и така, много ви моля, всичко
онова, което сте земали, върнете го, защото ще ни трябва! Трябва да заминеме на
фронта!” Някои са върнали, други не са го върнали, но на плаца се е натрупала една
голяма камара от върнати неща и това, което не е било взето. Та после се разпределяше.
Това го казвам, защото, когато започнахме да мобилизираме410 и започват да идват
запасняците. Обаче това, което е останало в складовете (бричове, куртки, шинели
руснаците не са ги земали, защото нема как да се облекат с български), но ботушите ги
няма. И не може да се обуят запасняците, които идват. И така някъде около 20 дена не
може да се обуят. А лично аз видях с очите си един фелдфебел, който беше натоварил
на една каруца три или четири канати – така да го кажем – телешки гьон. Цели телешки
кожи, за гьон, за ботуши, ги мъкне от интендантството, където правят облекло. Ами
кара ги у тях. И сега облякохме ги, но не може да ги обуеме. Наш’те не са ги земали,
щото са на гърба ни. Но другото, което е било в склада, ботушите, което можело, от
руските войници беше взето. И събраха се запасняците, дойдоха хората, но стоят. Коне,
каруци, велосипеди, камиони, коли, всичко това се прибра, обаче не могат да се обуят.
Въпросът беше дали ще заминаваме или няма да заминаваме.

И се направи един митинг някъде в средата на октомври в двора на гимназията,
от дружината. Сменихме целия команден състав на дружината. Държаха се речи,

407 Тодор Анастасов употребява думата в смисъл на „проститутка” (бел. съст. К. Г.).
408 „Тогава бяха такива – американени.” (цит. Т. А.).
409 За подобни събития в Хасково виж разказа на Димитър Димитров (бел. съст. К. Г.).
410 „Някъде това става след 11-ти – 12-ти септември, се взема решение за мобилизация и за участие
срещу Германия.” (цит. Т. А.).



изкарахме, че командирът на дружината е царски офицер, че правел това, правел онова:
„Ао-о-о!” Нищо не е правил! Ние въобще във всички тия акции, които ни пращаха,
както ти казах, бехме кордон, без да влизаме в съприкосновение, нито сме помагали на
жандармерия, нито пък сме гонили партизани. Аз през цялото време съм бил там, но не
съм видял партизани в гората. И „У-у!”, „А-а!”, „А!”, свалихме го командира. И на
негово място избрахме за командир на дружината един запасен подпоручик, адвокат.
Сменихме ротните офицери, и тях сменихме. И федфебелите сменихме, всички
сменихме. И даже нашия федфебел го смениха, ама той си беше стар. На негово място
избрахме моя взводен подофицер: Димитър Димов. Обаче започнаха сега да се изказват
мнения, че командирът на дружината бави обличането, саботира. А то нямаше нищо.
конете гладували, изгризали коневръзите, нямало зоб за тях411. И се реши, излезе се с
призив: „Има ли желаещи, които да заминат на фронта?” А ние останалите трябваше
да заминем на турската граница. И от цялата дружина, от 660 човека, излязоха някъде
около двайсетина човека. И се оказа, че те не заминаха на фронта, а останаха в Шумен,
а ние заминахме на границата.

Там стояхме, нали имаше опасност Турция да ни нападне412. Инспектирахме
минните заграждения. И каза се, че трябва да заминеме на фронта. Това стана на 1-ви
декември, за Втората фаза. И на 5-ти декември се натоварихме на Елховската гара.
Местното население ни направи едно впечатляващо изпращане, с „Алжирката”,
червеното вино от селото Попово413 (и то се казваше Попово). С яденето и пиенето,
изпратиха ни хората с прегръдки и с целувки, и със сълзи. Натоварихме се на 5-ти
декември на Ямбол на гарата и до сутринта стигнахме до София. Не спирахме в София,
стигнахме някъде около обяд в Драгоман. И там чакахме да ни дойде реда, кога ще
потегляме вече за Сърбия.

Някъде следобед на Драгоман ни застигна една делегация от Шумен и от
Смядово, от местните активисти на Отечествения фронт, на партията. И донесоха на
цялата дружина по едно парче луканка – смядовска луканка. На всички войници
раздадохме по едно парче луканка. Понеже го раздавах аз на дружината, разбира се, от
това, което ни бяха дали, останаха няколко и аз едно парче турих в раницата си за всеки
случай, като резерв, ако се наложи. Но това парче луканка стигна почти до Клагенфурт,
и го върнах обратно и кат‘ се прибрах в къщи, тогава го изядохме.414

И следобед тръгнахме за Белград. Обаче някъде след Пирот се оказа, че малко
преди това мостът на Нишава415 е хвърлен във въздуха и трябваше да се разтовариме
целия ешелон от 20 ли, 40 вагона ли бяхме... Каруци, коне, понтони, камиони, цялото
имущество трябваше да го разтовариме на тая гара: Червена стена ли беше това селце?
Там има само платформа за един вагон. И можеш да си представиш колко време ни

411 „А конете, голяма част от които бяха мобилизирани, бяха от стопанството на Багрянов.” (цит. Т.
А.).
412 Прикриващият фронт е създаден още през 1940 г. със задача да прикрива югоизточната граница срещу
Турция. Закрит е в края на ноември 1944 г., когато частите заминават на фронта (бел. съст. К. Г.).
413 Става въпрос за село Попово, община Болярово, област Ямбол, различно от родното място на Тодор
Анастасов – град Попово, в Североизточна България, област Търговище (бел. съст. К. Г.).
414 „Начи направи сметката – от декември месец до юли месец луканката не се развали. И я изядохме с
най-голямо удоволствие с майка ми, баща ми, братовчедите ми, стринка ми, близките ми.” (цит. Т. А.)..
415 Тодор Анастасов не е сигурен, дали мостът не е бил над река Морава, но поради близостта на Ниш,
предполагаме, че става въпрос за Нишава (бел. съст. К. Г.).



трябваше да разтовариме тия вагони на тая единствена платформа. И трябваше от там
да минеме през баира, по стария път, горе на високото да се качиме, и да слеземе в
Ниш. Това стана следобед. И аз с още един – двамата имаме колелета. Та двамата
тръгнахме да вървиме напред. Другите вече под строй с обоза нагоре. Качихме се горе
на високото, на превала – там имаше един кантон. И влязохме да се стоплиме малко –
беше започнало да прехвръква снежец. И ние с кой акъл сме влезли там, без да се
съобразиме… Ама не знаехме, че сърбите използваха, когат‘ има самички войници, ние
с кожухчетата, утрепят го – за кожухчето ги трепеха българските войници и ги
хвърляха. Но, слава богу, минахме, нямахме проблеми. И ний си продължихме надолу,
стигнахме до Нишка баня и на Нишката гара.

А аз, понеже часовника ми го земаха, имах един джобен часовник, с който ме
бяха наградили като първенец на кандидат-подофицерската школа. И като товарехме
каруците на вагоните, аз бях на ока отпред и едното колело удари на платформата на
вагона, удари ме в корема и счупи стъклото на часовника. И тръгнах да търся
часовникар в Ниш, за да ми сложат стъкло. Понеже нямаше стъкло, от една кутийка
„Нивеа” крем го бях направил (кутийката вътре таман се събираше), за да може да
върви. И тука един от писателите има един разказ „Ниш гори”: Гори всичко, гори.
Когато влезъл, Нишката гара гори, градът гори. Еми, аз бях само 5 дена след тогава,
когато го е написал тоя, не видях Нишката гара да е изгоряла, нито пък градът да е
изгорял. Понеже всички се мъчат да се изкарват повече герои, отколкото са били.

На следващия ден дойдоха – цяла нощ са се придвижвали цялата дружина по тоя
път и сутринта вече последните се прибраха. Там започнахме да се товариме на нови
вагони, новия ешелон. И потеглихме, обаче пред Чуприе пак спряхме, защото пък
нямахме локомотив. Локомотивът нещо не беше в ред. И трябваше да чакаме да дойде
локомотив. Дойде, аз бях назначен за дежурен по ешелон, мойто отделение. И бях
дежурен на локомотива с още един. И след Чуприе има един тунел, който е малко на
стръмно – самият тунел не е на равно, ами малко наклонен нагоре. Огнярят
непрекъснато хвърляше въглища в пещта, вътре цялото това нещо се беше запотило,
задимило и тогава аз за втори път се потих след маларията ми. И на следващия ден
стигнахме в Белград и там трябваше да се разтоварим. Разтоварихме се, минахме реката
Сава и се разквартирувахме в Земун – „Конишка школа”, в конната школа. Там
престояхме един ден, два дена и от там тръгнахме пеша за Петроварадин и Нови Сад.
Разстоянието не знам колко километра беше, но през Стара Пазова, Нова Пазова и
Инджия – пренощувахме в Инджия. На сутринта тръгнахме пак и стигнахме до
Петроварадин. Мостът на Нови Сад беше разрушен, но ние минахме. Там в
Петроварадин за пръв път спахме и се завихме с пухени завивки. Всичкото от там вече,
от Земун до Австрия е все пеша. Все пеша се ходеше. От там преспахме един ден, на
втория ден тръгнахме в посока Илок. Към Сремски Сотин и Грабок, където трябваше да
стигнем. И там стигнахме до село Лопатовац, което беше някъде на 5 км от Сотин,
наш’та рота беше там. Бехме там един ден преди Никулден. Аз бях и квартириер на
дружината. Първо отделение, Първи взвод на Първа рота и понеже мойте, цялото
отделение бехме все от действащите войници, имахме само двама ли, трима души ли



бяха запасняци416. И аз отидох до това село с камион. Пътят беше кален. Бехме в тия –
„Рено”-то, бяха докарани малко преди войната, двигателят е от вътре в кабината на
шофьора. Намерихме квартири, дойдоха наш’те момчета, настанихме ги.

На следващия ден е Никулден и се събрахме да честваме имения ден на един от
мойто отделение – Никола Георгиев Янев, софиянец беше момчето. И някъде таман се
бяхме разположили и идва федфебела и вика: „Ротният командир те вика.” Явявам се
при ротния командир и той казва: „Трябва да отидеме в щаба на 11-ти пехотен полк,
за да ни дадат разпореждане къде и кои ще бъдеме на разположение!” Двамата с него
се качихме на два коня, и излизаме от селото. Обаче, като излязохме на равното417,
конете станаха неспокойни. Започнаха да пръхтят, да се въртят, не щат да вървят. Най-
после ги принудихме да вървят. И какво се оказа – някъде на около 50-60 метра,
отдясно в нивата двама убити германци. Как животните усетиха, че има мъртви хора!
Стигнахме до там и аз пък какво си помислих – че тия момчета, които са там сега,
съблечени по долно бельо само, защото дрехите им земати от сърбите418, че тия две
момчета стоят в черната пръст, няма кой да ги погребе, ще ги разкъсат кучета, вълци и
чакали… И те имат родители сигурно, може да имат и семейство – жена, деца и т.н.
Първата ми среща с войната беше именно тая среща с тия убити германци. Ние си ги
разменихме тия мисли между двамата. „Какво е, ето я войната”, защото сме го
гледали преди това по прегледите от войната в Съветския съюз. Ама едно да го гледаш
на филм, друго е да го видиш в действителност. Стигнахме до щаба на 11-ти пехотен
полк и ни наредиха, че трябва един взвод там да го имат на разположение.

И аз се върнах, заведох 1-ви взвод, и ни дадоха место на брега на Дунава, на
високото – два разбити немски панцера. Даже там намерих две джобни ножчета и една
бръснарска ножица, от танковете419. И казаха: „Почвайте да си правите окопи!” На
брега на Дунава, срещу Сотин. И започнахме ний да копаеме, в едно лозе бяхме420. На
следващия ден – на 20-ти декември, продължихме да копаеме. На 21-ви декември,
следобед дойде един войник пехотинец, и наредиха едно отделение да отиде при
пехотинците. Разбира се пак Първо отделение, Първи взвод на Първа рота. Това става в
тъмното. До ден днешен аз не мога да си обясня, това момче как е запомнило тоя път в
полето, за да ни закара точно на местото, където трябва да бъдеме до тая рота, която
беше разположена на бойната линия. До ден днешен не мога да си го обясня! И каза:
„Ей тука сега заставайте и почвайте да копаете окопчето!” Викам: „Добре де, ама
накъде?” „Противникът е напред.” Напред, ама викам сега: „Накъде е напред?” –
щото у тъмното не мога да се ориентирам. „Ей тука – казва – ей тука, така! – показва
с ръце – Почвайте да се окопавате!” И почнахме да копаеме ние. Правилно ни е
ориентирал. И почнахме да копаеме, е приказваме си между нас си, но не такова… Но

416 „Пионер-щурмовото отделение е от 17 души, не е пехотното от 11. Защото всеки имаше задачи:
двама огнехвъргачка, четирима удължени снаряди, минотърсачи има и т.н. Затуй отделението беше
малко по-голямо.” (цит. Т. А.).
417 Селото е в едно дере, което се влива в Дунава, иначе горе денивелацията е на около 90 метра. (цит. Т.
А.).
418 „Защото те нямаха с какво да се обличат и те и просто търсеха това, което може да ги облече и
обуе: обувки, ботуши, панталони, куртки, шинели – прибираха.” (цит. Т. А.).
419 „Ножицата още стои, ножчето някъде бехме на военен лагер в Благоевград и там, изглежда, на
обяд съм го забравил.” (цит. Т. А.).
420 „Не баш в лозето, но пред лозето, не сред лозите.” (цит. Т. А.).



по едно време, някъде от лявата страна ни простреляха няколко куршума. Ние се
умълчахме – вече сме на бойната линия. През нощта вече беше студено, на 21-ви срещу
22-ри декември времето студено – нямаше сняг, но кално. Ние царевица брахме, та
сложихме долу по това, дето сме изкопали, за да можеме да седнем и да легнем.

И сутринта, някъде вече на разсъмване, тоя, същият войник идва и казва: „В 8
часа ще има артилерийска подготовка и след това в 9 часа ще има атака.” Ний нема
да атакуваме, защото ний сме там при тия положения, които ти изброих. Ако ги има,
тогава вече да вземеме участие. И започна в 8 часа тая артилерийска подготовка и ние
за пръв път попадаме под артилерийски огън. Снарядите прелитат над главите ни.
Наш’та артилерия бие, но отговарят и минохвъргачките на германците. И в първия
момент сме като шашнати, защото за пръв път над главите ни чуваш: „Фиу-у-у вум”
„Джииу-у-у…” – мините и снарядите. Докато се окопитиме… И сме седнали, защото
ние бехме в едно нисичко местенце, а тука е хребетче и ние сме някъде на около 50
метра под тоя хребет. Германците – отатък хребета. А от дясната страна,
продължението на хребета, са наш’те пехотинци. Ние, като се съмна, се ориентирахме
къде е, какво е, що е. Виждаме ги наш’те пехотинци. И като започнаха да прехвърлят
огъня, както сме седнали на окопчето, по едно време зад нас на около 15-тина-двайсет
метра избухна една германска мина. И ние, както сме си седнали, се захлюпихме вътре
в окопа, слава Богу, нямаше никакъв ранен от нас. Завършиха артилерийската
подготовка, прехвърлиха я в дълбочина и в това време започва атаката. И какво се
получава? Всеки, който излезе от окопа, наш’те пехотинци – 10-15 крачки, пада. 5-10-
15 крачки – пада. И от целия взвод, от 30 души двайсет и няколко души бяха ранени и
убити. Аз виждам истинската война. Истинската война я виждам с очите си! И аз не
знам как да го обясня това чувство, което изпитвах в момента. И казах на Митко, бехме
съученици с него, от махалата си играехме, служихме на едно. Викам: „Митко, дай да
отидеме, щото имам чувството, че само двама души германци стрелят отсреща и са
под нас отдолу!” И викам: „Митко, дай сега да отидеме, да видиме, откъде тия
стрелят, за да можеме евентуално да ги унищожим!” Започнахме отначало с
прибежки, след това с лазене – стигнахме до върха. И в момента в който си
повдигнахме каските, за да видиме, веднага ни откриха стрелба. Помъчихме се пак да
погледнеме, за да видиме откъде се стреля, но продължава стрелбата срещу нас. И ние
откъснахме по едно стъбло от царевицата и повдигаме каските, за да ги привлечеме и
им викаме на пехотинците, ние оттука и стреляме с автоматите421, просто така сме
дигнали, напосоки стреляме. Просто стреляме да им отвлечеме вниманието, за да могат
пехотинците да атакуват. И те направиха втори и трети опит, обаче в края на краищата
нищо – целият взвод го извадиха германците от строя. Даже двама санитари изнасят
един ранен в носилката, и го убиха германците ранения в носилката. И това беше тая
атака срещу Сотин.422 А другите, които бяха срещу Грабово, което беше пък на левия

421 „И двамата бехме с автомати.” (цит. Т. А.).
422 Атаките срещу Сотин и Грабово са част от Сремската настъпателна операция, провела се в периода
22-29 декември 1944 г. Сремската настъпателна операция се провежда от 3-та пехотна дивизия и 8-ма
пехотна дивизия и завършва с неуспех. За допълнителна информация виж Ташев, Т. Българската войска
– 1941-1945. С., 2008, с. 331-333 (бел. съст. К. Г.).



фланг423, там участва 29-ти полк и наш’та Втора рота. И наш’те щурмоваци от Втора
рота424, влизат в селото и започват бой в селото. Заедно с тях навлизат и пехотинците,
разбира се. Водят там престрелка, командирът на ротата подпоручик Златев е ранен425.
И там два дена се води голяма битка. Докато срещу Сотин цялата работа стига до тая
първа атака, от там нататък повече нямаше. Престанаха по-нататък атаките. Дойде
пехотинецът да каже, да отидеме да запълниме тая дупка. Аз им отговорих, че аз не съм
допълняща рота, а ний сме с еди-каква си задача. И тогаз изпратиха един взвод
пехотинци, допълващ, от 11-ти пехотен полк, който да запуши тая дупка.

През нощта от наш’та рота успяха да извадят всички убити. Ранените, някои се
изтеглиха самички, щото санитарите не можаха. Които успяха, се изтеглиха. Само един
или двама бяха останали ранени, другите, които бяха убити, ги изнесоха. И тия
убитите, ги наредиха на земята, зад окопа, където беше целия взвод, до лозето. Имахме
там един от ротата, който беше от няква секта, който се моли на ротния командир да не
го праща, той не можел да убива, той не можел да стреля, нека да бъде в домакинския
взвод ще шие, ще кърпи, ще прави, ще струва… Те бяха в една къщичка в лозето. Нас
ни изтеглиха, мойто отделение го изтеглиха. Пратиха друг взвод пехотинци на това
място, където бяха убитите. И командирът на Второ отделение, отишъл и му казал на
тоя: „Ротният командир те вика!”, решил да му направи майтап. Ама казал: „Сега ще
трябва да се слагаме426, че да не ни убият и нас.” И като излизат от къщичката, те
убитите са някъде на около 300-400 метра пред къщичката. И най-напред на прибежки,
на прибежки, и като наближават, започват да лазят. Когато стигат до убитите, залягат и
пред тях. И тоя се уплашил. Започнал там да се кръсти, макар, че е няква секта,
християнска. Глътнал си човека езика. Сега дето има една приказка, с това нещо майтап
не става, но тоя, чешит – Кондьо Стоянов от Сливен, командирът на Второ отделение.
Решил да се майтапи с него. Оправи се, за него това беше един шок. Шок, че из един
път застава пред всички тия убити. Те с куршуми са убити, не са убити, да са
разкъсани, ръце, крака и т. н. Но всеки в позата си, в която е убит – кой с вдигната ръка,
кой с изкривена ръка, кой в различна поза, в която е издъхнал.

Оттам след три дена върнаха ни нас обратно, малко по-назад в тила. В полето
бехме. Имаше окопи от руснаците, дето бяха те си правили, и сърбите си бяха правили
окопи. Имаше землянки, там се организирахме, печки направихме, палихме си, на
топло да бъдеме. И тогаз позаваля малко сняг, имаше около един пръст сняг. И на 27-и-
28-и декември сърбите заеха наш’те позиции, наш’те пехотинци ги изтеглиха и
трябваше вече да се изтегляме обратно. Ние се изтеглихме някъде около 30-ти
декември. Това е пак на брега на Дунава, срещу Бачка Паланка. И пак бях квартириер,
пак търсихме квартири, но тогаз вече бяха изтеглени и там бяха натрупани 3-та дивизия
и 12-та пехотна дивизия. И от там вече се реши да се прехвърлиме в Унгария. Но
междувременно от 29-ти полк се надигнаха войници и офицери, които отказаха да

423 „То беше някъде на около 15-тина километра Сотин-Грабово.” (цит. Т. А.).
424 „Макар, че в историята пише, че организирали щурмова рота от пехотинците, тя не е от
пехотинците, а е Втора пионерна щурмова рота.” (цит. Т. А.).
425 „Още един войник има ранен, не го помня кой беше, от тая рота.” (цит. Т. А.).
426 В смисъл „да залягаме.” (бел. съст. К. Г.).



отиват в Унгария. Дойде генерал Стойчев, дойде Щерьо Атанасов427, събраха ги, речи,
кандърми, че трябва да отидеме, да продължиме войната, да защитиме честа на
България и т.н. Организаторите на това мероприятие след туй ги осъдиха, и една част
от тях ги пратиха при нас, да ги обучаваме за пионери-щурмоваци, защото ги наказват.
Имаше няколко офицери, имаше няколко подофицери имаше и войници. Други ги
разпратиха при други части. Сюблимни моменти, ако имаше, да ги пратят тях на
първата линия. Осъдени бяха на някви срокове, не знам какви беха, но не ги пратиха в
затвора, а ги пратиха на това наказание. И на тях трябваше да им каляваме нервната
система. Не помня селото как се казваше, пред гробищата ги събрахме така, 10-12 души
ли бяха… И взривихме един заряд пет килограма. И ги накарахме да си отворят устата,
да не им се пукнат тъпанчетата, обаче при взривяването на двама души им беше
протекло кръв от ушите.

И започна прехвърлянето на армията на другия бряг срещу Бачка паланка. И пак
мойто отделение и още две отделения бехме – тъй като нямаше мост, а трябваше да се
прехвърля с корабче с шлепове – ний трябваше да бъдеме на пристана, да придвижиме
скелето, за да го сложиме на борда на шлепа, и от там вече да се товарят каруци, коне,
камиони, оръдия и т.н. И цялата тая армия, която беше там струпана, мина през наш’те
ръце.428 И с последния ешелон се прехвърлих и аз на 14-ти януари429. Натоварихме ги,
които бяха останали и се прехвърлихме срещу Бачка паланка. Понеже в това градче е
имало много цивилни германци, които преди това са се изтеглили заедно с
германците430 и наш’те кой каквото е успял да докопа, е вземал, и вместо Бачка паланка
му викаха „Плячка паланка”. И ни настаниха в една попска къща и там имаше няква
печатница, и там си намерихме в тая печатница картончета, такива, като пощенски
картички. Земахме и цифри и букви и си напечатах „Военна поща, поделение еди-кое
си”. През два дена, през три дена пусках картичката до вкъщи: „Жив съм, здрав съм!” И
единственият ми трофей от войната, е ей тоя гоблен – „Исус Христос”. От там, тая
попска къща, тоя гоблен ми е от там, единственият спомен, който съм донесъл.

И сутринта отиваме в кухнята да си земеме закуската – дружината я няма. „Абе,
къде са?” „Ами – казва – те сутринта тръгнаха.” „Абе, как тръгнаха, бе, що не ни се
обадиха?!” „Е ний, са к’во ше правиме?” Те тръгват за Сомбор, пеша от Бачка паланка
до Сомбор са седемдесет и няколко километра. По едно време – ние се мотахме там,
където беше кухнята – пристига един камион да прибере компресора431 и имаше още
друго да се натовари. Та ние се качихме на камиона. Обаче пехотинците изкарали от
едно пиано кордите – използват го като цимбал. И ние успяхме да им го свиеме
„цимбала”. И аз съм го турил на компресора отгоре и тръгнахме за Сомбор да гониме
дружината. Но някъде следобяд – аз съм седнал отзад на компресора, на едно платнище

427 Щерьо Атанасов (Щерьо Атанасов Георгиев) е помощник-командир на Първа армия (Първа фаза) и на
Първа Българска армия (Втора фаза). Роден на 27 март 1902 г. в село Любимец, Хасковска област. Член
на Комсомола от 1919 г., на БКП – от 1923 г. От 13.IX.1944 г. е политически представител на Първи
корпус, от 20.IX.1944 г. е помощник-командир на Първа армия, а от 27.XI.1944 г. – помощник-командир
на Първа българска армия. За допълнителна информация виж Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945.
С., 2008, с. 12-13 (бел. съст. К. Г.).
428 За подобно прехвърляне на войски през Дунав виж разказа на Атанас Илев (бел. съст. К. Г.).
429 „Мисля, че 14-ти януари беше мойто отделение.” (цит. Т. А.).
430 Тодор Анастасов има предвид, че цивилните германци са се изтеглили с Вермахта (бел. съст. К. Г.).
431 „Компресор имахме един, на дружината.” (цит. Т. А.).



има малко сено сложено, компресора на две колелета, люлее го насам-нататък, аз съм
седнал напреко и на един завой с малко по-голяма скорост се обърнах и паднах на пътя.
Така на ръцете си, автоматът на гърдите ми, пълнителят ме удари в корема. А не могат
да спрат камиона. Та стрелят, та спряха и ме изчакаха. И аз нося платнището432 и
куцам.

Продължихме, стигнахме до Сомбор, там ни настаниха на квартира и малко
дигнах скандал: „Как може да тръгнете така и да не се обадите?!? Нали знаете, че
сме пристигнали, че сме се настанили там и тръгвате без нас!” След два дена ще
минаваме Дунава при Бездан и Батин. И там, преди да минеме Дунава, взводният
командир е строил взвода и ни чете едно гамото433, че ние, виждаш ли тука, тарикатите
се возиме с камион, пък те вървят пеша. „Е – викам – ние вярно, че се возиме с камион,
обаче ние ходиме да търсиме квартири за 660 човека!” За тия хора трябва да се
намерят квартири. Не помня колко коне бяха, трябва да им се намери подслон. И то при
положение, че в същото време се движат още цели две дивизии. И му казвам, че не е
лесно да намериш квартири. Хората там, където отидохме, никога не ни отказваха да
настаниме двама-трима-четири-пет-десет човека, в зависимост от възможността. И след
туй казвам на дружинния командир: „Подпоручикът ни строява тука, че сме се возили
на камиони, затуй много те моля, следващия път прати го него, нека да търси той
квартири, за да види. Нека да пътува с камиона, но да види как се осигурява квартири
за 700 човека!” Дружинният командир беше адвокат, запасен, беше мобилизиран
когато правехме тая батарея, така че бехме си гъсти с него. И го прати да търси
квартири, та се мотал насам-нататък и викам: „Как беше сега, лесно ли се стърсят
квартири?” Та после се разбрахме с него.

Та от там минахме Бездан-Батина. Войната, тя не е само боеве. През останалото
време бяха битовизми. Тия, които бяха в окопите, те бяха по-зле. Ний бехме
разквартирувани и наш’та задача беше да минираме, да копаеме окопи, ама ние не ги
копаеме,434 и други задачи. Така че през туй време ние си бехме на квартира, хазяите ни
хранеха. Ний взимаме ядене от кухнята с канчетата, те викат: „Туй за прасето!”, те ни
готвеха всеки ден. Две жени бяха, в областта Бараня, то е Хърватско сега. Хървати
бяха. Но после, като бехме в Унгария и там беше същото. Посрещаха… Даже като ни
видеха питаха: „Ще оставате ли тука?” – за да ни приемат на квартири. Защото
предпочитаха ний да отидеме на квартири при тях отколкото да отидат руснаци. И ако
имаше руснаци, момичетата се криеха или по мазетата или по таваните. А ний като
отидехме не можеше да се отървеме от тях. Бричовете, куртките опрани, рубашките
опрани, изгладени, сладките направени… Правехме си джамбурета, като нямаше какво
друго да правим. Като бехме в тоя район, там Суза където е, Бели Манастир, Княжево
Виногради…

В Бели Манастир, на едно занятие командирът на дивизията беше събрал там
командирите на полкове и на дружини, за да им демонстрираме действието на

432 „Платнището със сеното, което съм го сложил на компресора отгоре, да не ми е студено на
задника.” (цит. Т. А.).
433 Тодор Анастасов употребява думата в смисъл на „конско” (бел. съст. К. Г.).
434 Тодор Анастасов има пред вид, че всъщност местното население копае окопите, които са маркирани
от инженер-щурмоваците (бел. съст. К. Г.).



противотанковата мина. Бехме ги скрили в едни заграждения и имаше един стар танк,
изваден от строя. Поставихме една мина под едната от веригите. И аз я запалих мината!
Даже тука имам, ще ти го дам, един от мойте фелдфебел-школници пише, че той я
запалил, той въобще не беше там435. Аз я запалих мината и я взривих! И при
взривяването пръстта и осколките хвърчат, командирът на дивизията, полковник
Любенов, естествено да види какъв е ефекта, една песъчинка го удари в окото. Ами
изпратиха го в болницата и на негово място назначиха друг командир. Загуби си за
жалост окото436 и му приключи така да се каже военната кариера.437 За съжаление и
такива неща стават. Това беше някъде на около 20-ти февруари.

Междувременно правим едно наблюдателно место, в едно лозе срещу Илок. И
ходехме всеки ден от Суза до там, през Бели Манастир, което е някъде около 7-8
километра. Имахме една голяма бусола, която беше с много голяма мощност,
приближаваше – Илок го виждахме, макар, че разстоянието беше някъде около 15-20
километра. От там ни вдигнаха и отидохме в Беременд, което сега е на границата
между Унгария и Хърватско. Там имаше циментова фабрика и там правехме занятия.
Оттам ни дигнаха и отидохме в Шиклош. Обаче наш’та дружина се разквартирува в
Ковач Хида, което е на десния фланг на дивизията, но не на Драва, а сме във втория
ешелон, така да се каже. И когато започва на 5-6-ти март германската офанзива438,
ротният командир пише: „Когато започнаха германците атаката – от цялата рота 160
души, имах при мене 67 човека”. Другите са по задачи. Аз тогава бях към щаба на
дивизията, към щаба на разузнаването и пак подготвяхме едно наблюдателно место,
само че над Харкан, на височините горе. На тея височини четирима души подготвяхме
това наблюдателно место. Там е имало някакъв германски военен лагер, поделение –
имаше дървени бараки.

Ний всеки ден, всяка вечер се прибираме в Харкан. Обаче на 3-ти вечерта, като
се прибираме, минаваме през Мариедют, а пък в Мариедют – наш’те свързочници. Ние
сме от един полк, ние сме служили на едно. „Къде бе, я сега тая вечер ще има
тържество по случай 3-ти март, освобождението на България! Тука ще има
тържество и джамбуре в селото!” И ние останахме, ама не се обадихме, че няма да се
прибереме. И сега капитан Шойлев, командира на разузнавателния взвод, се шашнали
къде сме останали. А там имаше унгарци, имаше и разни други такива, които дебнеха
наши войници, ако са самички – убиваха ги и това е. Е, някои унгарци имаше там,
които бяха от десните, тяхната фашистка армия. И мобилизира той готвачи и
канцеларисти, и тръгват да ни търсят. А ний през туй време ядеме, пиеме и се

435 „Това, което той пише, не е истина. Също той пише, че влязъл в Долни Михоляц, като сме влезли, че
имало битки, нямаше подобно нещо.” (цит. Т. А.).
436 Виж разказа на Владимир Матев, който е бил ранен по подобен начин в окото и чиято операция е
отложена заради операцията на полковника (бел. съст. К. Г.).
437 Полковник Васил Миленов Любенов е роден на 11.VIII.1896 г. в Пловдив. Завършва военното
училище през 1917 г. Подпоручик е от 1.VIII.1917 г. С М.З. №166 от 10.XI.1944 е назначен за командир
на 3-та пехотна дивизия, с която участва във Втория период на войната. За проявени командни качества е
повишен в звание „генерал-майор” на 5.V.1945 г. Спорд Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С.,
2008, с. 87 е уволнен чак през 1948 г. (бел. съст. К. Г.).
438 Офанзивата започва на 6-ти март в 1.20 часа с форсирането на река Драва от германски части при
чифлика Дравакож. За допълнителна информация виж Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С.,
2008, с. 222-225 (бел. съст. К. Г.).



веселиме… айде няма да казвам нататък какво друго е станало. И сутринта се обаждаме
по телефона: „Така и така…”, че сме били в селото и си отиваме нагоре. Тоя като
дигна: „Идвайте веднага, значи ше…” Отиваме ний в Харкан, и той ни строява
четиримата и започва едно гамото, ще ни разстрелва. „Ний цяла нощ да ходиме да ви
търсиме у тъмното! Сега – разстрел! Кой е началникът?” Хем ме знае, че аз съм
началника на тая четворка. „Ами – викам – аз съм.” „Е, по-лошо!” „Е – викам – по-
лошо от разстрел, не виждам какво ще има?!” Свърши той, викам: „Господин
капитан, може ли да отидем да продължиме работата?” „Махайте ми се от
главата!” – та отидохме. А междувременно наш’те свързочници ни бяха докарали едно
буренце със сто литра бяло вино и бяха ни хванали една гъска, от тия лебедовите, та си
бехме направили една чорба, хубава. И там с виното се бръснехме, с виното си миехме
очите – в Харкан, горе на височините над Мариедют. И на 5-ти март, когато започна
офанзивата, ний вече бехме там се настанили. Бехме си направили едно легло
четиримата да можеме да спиме, палехме си огън, готвехме си, всичко.

И като започна, аз отгоре ги наблюдавам бойните действия с тая бусола. И на 7-
ми март пристига генерал Благодатов439, руският генерал, който беше от 3-ти
Украински фронт придаден към армията. И той понеже беше един дребничък такъв, с
пенсне, бехме му турили един сандък да стъпи, за да може да се качи и оттам да
наблюдава. И той оттам наблюдаваше и командваше по телефона генерали. Когато
германците унищожиха трите танка, които бяха на ж.п. линията срещу Драва Соболч,
той така изригна, такава псувня му тегли, и тогаз на генерал Трендафилов440 му се
обажда и започна… да го реди. Ами неправилно, защото ти си пуснал тия три танка на
голото поле, непосредствено. И те, германците, с три танкови юмрука ги запалиха. Та
оттам той през цялото време беше при нас горе, там командваше, и ний го хранехме. И
на шофьора му сипвахме у канчето вино от бъчвата, иначе си имаше вода за генерала.
И почти през цялото време, докато се водеха бойните действия, до 19-ти март, той беше
при нас. От там наблюдаваше и командваше бойните действия. То се виждаше като на
длан (и аз поглеждах), просто виждах как ставаха нещата. Та специално аз не съм
участвал в бойните действия срещу Драва Соболч. Аз съм бил на тоя наблюдателен
пост. Сега аз доколкото можех, защото той, генералът е на бусолата, но като се
отделеше за малко, аз почвам да наблюдавам. Гледах прибежките на наш‘те,
артилерийските стрелби, чувахме канонадите на оръдията, на минохвъргачките. Всичко
това доколкото може да го видим, защото разстоянията дотам са някъде около 15
километра. С просто око не можеш да го видиш.

439 Алексей Василиевич Благодатов е роден през 1893 г. в Люблин. Завършва Артилерийско военно
училище. Служи в Съветската армия от 1917 г. През 1943 г е назначен за заместник-командващ на 57-ма
армия от състава на Трети украински фронт.От 10.I до 11.IV.1945 е съветник на Първа българска армия.
След това е назначен за комендант на Виена. За допълнителна информация виж Ташев, Т. Българската
войска – 1941-1945. С., 2008, с. 18-19. (бел. съст. К. Г.).
440 Стоян Константинов Трендафилов е роден на 2.XI.1899 г. в Пещера. Завършва Военното училище
през 1922 и Военната академия през 1930 г. Подпоручик е от 1.IV.1922 г. Уволнен е за антимонархическа
дейност през 1935 г. Член на Военния съюз. Участва активно в превземането на Министерството на
войната на 9.IX.1944 г. С МЗ №123 от 14.IX.1944 г. е назначен за командир на Бронираната бригада, с
която участва в Първия период на войната, а от февруари 1945 е командир на 4-ти корпус. За
допълнителна информация виж Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 144. (бел. съст. К.
Г.).



Това, което знам от мойте войници, които пък са участвали в тия боеве – аз
имам един от мойто отделение, Спас Митрев. Той убива, на кой март не помня, един
немски майор в гробищата на Ковач Хида. И в планшета му намират плана, по който
трябва да действат германците – до еди-коя си дата какво трябва да завземат. Вземат го
тоя планшет и веднага командирът на дружината го изпраща по един фелдфебел-
школник с един, имахме, мотор с кош, го изпращат в Харкан на командира на
дивизията и от там вече си отива по съответния ред. Германците стигат до Ковач Хида.
И там успяват наш’те да спрат германците. Там е убит помощник-командирът на Втора
рота, там е убит командирът на мостовата рота, там убиха моя взводен командир. Там
са убити още трима души от ротата. Но успяват да ги задържат и да ги отблъснат. Ако
са успели да пробият тоя участък, от десния фланг на дружината до Вайсло,
разстоянието не знам колко километра е неохранявано. Не е имало от наш‘те. Там е 31-
ви пехотен Силистренски полк. Та там се водят тия боеве, но наш’те войници са се
държали много мъжки. Щото в Драва Соболч битката е била страхотна. Там се е
влизало и излизало 6 ли 7 пъти в наши и германски ръце. Боеве са се водили за всяка
къща. Но има някои атаки, които са се провеждали така, пак необмислено и са давали
излишни жертви441. Но слава Богу, че идват руските войници, Съветската армия, на 6-
тия ден, след това 12-та дивизия се намесва. Щото фактически на бойната линия на
Драва са една дружина от 11-ти пехотен полк. Една дружина, които са били по на 300-
400 метра по едно отделение. И тая една дружина успяват да задържат първия удар на
германците, което е много важно. Артилеристите успяват да отблъснат и те, но идват
моменти, когато стигат до Ковач Хида, с оръдията ги връщат, но вече нямат с какво да
стрелят, и те вадят затворите на оръдията, отстъпват и започват да се бият като
пехотинци. Та тука, например, моят фелдфебел на ротата, Димитър Димов –
„Шмайзера“ му викаха след това – той ги гонеше германците като зайци. Малко
пелтечеше така, бързо говореше. Бягал и стрелял, и викал: „Дръж, дръж, дръж, дръж,
дръж, дръж…” и заедно с трима от фелдфебел-школниците, които са били там в
ротата, не са били по другите пръснати, и остатъците от отделенията, са ги гонели там в
чифлика Седан, към „Пекатевис”, канала. Там са се водели страшни боеве и са успели
да отблъснат германците. Но и на другите участъци боевете са били много жестоки, и
са дадени много жертви.

След офанзивата вече германците са изблъскани, и наш’те си заеха позициите по
брега на Драва. Прехвърлянето на Драва става на 12-ти срещу 13-ти април. А до 19-ти
март се водят боевете срещу Драва Соболч. Значи, приблизително около месец се стои.
Е, спокойно е, има престрелки, но те продължават вече нагоре към линията „Маргит”,
Балатонските боеве нагоре. Вече се стига до Мур, там са Мурските боеве, вече края на
април.

Във форсирането на Драва аз първи слязох, моето Първо отделение, на 13-ти
април сутринта, бехме първите. Аз дето казвам, е тоя крак стъпи първи на десния бряг
на Драва. Разбира се, ний бяхме мойто цялото отделение и Второ отделение, още едно,
и след нас бяха част от пехотинците. Но ний бехме първите, които стъпихме на брега. И

441 „По моя преценка, сега не мога да кажа, не съм бил там, но това, което непосредствено след това
сме говорили.” (цит. Т. А.).



от артилерийската подготовка, минохвъргачната подготовка, голяма част от
германците, които беха там, успяхме да ги изтласкаме навътре, те отстъпиха. И още е
пред погледа ми един убит германец, който на едно дърво се е качил и там го е ударил
един снаряд, и цялото му тяло разкъсано – надолу висеха вътрешностите му. На
дървото. Обаче тука парченце шрапнел от наш снаряд удари Спас Митрев – тоя, който
уби майора. Това парче го удари в гръбначния стълб и Спас Митрев там загина в 6 часа
и половина сутринта. И след като изтласкахме, пехотинците вече започнаха наш’те
мостоваци да ги прехвърлят с гумените лодки и цялата дружина пехотна, от 29-ти
Ямболски полк, се прехвърлиха. Вече те поеха по-нататък бойните действия към Свети
Дурад. А ние си останахме след тях, както е по регламент.

Атакуват пехотинците срещу Свети Дурад, но прогрес никакъв. И там срещу
Свети Дурад са убити 38 души пехотинци. В 4 часа следобед майор Беров ме вика и ми
нарежда, че трябва да атакуваме църквата, да я заредим и да я хвърлиме във въздуха.
Защото използват камбанарията за наблюдателен пост и оттам си коригират стрелбата.
Църквата на селото, там е равно, покрай Драва брегът е нисък, но някъде около 300-400
метра навътре, където е селото, е на високо. И се вижда една част от камбанарията и
малко от самата църква. И едно пътче, което върви нагоре и влиза в селото. Германците
са направили няколко гнезда, окопчета за стрелба стоешком, и горе на равното още
едно. И от там тия няколко души водят битката и унищожават тоя целия взвод. И аз му
казвам: „Добре, обаче съгласно правилника трябва да изпратите и едно пехотно
отделение с нас, което да ни пази, защото ний не можеме да водиме бойни действия,
ний носиме заряди с нас.” „А – вика – има, ето ги, виж! Погледни ги, виждат се, там
има залегнали.” А те са на една дига от реката. Виждам, че има залегнали войници, но
не ги знам. Когато стигнахме до тях се оказа, че всичките тия са убити. Задминахме ги
и продължихме, германците не ни стреляха. Ний бехме 16 човека, отделението. Тъй
като Спас го убиха сутринта. И продължаваме да се придвижваме от върба на върба.
Разделили сме се на две колони, а там такива дебели върби. Един се прехвърля на
предната, другият заема неговото място и продължаваме. И наближихме тоя скат, който
трябва да стигнеме. А ний сме заредени с торби-носачи, две торби, които са на гърба
ни, в които носиме по 15 килограма взрив. И една танкова мина в ръцете и отделно
автомата или карабината и лопатата442. Задминахме ги и се прехвърляме. И аз съм
залегнал зад тая върба, зад мене е Митко, моят съученик. И аз се надигам, за да се
прехвърля на по-предната върба. Той в същото време и той се надига от неговата върба
и в момента, когато почти стигам до върбата, зад която трябва да залегна, германците
ни откриват стрелба. Започват стрелба със светещи патрони. И ги виждаш как като оси
минават покрай нас – то е 4 часа, април месец, но върбите са се разлистили вече и е
сумрак на сянка. И в момента, в който аз залягам зад върбата, тоя, който е от дясната
ми страна443, от другата колона, вика: „Митко го раниха!” И аз се обръщам да го видя –
Митко, както е легнал на земята, само се клати, ранен в главата. А ние сме без каски,
защото ни забраниха да носиме каските, тъй като руските пилоти не могат да различат
наш’те каски от германските. И аз се обръщам така отстрани, за да съм скрит зад

442 „Наш‘та пионерна лопата не е като пехотинската с къса дръжка – тая си е нормална дръжка,
стърчи над главата ми.” (цит. Т. А.).
443 „Бенко от Добрич беше, запасняк. Двама-трима души от отделението бяха запасняци. (цит. Т. А.).



върбата: „Митко, моля ти се, обърни се наляво!” – за да се скрие, за да не го ранят
повече. Аз виждам, че тече кръв от него, но не мога да разбера откъде е. И понечих да
отида да му помогна, да го обърна – в момента, в който се надигам, един куршум
минава през торбата и ми закача и част от дръжката на брадвата444. Аз залегнах пак и в
това време Митко го раняват с още два куршума и вторият куршум му изхвръква едно
парче от черепа и го пръсва. И той издъхна. Ний сме някъде на около 60-70 метра от
тяхната позиция. Сега, може би са били със снайпери или не са били със снайпери, ама
60-70 метра. И той така издъхна.

В това време, когато Митко вече издъхва, Бенко, който е от дясната ми страна,
залегнал зад върбата, може би му се е показала е толкова ръката отвън върбата. И го
раниха в лакътя. А автоматът му сложен на двуногата445 и улучват му пълнитела. И
куршумите се изнизват от пълнитела. Раняват го в ръката, той изпищя: „Братче-е-е,
ела да ми помогнеш, раниха ме! Убиха ме!” Викам: „Бенко, виждаш между нас какво
ври! Много те моля, свали торбите от гърба си, свали си поясока, хвани токата със
зъби, завий си ръката на лакъта и хвани другия край и стягай колкото можеш, искам
да не загубиш кръв! Ставаш и тръгваш вляво, защото там не могат да стрелят и да
те ранят, и се изнасяш назад, за да те превържат и да те оправят!” И той сега,
първо от болката, второ взе: „Кой ще гледа децата, жената…” Викам: „Няма,
спокойно, не си толкова зле, ще се оправиш!” Той ми изслуша командите, става, оправя
се. Обаче вместо да тръгне наляво, тръгва точно срещу Митко вдясно и гледам как
куршумите минават покрай него. Викам: „Бе, Бенко, какво правиш, бе братче, бе! Ще
те убият!” Но има късмет човекът, не го закачи втори куршум.

Измъкна се тоя назад, в това време започнаха наш’те да стрелят с
минохвъргачките. А току-що бяха ни докарали едни бронебойни пушки, руски. Те бяха
с едни дълги цеви и с 20 милиметрови ли бяха, не знам колко,446 с такива куршуми
стреляха, обаче като гръмне и начи такава детонация беше, като че ли стреля гаубица.
И започнаха наш’те стрелба с тия пушки, но и с минохвъргачки. И понеже сме наблизо,
те не могат да определят разстоянието, които са на минохвъргачките, и една от мините
се взривява някъде над нас – отгоре, на ниско. И едно парченце пък рани зад Бенко
който беше – и той Димитър се казва, едно македонче беше, от Кратово. Препищя той,
ама разбрах че не е нещо особено. Викам: „Митко, и ти също бягай след Бенко, да се
изнесеш!” И видях, че няма да има резултат от наш’то стоене там, и казах на който е
най-накрая, да отиде до майор Беров и да му каже, че ако 10-15 минути, след като той
се върне, не ни изпрати подкрепление, ний ще се изнесеме. Отиде той, в туй време
германците стрелят, ний стреляме. И ний стреляме – вече се окопитихме, така да се
каже. Ний стреляме с автоматите, с карабините, и връща се той: Майор Беров казал да
стоиме там, докат се мръкне, и тогава да се изтеглиме. Викам: „Тая няма да стане!
Момчета, започвайте да се изтегляте един по един!” Оставихме го Митко там да стои.
Всички се изтеглиха, останах аз последен. И станах прав, обаче да не си загубя

444 „Аз бях с брадвичка.” (цит. Т. А.).
445 „Наш‘те бяха „Збройовки”, с двуноги. (цит. Т. А.). Става въпрос за 9 мм картечен пистолет
„Збройовка” на въоръжение в българската армия по време на войната.” (бел. съст. К. Г.).
446 На въоръжение в българската армия по време на войната са били руски противотанкви пушки
„Симонов” и „Дегтярьов”. И двата модела са с 14.5-мм патрони. Ташев, Т. Българската войска – 1941-
1945. С., 2008, с. 287. (бел. съст. К. Г.).



имуществото, не свалям торбите от гърба си. Оставих мината само там. И трябваше да
прескоча от мойта върба до другата, от дясната ми страна, където раниха Бенко.
Можеш да си представиш, да направиш от място скок и да се залепиш на тая върба.
Скочих, побутнах се така, не усещам никъде болка, не усещам никъде да ми топли… А
те стрелят. Еми те ни виждат, че всички се изтеглиха, оставам аз. Целият огън там, 3-ма
– 4-ма души, съсредоточен по мене. Както и да е, имах късмета. За секунди аз останах
жив, а Митко остана там. И го давам като пример, като им казвам, че не знам на кого да
благодариме ние. Който вярва в господа, да каже: „Господ му помогна!”, друг
„Съдбата”, „Щастието”, но ний 65 години сме живи, завършихме образование,
оженихме се, семейство, дом, деца, внуци, правнуци… Но наш’те другари, с които
бехме рамо до рамо в окопите и на бойното поле, останаха на 20 години там,
неосъществени. И Митко, той има гроб, в Харкан, в гробищата. И Спас Митрев. От
мойто отделение.

Оттам се върнахме, Митко го оставихме. На сутринта тръгнахме наново, без
няк‘ва артилерийска подготовка. Германците не ни стрелят, стигнахме до Митко,
земахме му на него автомата, оставихме го. Тогава вече санитарите са минали и са ги
прибрали тия убитите пехотинци, и него са го прибрали. И с прибежки тръгнахме, пак
мойто отделение първо да върви нагоре. Обаче, никой не стреля срещу нас. Изкачихме
се горе в селото – пак не ни стрелят. Влизаме в селото, излязоха там селяни от селото,
питаме ги: „Има ли германци?” „Не – казва – германците се изтеглиха през нощта.
След 12 часа се изтеглиха.” Казаха ни, че в училището са имали склад с хранителни
стоки. Отидохме в училището, там в една от класните стаи имаше маргарин,
мармалади, разни хранителни стоки. И ги чакаме наш’те – да ги вземеме за нас. И
пехотинците, разбира се, и те ги искат. Обаче, на пехотинците като им кажеш, че е
минирано, ако ще куп злато да има там, няма да пристъпят. Но както и да е, дадохме им
на тях, разделихме го. И вече те продължиха, стигнаха до края на селото, ний чакахме
да дойдат – и наш’та дружина започва да се прехвърля. И стигнахме накрая нa селото,
вече се мръкна. А това става в четири часа следобяд, Митко го убиха към 4 часа и нещо
предния ден – на 13-ти. А това е на следващия ден, на 14-ти. Стигнахме на края на
селото и ний се разположихме на ж.п. линията, мойто отделение. А пехотинците са
верига от брега на Драва до нас и от там продължават от лявата ни страна. И през
нощта останахме на полето, там нощуваме. По едно време един от мойте стреля.
Викам: „Бе, защо стреляш?” „Абе – вика – има някой отпред, мърда!” А то имаше
луна така, ясно беше времето. Като стоиш и като гледаш в тъмното, и когато си под
напрежение – искам да подчертая какво значи страха в една такава обстановка. Обясни
ми, че имало някой насреща, войници. Викам: „Няма никой, така ти се е привидело.”
Съмна се и тръгнахме към Долни Михоляц. Аз се движа с отделението по ж.п. линията,
а пехотинците – от дясната страна, успоредно имаше шосе, се движат във верига. От
лявата страна имаше горички – храсти, залесено. И викат: „Щурмоваците, тука има
бункер! – То нямаше бункери, но нещо такова – к’во да правим?!” Викам: „Гръмнете
им, ако ви отговорят, тогаз вече ще видим к’во ще правим!” Но никой не отговаря.
Стигнахме до края на града и аз съм пред гарата. Влизаме в гарата, и между два
коловоза, където имаше две композиции с вагони, някакъв човек се движи. Извикахме
му: „Стой!” – спря човекът, минахме под вагоните отдолу. Оказа се железничар.



Питаме го: Има ли германци?” „Не – казва – германците се изтеглиха през нощта.”
Разбрахме се, че няма. И тръгваме ние – отделението от гарата към центъра на града, по
тая централна улица. На различните кръстовища на улицата има тухлени укрития. И от
едно такова укритие се развява пръчка с бяла кърпа. Излизат двама германци с дигнати
ръце. Стигаме до тях и се оказва, че те не са германци, ами са поляци.447 Две млади
момчета, накарани да се бият с германците. Обясняват ни, че са искали да се предадат
отдавна, но СС-овците, който се предаде, го разстрелват. Но сега намерили начин да се
скрият там. И прибрахме ги ний, вървят с нас. Стигнахме до центъра на Долни
Михоляц. И ударихме камбаната на църквата. Като ударихме камбаната, започнаха да
излизат хората от къщите. В туй време пехотинците и те по сигнала разбраха, че сме
вече в града. И те навлязоха в градчето. Заместник-командирът на дружината от 29-ти
полк ги видя тия „германци”, дет сме ги прибрали. Обяснявам му, че са поляци. Той:
„Ваш‘та мама, вий славяни, да се биете срещу нас!” Ще ги разстрелва. Викам:
„Недейте така, ако искате да убивате, там напред. Тия са пленници, нямате право!”
Така че срещу Долни Михоляц не е изстрелян един куршум. А много от участниците
пишат, че се водила голяма битка, стрелби. Не е имало такова нещо. Пехотинците
навлязоха, продължиха, аз останах с мойто отделение там. Намерихме в една от къщите
следобед, в една плевня – един „Мерцедес”, лека кола. Па там се счепкахме със
сръбските партизани – кой да я прибере тая кола. И ние я прибрахме.

На следващия ден продължиха пехотинците, ние си останахме още един ден в
Долни Михоляц. Наш’та цялата дружина се прехвърлиха и се настанихме в Долни
Михоляц. Обаче пехотинците стигнаха срещу Вилево, и там запецнаха. И викат ме пак
Първо отделение, пак майор Беров, и пак ми дава същата заповед, че трябва да
атакуваме селото, там имало бункери. А то няма ник‘ви бункери, и в Долни Михоляц
нямаше бункери – бункер не се строи за ден-два, за седмица или за месец. И пак му
казвам, че ще трябва да ми даде едно отделение, което да ме пази. „Еми, като минеш
там, кажи на взводния командир да ти даде едно отделение!” Минаваме, стигаме до
взводния командир и аз му казвам: „Ако не изпратите да ме охраняват, дотам сме!
Ще минеме до там, докъдето ни позволяват – 100-200-300 метра пред пехотата, но
ако няма с нас пехота да ни охранява, не мърдаме!” Казах му на взводния командир
к’во е казал майор Беров – той, с извинение, му тегли една майна: „Той да дойде тука,
а не да седи отзад да ми командва!” Останаха си там. Имаше много ранени преди
туй448. Пехотинци, които са ги изтеглили.

И ний продължихме по едно сухо деренце, обрасло с шипки, с глог... В нишка се
придвижваме напред, минахме около 300 метра. Наближихме някъде на около 200
метра горе долу края на селото. И виждаме, че там, където се влиза в селото, един
германец, в едно окопче си е сложил автомата и картечница, и друг му доставя патрони.
И ний спряхме дотам и залегнахме. Аз казах на мойте момчета: „Сега, дайте тия
двамата да ги ликвидираме!” Викам: „Аз ще дам команда „Огън”, по моя команда, аз
ще преценя кога е възможно и двамата!” – щото трябва да имаме възможност да ги
ликвидираме, а не просто да стреляме. И командвам аз: „Огън!” – всички стреляме и

447 За подобен случай виж разказа на Боян Ненов. Венелин Попов също среща пленени поляци (бел. съст.
К. Г.).
448 „Убити нямаше, но ранени…” (цит. Т. А.).



двамата ги ликвидираме. След като ги ликвидирахме двамата, техните, германците,
откриват една минометна стрелба, и почват стрелба по нас с автомати и с пушки. Ний
отпред имахме възможност да се укриеме в това деренце, но тия, които бяха назад –
пехотинците, минохвъргачките ги размляха. Тия, които не дойдоха с нас. И така се
води една битка, някъде около един час, и германците видяха, че ние не мърдаме.
Залегнали, не мърдаме. Вече почнахме ний да не стреляме, защото няма смисъл да
хабиме муниции – няма на кого да стреляме, не виждаме. Наш’те минохвъргачки
стрелят, артилерия нямаше. И някъде след около час, час и нещо утихна. И аз, като
наближи вече да се мръква, викам: „Ще отида в дружината, да кажа, че няма смисъл
да стоиме там, за да ни убият залудо!” Ефект няма да има от това, че ше загинеме, не
че бягаме. И прибрах се аз в Долни Михоляц, при дружинния командир, помощник-
командира, ротните командири и им докладвам какво е. Те докладват по-нагоре и
излезе заповед какво трябва да бъде взаимодействието между пионерно-щурмовите
поделения и пехотата. И ни изтеглиха. Оттам нататък вече се придвижвахме, не сме
участвали в бойни действия.

Минахме Мур някъде около 25-ти април и бехме в Словения. И на 30-ти април
отиваме да ловиме риба в реката Мур, за да има с какво да посрещнеме 1-ви май. И с
една каруца, с една гумена лодка пет човека отиваме на реката Мур. Ний бехме някъде
на около 4-5 километра от реката. И стигаме до реката, там един паром449 има, с който
прекарват през нея. На това место нещо като бързеи, имаше сложени на четири понтона
мелници. И там ходеха селяните да си мелят зърното. Прекара ни той на другия бряг,
двамата с каруцата продължиха да търсят вино, а ний тримата надухме лодката и
влязохме да ловиме риба. А то имаше там един ръкав на реката, остров имаше и по-
спокойно, няма течение. Влязохме в реката, двамата гребат, аз съм коленичил отпред на
бруствера на гумената лодка. Хвърлих една яйцевидна бомба, дигна се малко мътилка,
обаче излезнаха някъде около 20-тина бели риби и аз само греба и фърлям на лодката
вътре. Продължихме нагоре да гребем, фърлих един заряд един килограм – дигна се
един голям фонтан, размъти се, но излезна много малко риба. Прибрахме я и нея, и
продължихме нагоре още. Пак хвърлям една такава яйцевидна бомба, ама тя падна
близо до брега. А се оказа, че е паднала до някав подмол и понеже гърмиме, рибата се е
скрила там – побеля от риба. Аз греба, фърлям – напълнихме лодката и тръгваме да се
прибираме. Обаче излязохме от ръкава и ни повлече водата, а на въжето на парома не
може да му определиме височината. А аз до ден днешен не мога да си припомня и не
мога да си представя как двамата, които бехме в лодката, паднахме във водата от
лодката, потънахме във водата, изплувахме и се хванахме двамата за въжето. Третият
остана в лодката и успя да я закара до брега. И едва я удържа там, заради бързея. Ний
висиме в средата на реката във водата, а ботушите пълни с вода, тежи. И са, оня с
парома не може да дойде да ни вземе, щото макарата ще ни пререже. С лодка не може,
щото не може да спре лодката до нас, водата силна. И той ни вика по въжето да се
придвижиме, а ний сме някъде на около 6-7 метра от брега. И по въжето, по въжето
стигнахме до брега. Краката ми опират на дъното, до коленете някъде, обаче като река
да стъпя усещам как водата ми избива чакъла под краката. Но както и да е, пуснахме се,

449 „Ами това е една платформа, на която с въже се преминава реката.” (цит. Т. А.).



той дойде, с лодката ни прибра. А имаше жени там, където е пристана, те: „О, istenem,
istenem!”450 – се молят. Викам: „Палете огън да се сушиме!” Прекара ни той на левия
бряг на реката, измъкнахме лодката на брега, закарахме я до пристана и съблякохме
дрехите да ги изсушим. Те запалили голям огън и се сушиме. В туй време пристигат
другите двамата с каруцата, натоварили едно буре с вино, ама ходили от изба в изба,
опитвали от бъчва на бъчва и понаправили главите. „К‘во става?” „Ами така и така.”
„О-о-о, дай маркуча!” И ний се насмукахме на бърза ръка, за да не изстинеме. Както и
да е, прибрахме рибата в каруцата, минахме на другия бряг и се прибираме в селото.

И рибата ше я оставиме уж за 1-ви май. А ний, нали сме пионери, имахме
свинска мас. А те маста си я държаха в едни гюмове, които ги зариваха в земята,
защото нямаше хладилници. Имахме си такава мас, имахме си брашно, и наш’те
готвачи всеки ден ни правеха на ротата мекици. И а-а-а, бурето седи на каруцата
отгоре, хванаха се от ротата доброволци, щом като е за помагане, изчистиха рибата,
туриха големите тави на огъня, запалиха… И рибата се изяде, виното се изпи, и няма-а-
а. Дружиният командир пратил двама да окастрят бор, за да правиме арка за 1-ви май.
И те следобед някъде пристигат, обаче няма бор. И дружиният командир ги пита: „Ама
къде ви е бора, бе?!” „Ами господин подпоручик, ето го у каруцата, не виждаш ли –
вика – двеста литра е!” А пък на унгарски вино знаеш ли как се казва? Бор! Шора е
ракия и бира е бира. Та това беше майтапа, така посрещнахме 1-ви май. Без арка, но с
това.

Като бехме в Марибор,451 съм пред катедралата, и пред мене идва един възрастен
човек и ме пита къде е българското комендантство. Аз го питам: „Защо ви е?” И той ми
обяснява така: „Ний – казва – тука в Марибор има много българи, от които бехме с
много добри впечатления. Щото – казва – работливи са, умни хора са, но с мен се
случи следното: Един български войник ме пита колко е часа и ми зема часовника!” И
аз му обяснявам: „Виж какво сега, разбирам те напълно. Първо: война е. Второ, във
всяка армия и във всяко стадо, казваме ние, има и мърша. И по всяка вероятност и при
вас има такава поговорка.” „Абе, горе-долу – казва – има такова нещо.” „И сега аз и
да ти кажа къде е комендантството, няма да ти свърши работа, защото пак имаме
една такава поговорка: Едно момиче, което си имало приятел войник и забременяло
от него, и отива да го търси у казармата и на портала пита: „Къде е командирът?”
Идва дежурният и я пита: „Какво има?” „Така и така с Иван, ама аз съм бременна!”
„Ами кой е войника?” „Ами Иван с непоръбения шинел.” Тоест човек, който не можеш
да го намериш в многото. Разбирам ви напълно!” И аз тогаз му обяснявам на него, че
аз по същия начин, войник съм и един съветски офицер ми зема часовника. Реакцията,
която аз имах вътрешно, не да реагирам по друг начин, щото автомата на гърдите ми…
– „Така че разбирам те напълно, но приеми го като резултат от една война.”
Разбрахме се, човекът горе-долу прие го… А аз не постъпих по тоя начин, за да си
набавя часовник.452

450 О, боже, боже! – унг. (бел. съст. К. Г.).
451 За действия в и около Марибор споменават също Димитър Димитров и Илия Павлов (бел. съст. К. Г.).
452 „Намерих само някъде един такъв ръчен часовник, който го бях турил в джоба на куртката си, пък
като се натопих в реката Мур, той, докат се прибера в България, беше ръждясал. Часовникарят ми



Та другото вече беше ходене. Разминирване имахме. Ние не стояхме много –
Рухчев453, те останаха, тяхната част остана до края. С един камион ме изпратиха да
разминирваме шосето от Марибор към Клагенфурт.  Като отиваме към реката Мур да
разминираме, се качваме горе с камиони и виждаме едно село на високото, не знам как
му беше името. И на един от завоите, на един триъгълник – ами шест гроба. Отпред
един, отзад два и следват три гроба. На убити германци, погребани, сложени им
каските и от брези направен по един кръст. И от една голяма бреза един голям кръст.
Минахме и стигнахме горе в селото. Посрещнаха ни там местното население, нагостиха
ни. Връщайки се, имаше нещо като имение, влезнахме да го разгледаме. И там един от
мойте намери едно куфарче с 600 000 райхсмарки. И ги прибрахме. След туй, движейки
се пак по шосето, понеже върви горе по билото на планината, спираме на една кръчма:
Ресторант „Приятен изглед”. От дясната страна на равното кръчмата, от лявата страна
над пропастта направена една площадка, на която са сложени няколко маси.
Настанихме се, имахме един грамофон – плячка, с няколко плочи. И там накарахме
собственика да ни нахрани. Нахрани ни. Влязохме в ресторанта, намерихме някви
консерви там, земахме ги, той, човекът, се уплаши. И му казваме: „Спокойно, ще ти
платиме!” Вече в Австрия е това. И питаме го: „Колко пари струва това?” Той ни
каза там една цифра, ние му извадихме от куфара, натрупахме една камара марки. Те
нищо не са му свършили работа. Искам да ти кажа – и такива неща се случваха…

Ордена ми го дадоха на 6-ти май, на Гергьовден. На цялата дружина ни ги
раздадоха, не на всички, на тия, които бяха наградени. Ами именно заради това, за
Свети Дурад, минаването ми на Драва.

9-ти май ни свари пак в Словения, трябваше да поемеме минните полета на 57-
ма Съветска армия. И аз пак бях квартириер. Влизаме в едно село и в една от къщите
четирима души руснаци седнали на една дълга маса с една тава със свинска пача и кани
с виното. И като ни видяха: „О-о-о, тавариши, идите сюда!” „Абе, няма бе, чакай
бе…” „Но ничиво, давай попит, нада попит!” И напихме се. Туй е преди обяд някъде.
Свършихме там, откачихме се и тръгнахме, щото трябва да продължим. Подпийнали,
ама дружината ще пристигне, трябва да търсиме квартири. Както и да е, обиколихме
селото, намерихме квартири за всички и ний пак сме у попската къща. И нали аз съм
малко така, легнах да спя, и някъде пак около 4 часа камбаните на църквата бият. И на
хазяите момиченцето – то някъде около 15-16 годишно – дойде да ме дърпа и ми казва:
„Войната свърши!” Та 9-ти май така го посрещнах. И в това време, като удари
камбаните, почнаха стрелби, пушки, автомати, картечници… Стрелба, че войната е
свършила. Вечерта се събрахме български войници, югославянската армия (там беше
Словения), руски войници. В градината местното население донесоха дръвца, напали се
един голям огън. Държаха се речи, български, славянски, за славянството… Стрелба
пак имаше, пак имаше и пиене, и така свърши войната за нас.

Та след това ме изпратиха в парадния полк, който трябваше да се посрещне в
София с бойните знамена. И в Сегетвар бяхме в едно имение, където цял ден
марширувахме пред генерал Стойчев. Репетираме за парада. То въобще не стана нужда

вика: „Дръж го в една чаша с газ.” Та сумати години изкарах с него, докато си събера пари да си купя
друг часовник.” (цит. Т. А.).
453 „Тогава не сме се познавали, тука се запознахме.” (цит. Т. А.).



от такава маршировка, щото като дойдохме тука, нямаше къде да маршируваме от
народа, който ни посрещна. И там ние по ботуши и по къси панталони маршируваме,
оркестърът свири, минаваме пред него, той: „Не! Искам славянска крачка, не ща
германска крачка! Айде отивайте да репетирате!” Па отидеме, репетираме – час-два,
пак… Та така се прибрахме в София за 16-ти юли. Посрещането ни тука беше
страхотно.

* * *

Ами ний пряк контакт с немците имахме, но на разстояние. Сега, естествено, ние
с тях не можехме да се сравняваме, защото в първия ни бой, който беше срещу Сотин,
ние участваме за пръв път, а те имаха вече близо 6 години боен опит. Те са с голям
опит, те знаеха как се води тактика, стратегия и тъй нататък, докато ний да го кажеме
на просто: юруш на маслините. Атакувахме без да имаме няква тактическа подготовка,
разузнаване, кое как, къде, какво ше атакуваме, срещу кого водиме война. Аз лично не
съм се срещал, освен тия, дето съм ги видял, и двамата германци454, но пряк контакт с
тях не съм имал. Единствено това, че сме били на 50-60-100 метра разстояние едни от
други и сме се стреляли. Сега, пак казвам, те бяха с 6-годишен опит, ний току що
започваме да стреляме.

С други противници, дали сме се срещали? Не, не. Е, срещу нас на един канал
стреляха, това бяха власовци. Това беше към Вуковар, имаше един канал, трябваше да
разминирваме там един мост455. И докато го разминирвахме, пак не ни пратиха да ни
охраняват, и тогава ни простреляха, вече след като бехме изчистили – там извадихме
някъде около 180 мини. И накрая, когато пехотата вече почна да преминава през моста,
на предпоследната двуколка с минохвъргачката конят стъпи на една неоткрита мина и
му откъсна крака. И на войника му нашари отзад малко задника, не беше сериозно.456 И
взводният командир ми прави забележка, защо не сме изчистили минното поле. И аз му
казвам, че аз, когато поставям мините, знам, че съм поставил сто мини, и когато
разминирам трябва да намеря сто мини. Но когато противникът ги е сложил, аз не знам
колко мини са сложени. „И ний, когато ви искахме да ни изпратите поддръжка, вий
не ни дадохте поддръжка!” От стрелбата на власовците нямаше поражения. Те имаха
там един бункер правен, на който беше написано: „Смерт Сталину, свобода на
народому!” И по т’ва разбрахме, че са власовци.

Съюзниците? Взаимодействията ни с руснаците бяха много добри – Срещу
Драва Соболч, и на переправата срещу Бачка паланка, където прехвърляхме, щото с
техни корабчета прехвърляхме. Взаимоотношенията ни с тях бяха много добри. Не сме
имали пререкания, помагаха ни във всяко едно отношение. С другите среща не сме

454 „Първите двама германци, убитите, които виждам на живо.” (цит. Т. А.).
455 „Това беше някъде преди 1-ви май.” (цит. Т. А.).
456 За подобен случай, но с неоткрита противотанкова мина и много тежки последици виж разказа на
Владимир Матев. За инцидент със случайно настъпване на противопехотна мина виж разказа на Никола
Рухчев (бел. съст. К. Г.).



имали, защото аз стигнах някъде на около 20-тина километра преди Клагенфурт, а
срещата с англичаните беше на 15 километра след Клагенфурт.

Сръбската армия? Ами к’во да ви кажа сега – биеха се, воюваха, но бяха жалка
картинка, защото знаете, през цялото това време, когато водеха война, те нямаха ник‘во
снабдяване. Имаше на места, тръгват си и го питаш: „Къде отиваш?” Той вика: „Ще
отида – вика – до вкъщи да видя жена и деца що радят, и че се вратим да се бием.”
Нямаха тая организация, нямаха тая дисциплина. След преминаването на германците,
те се движеха заедно с руснаците и оставаше на тях да заемат фронта. Но някои места
имаше, където не можеха да удържат, трябваше след туй или ние, или руснаците. Пак
казвам: причината е тая, че те нямаха тая военна организация, щото са били партизани.
Водели са партизанска битка.

Сега, в останалите части не знам как е, ний в наш’та дружина
взаимоотношенията – командири и войници, бяха на съвсем приятелски начала. Ний в
свободното време се събирахме на приказки, пеехме, танцувахме на места.
Командирите бяха с нас. Даже пак Първо отделение ще го кажа, ний бехме: аз, тоя
Митко, дето го убиха, Никола Янев, Павел имаше един от Разградско – трима-четирима
души, които така попявахме. И тия „Бели рози, червени рози”, други български
народни песни, ги пеехме и си правехме с девойките джамбурета. И винаги
взаимоотношенията ни са били съвсем приятелски.

Полит-офицерите? Също, също, също. При нас някакви полит-беседи, полит-
информации почти не се изнасяха. Аз не го помня това. Държали са се с нас съвсем
приятелски. Говоря за взаимоотношенията в наш’та дружина.

Напрежение между различните части на армията? Сега аз мога да говоря само за
това, което се случваше в 3-та дивизия. С тия, които бяха от 12-та дивизия, не е имало
напрежение. Взаимоотношенията между частите са били, айде да го кажем – на
другарска основа, на приятелски начала. Но не е имало напрежение: „Защо за вас има
това или за нас има онова?” Снабдяването с храни – поне при нас не е имало
гладуване. Но нашият фелдфебел на ротата беше цар в това отношение. Като отидеме в
някое населено място, където трябва да стоиме няколко дена, отива в „Командя месте”
и на кмета на селото му казва: „За утре ми трябват 20 килограма или 50 килограма
месо, за което ще ти дам разписка и след войната ще ти го платят.” Ядец, не са му
го платили. Пише му разписка, че еди кой си от еди кое си поделение е получил от
Командя месте на еди кое си село 50 килограма телешко месо. Подписва се, удря
печата, ама го завърта малко да не си личи кое е поделението. И при нас винаги е имало
месо. Пари? Нема, да чакат от умрял писмо. Имахме случай, една крава беше влязла в
едно минно поле, където и беше откъснат крака, а пехотинците не смеят да отидат да я
приберат. Викат ни нас да идеме да я вземем. И ние отиваме, разминирахме там
местото, един проход. И земахме от мостоваците багри457. Отидохме, фелдфебелът, той
му беше неговата част това, гръмна я с една пушка в главата, закачихме я тука с куката,
изтеглихме я. Одрахме я, направихме я на парчета, накълцахме я. Но и на пехотинците
им дадохме. Е, не цялата половина, но един бут и малко повече до предния бут им

457 „Това е една кука на дълъг прът, с която се отблъскваме или притегляме.” (цит. Т. А.).



раздадохме. Така че винаги федфебелът е намирал начин. При другите – и там не знам
някой да се е оплакал, че са зле с храната.

Войници от друга националност? Нямахме! Не, не. Нашият контингент беше от
Шуменско, Разград, Търговище, Попово, Ямбол, Сливен, Елхово, Бургас, Варна,
Провадия, Добрич. Това беше контингентът, там имаше турци, но нямахме турци в
дружината. Евреи, нали, и арменци нямаше също.

Местното население? Всички ни приемаха с голяма обич. Чувстваха ни като
техни хора. Пак казвам: приемаха ни, хранеха ни. Например: след 1-ви май бехме в
едно друго село, словенско. И кат си тръгнахме вечерта, цялото село излезе да ни
изпрати и плакаха за нас. Плакаха, със сълзи плакаха! Защо си отиваме? И всичките
извадиха от хранилищата си по едно парче свинско пушено, бут. Аз бях квартириер, и
първият досег с хората, където трябваше да стоим известно време, беше моят. И никъде
не са ни отказали. Даже молеха да отидеме, да се настанят хора в тяхното село. И
навсякъде ни приемаха с отворени обятия.

От наша страна също така, отношенията бяха такива, че не се позволи да се
направят някакви злини на тия хора.

Военни престъпления от немска страна или от наша? Не, не, не. Не съм виждал
такова нещо. Не съм виждал… Наши войници, доколкото знам – поне с тия, които съм
бил – не съм чул. Единствено за часовника, но няк‘ви други оплаквания от местното
население за това, че български войник е крал, е правил няк‘ви други зулуми на
местното население, не съм чул, не съм видял.

Психологически последици от войната? Дали сънувам? Аз да ви кажа, може би
съм малко по особена натура, но нямам такива последици. Въпреки че, ето – убиха ми
двама души от мойто отделение, видях ги там тия, убитите 38 човека. След това
другите 26 човека, които убиха. Другите, които аз убих, ние убихме. Не знам, от тия 15
човека, които стреляхме, кой ги е убил, но ний сме стреляли. Сега вероятно е и аз да
съм убил единия, но някакви последствия психически за мене не съм имал.

Ми след войната, като се прибрах в България, мойто желание беше да следвам
архитектура, но за архитектурата трябваше да се явяваме на изпити. А пък аз три
години с математика не съм се занимавал, така че нямах възможност да се явявам на
изпити. Тогава ветераните имахме право да кандидатстваме и да се запишем където
пожелаем, с изключение на Политехниката. Иначе другите специалности в Софийския
университет – навсякъде. Приятелите ми повечето записаха медицина и стоматология,
и аз записах стоматология. Не можах навреме да завърша, защото, както казах, баща ми
беше възрастен, нямаше работа, не можеха да ме издържат. Така че не можах, закъснях
с около 2 години и половина. 49-та година се ожених. Жена ми работеше в
статистиката. Тя работеше и колкото можеха, родителите й ми пращаха – е, по-малко
пари, но повече продукти. Тогава с един килограм краве масло458 си плащах наема.
Докато завърша, имах двама сина. И като завърших, вече ме разпределиха. Исках да
служа в армията като военен зъболекар, но за съжаление ми изпратиха едно писмо, че
не мога да служа в редовете на Българската Народна Армия, защото съм бил бранник,

458 „В Попово се произвеждаше много, околията беше богата.” (цит. Т. А.).



защото съм имал братовчед в Австралия459, баща ми бил черноборсаджия… Той
нямаше пари хляб да си купи, те го изкараха черноборсаджия. И по тия причини ми
отказаха да служа. И ме разпределиха – отидох в Гаврилово, Сливенско, там бях две
години. След т’ва пет години в Красава, Брезнишко, след туй три години в Местица. С
голям зор стигнах до Перник, и от 63-та година до пенсионирането ми 84-та година бях
в Перник, в ДМЗ „Велин”, зъболекар. Пътувах от 63-та до 84-та година всеки ден по 75
километра. Пенсионирах се, но продължих след т’ва до 2000-ната година по договори,
два пъти в седмицата ходех пак в Перник, в завода „Благой Попов”.

Интервюто проведе Константин Голев.

459 „А той замина 39-та година, защото негова леля имаше там хотел, нямала на кого да го остави и
той отиде да я гледа и да й го наследи.” (цит. Т. А.).



ФИДАНКО СТИЛИЯНОВ СРЕТЕНОВ

“Впоследствие се срещнах с моргаджията на болницата бай Йото, който ми
каза: „Е, па я бех приготвил вече за тебе куката, да те влача у моргата, ама ти ми

избега!””

Фиданко Сретенов е пехотинец в 57-ми пехотен Драмски полк. Сражава се
във Втората фаза на Втората световна война в Сърбия и Унгария. Ранен с три
куршума до с. Драва Соболч. Записът е направен в кафене в центъра на София.

Казвам се Фиданко Стилянов Сретенов. Фиданко знаете какво е – дърво. И ме
набеждават, че на Цветница имам имен ден, но съм набеден. Стилиянов е гръцко име –
Светослав. Сретенов произлиза от сръбското име „сречно” и значи щастлив. Роден съм
на 6 август 1924 г. в едно Ломско село – Ковачица. Завършил съм Ломската мъжка
гимназия.

Произхождам от селско семейство. Родителите ми бяха селяни и се занимаваха
със земеделие.

Служил съм в 57-ми пехотен полк, град Драма, 16-та Беломорска дивизия, първа
учебна рота. Това е полкът на моя дедо. Той е воювал на Одрин, един от първите
влезнал в Одрин. Той е воювал с двама от синовете си. Всички се върнаха, но единия се
е върнал като мене – с куршум. Само че куршума в него си е останал. И той, като
остаря, почна много да криви от оловото.

Аз съм станал войник на 15 септември 1943 г. – една година преди набора си.
След като дадохме клетва, отидохме към запасните, към мобилизираните. Тогава пак
бехме Първа дружина, пак Първа рота и бeхме в едно големо село – Доксат, Драмско.
После ни преместиха на палатков лагер в гр. Кавала, на Бялото море.

В деня на десанта на американската и английската армия във Франция460

заминах за Велико Търново, в школата за запасни офицери, втория випуск. По-
качествените беха първия випуск, а тия, по-калпавите, бехме втория випуск. Тъкмо
беха започнали да ни гонат, обаче, дойде 9-ти септември и нашите обявиха война на
немците.

Школата завършихме на 31 декември 1944 г., когато бех произведен в чин
фелдфебел-школник.

На фронта съм отишъл на 4 януари 1945 г., с влака. Той тръгва от София, това
беха товарни вагони. От София до Белград и на Белград слезнахме. Фронта беше по на
запад. Там минава реката Сава. Значи там има една крепост – Кале Мегдан, на високо
от запад минава река Сава, от юг е Дунава. Там на Белградската крепост е рова, дето го
е прескочил некога Левски. И там слезнахме, и влезнахме в град Земун. Там бехме

460 Това се случва на 6 юни 1944 г., когато започва десантът в Нормандия, известен още като Денят „Д“
или операция „Нептун“. Това е военна операция на Великобритания, САЩ и Канада срещу Третия райх,
част от Втората световна война. С десанта започва т.нар. „Битката за Нормандия”, част от операция
„Овърлорд” (сюзерен, повелител – англ.), която открива втори фронт срещу Нацистка Германия в Европа
(бел. съст. М. Г.).



точно на 7 януари, на Божич.461 Тогава тръгнахме на запад. Немците беха на 30-40
километра на запад и беха тръгнали към Белград. Сръбската Народнослободителска
войска беха голи и боси.462 Ние малко имахме късмет, защото преди нас беше 8-ма
дивизия минала, и тя застава, и немците стоят, не сме напредвали повече. Ние минахме
селата Стара пазва, Нова пазва и други. Все сме минавали тия села така, в полубоен
строй до Сремски Карловци. Дали е имало там сражение между немците и сърбите – не
знам, за сърбите „велика битка” е било навсекъде.

И там към Сремски Карловци ние вървим, времето намръщено. Aз бех командир
на взвод. И вървиме край Дунава, заледен на места и покрай него върбалак. И по едно
време колегата вика: „Виж, виж!” и аз гледам един войнишки труп виси на един
върбов клон в реката. Но какъв е бил, немски ли, сръбски ли, не знам. И той вика:
„Гледай, гледай, и нас некъде така ще ни закачи водата!”463

И да продължа сега за пътуването ни по нататък по Дунава. Спряхме в едно село
– Индже и останахме там един ден. Гледаме – минава войска, сгушили се едни такива
войничета без оръжия. И ние ги питаме: „Кои сте вие? – и те – Па ми смо
Народноосвоботилеска войска”. „Къде отивате?” „Да се биемо срещу фашиста!”
„Къде ви са пушките?” „Че узмемо от немците, бе!”. А като сме се движили по-
нататък, вече те идват и викат: „Вижте бугари, браво, брача, браво. Има немци?”
„Нема” „Напред!” – и другото – „Има немци?” „Има!” „Врачай се, грешни пут.”
Това е съчинено от нашите, но като смисъл си беше вярно.464 Те така веднъж стреляха
по немците, които бяха на три километра, и ние бяхме там и викаме: „Кой пуца бе?” – и
те: „Па ми смо пуцали” „Защо?” „По фашиста!” Те не виждат къде стрелят, ама
стрелят там. Тоя е там фашиста, некъде нататък.

И после продължихме да се движим на юг от град Сомбор, селата Петровац,
Зонта, там остана ядрото на ротата, а нас ни пратиха на самия фронт.

Имаше едно сражение с немците. Моят взвод беше изпратен на самата бойна
линия. Отиваме в некаква постройчица. Имаше две стаи и едно като антре. Това става
през зимата, много е студено. И там има едно трапче, в което има часови. Трапчето е
изкопано на неколко метра от постройката. И аз ги разпределям, кой с кой да бъде. И

461 Народното название на Коледа. По стар стил се празнува на 7-ми януари (бел. съст. К. Г.).
462 Югославска народна освободителна армия (ЮНОА) на български; Narodnooslobodilačka vojska (NOV)
на сърбохърватски; Народноослободителна војска (НОВ) на македонски. Комунистическа партизанска
организация в бивша Югославия през Втората световна война. Началото на партизанската
комунистическа съпротива в бивша Югославия се слага непосредствено след началото на операция
Барбароса на 22 юни 1941 г. През есента на 1941 г. югославското партизанско движение е поставено под
ръководството на Тито. От 1 март 1945 г. Югославската народноосвободителна войска (ЮНОВ) се
нарича Югославска армия. Постепенно с поддръжката на Червената армия Тито овладява реално властта
посредством заетите ключови командни длъжности от представители на югославските партизани във
възстановените югославски въоръжени сили. Личният състав на югославските въоръжени сили се състои
изцяло от представители на бившите югославски партизани (бел. съст. М. Г.).
463 „Вече аз, когато бех в София, като ранен и боледувах много време, но бях почнал вече да ходя. Бех в
общовойсковата болница, в инфекциозния отдел. И аз излизам по терлици – „шляп, шляп”, то вече беше
пролет и го срещам този човек, горкия. Той беше от нашите села там – белоградчишките. И казва:
„Фиданко, здравей!”. Но аз не мога да го позная, лицето му неузнаваемо! И казвам: „К‘во става с тебе,
бе?” „Абе братко, нали ме виждаш. Изгориха ме на Драва с огнена пръскачка.” Неузнаваем просто!”
(цит. Ф. С.).
464 Тази история е много популярна сред ветераните. Подобни сведения има в разказите на Румен
Гугушев и Горан Маринов (бел. съст. К. Г.).



уж следа часовите, ама немаме часовник. По моя преценка ги сменям часовите. Беше
много тревожно, защото, като замръзнала водата в реката, леда се пука. Между нас и
немците да имаше 200 метра. При тех брега беше по-висок, а при нас заблатен.
Немците от юг, а ние от север. И от студ леда се пука, а като се пука, се пукат и
клечките, и имитира все едно некой ходи. А очите на страха са големи. Ние дотогава не
бехме участвали в сражения. И те ме викат по тревога. Аз изтърча там и питам: „Абе,
какво става, бе?!” „Абе, господин фелдфебел, там ходи некой, бе, ходи, бе!” – и аз
слушам и викам: „Наистина ходи!”. Изведнъж се чува „така-така-така...”.

На 2-ри февруари през нощта, спокойно всичко и изведнъж почва стрелба на
немска картечница МГ. Ние бяхме в къщата, и като се почна да се стреля, скочихме
всичките, а там между прозорците имаше зидария и аз съм точно срещу нея, но тоя до
мене падна. И в ъгъла отатък изрева един: „Легни!” – и те легнаха. Тогава се
уплашихме, аз съм най-младия, ама ме гледат в очите. „Легни!” – казвам. Аз изпълзях,
отворих вратата и като излизам, точно – това става за един миг – един отсреща, от
върбалака, стреля срещу мене със шмайзер от 20-тина метра. За мой късмет стреля по
стъпалата долу и аз се отдръпнах. Всъщност аз после разбрах, че сърбите са напуснали
позицията и нас ни пращат да запълним тая дупка. След като се отдръпнах, викам на
един: „Дай пушката, дай пушката!”. Но който стреляше, избега. А нашия картечар се
свил в трапчето и не мърда. И аз му викам „Стреляй бе, стреляй бе! А той: „Къде,
къде?!” А те през това време немците отстъпват – бягат на празно пространство и се
виждат. Вземах аз от него картечницата, пуснах „така-така-така...” и тя изведнъж
засече. От тогава знам, че засичат картечниците. Тоя, който беше от другата страна
постови, вика: „Господин фелдфебел, тука има един германе-е-ец, тука има един
германе-е-ец!”. А той се скрил от другата страна на къщата, на прага на мазето. То една
месечина и навсякъде свети, само там тъмно. А този нашия ударил германеца в крака.
Аз викам: „Къде бе, къде бе?” Отидохме и го хванахме, а той много уплашен, ранен в
крака, и вика нещо на немски. И така, от нашите един убит, един ранен и един заловен
немец. И след малко от селото, където беше ротата, дотърчаха командирите с два коня,
а накрая идва и командира с шейната. А немеца сме го завързали там и той стои ранен.
Той пленник вече и кротичък, пленникът не е човек. Взеха убития, ранения и пленника.
На другия ден идва майора – командир на батальона465 и вика: „Фелдфебеле-е, ела
тука! Защо е така напреде вашата група?” Аз му казвам там ситуацията и
командирът се чуди, а заместник-командирът по политическата част, той беше един
възрастен и мъдър човек, казва: „Е това е война, нормално е.” Раненият го излекуваха
и след месец се върна, а убитият беше от Гоцеделчевския край, от едно село.466

И така, изпратиха ни на запад, да атакуваме към Балатон. Бехме настанени в
едно унгарско село – Вишонта, което беше абсолютно безлюдно. Нема никой в селото.
Нашият взвод е на първа линия. Там имаше една горичка и аз отидох да се разходя. И
изведнъж пред мен един труп – немец, убит. Легнал така, пребъркан, но той там си
остана.

465 „Тогава беше дружина.” (цит. Ф. С.).
466 „Ние вече на Драва като бехме, се получава писмо до него, в което се казва, че жена му е родила
момиченце и отбелязана ръката му на писмото.” (цит. Ф. С.).



Една вечер се обяви тревога. Чуваше се сражение от пред, на три-четири
километра. Там немците правят пробив между руснаците и нашите – всъщност
пробивът е в нашия 11-ти Сливенски полк.467 Тогава излиза, че нашата армия е в чувал.
Ние тръгваме, но изведнъж ни казват: „Стой!”. Стоим ние и изведнъж: „Тръгвайте
обратно – тръгваме и изведнъж пак – Стой!” Така два-три пъти напред-назад и
получаваме от нашия щаб на армията в град Сигетвар заповед да тръгнем на изток. Сто
километра преход без спиране. Взехме го за две нощи и един ден. Двама души вървят и
един между тях – те го носят, а той спи. Така вървяхме две нощи и един ден. Неща,
които в мирно време са невъзможни, във войната се случват.

И така отидохме на Драва. Нашата армия беше на триъгълник там – като клин в
немската армия. И там немците направиха два пробива – един от западната, един от
източната страна. Западната страна нашите с руснаците я ликвидираха. Аз съм участвал
на източната страна. Западната беше близо до Балатонското езеро, откъдето ние
пристигнахме на източната страна. Немците светкавично пробиват и от изток, и от
запад, минават през реката Драва. И така ние тръгваме към немците, начело с ротния
командир. Той беше мъдър човек. Отиваме там, първата нощ имаше отводнителни
канали, мочурища – това вече е към реката Драва. Там командирът на батальона вика
командирите на ротите, като дава заповед да атакуваме. А ние сме страшно уплашени.
Стоим зад един канал така и ние, взводните командири, само с пистолети. И ни карат да
тръгваме. Аз като съм бил в школата за запасни офицери, от там знам, че първо се дават
сведения за противника, посоката на нападението и така. И аз питам ротния: „Накъде,
докъде да стигнем?” И той: „Ако щеш – чак в Берлин се спри!” Вече предстоеше
големата ни среща с немците и ние тръгнахме. Приближихме се, легнахме и стоиме на
позиция, но получаваме команда да ставаме, и да настъпваме. Тръгваме, а немците от
среща. И като ни почнаха – ние вървим и некой от време на време – „туп”, падне. Но
имаше санитари с носилки, за да извеждат ранените.

В немската отбрана имаше изкопани окопи за първа линия и окопи за втора
линия. Когато те се изтеглят, влизат в тях.

И вървиме ние на прибежки. Прибежки, прибежки, ама като почнаха с
минохвъргачките, не можеме да мръднеме. И така, те ни стрелят с минохвъргачки и
картечници. Ние давай, давай, като някой падне и почва да се окопава лежешком. С
повечето от нас така стана – приковахме се и нема мърдане. А руснаците през това
време атакуват Драва-Соболч, вече навлизат там. Нашият взвод – Девета рота, Втори
взвод, сме точно до руснаците, непосредствено. И така, както сме приковани, и
изведнъж ротният се изгуби, нема го. Но продължаваме, почна да се стъмва, ние на
прибежки успяхме да отидем до покрайнините на Драва-Соболч и се окопахме. Бихме
се с немците за некакви къщи и те избегаха, и ние заехме къщите. Тогава жертви
немаше, защото немците, изглежда, искаха да обърнат внимание на руснаците. И така
приключи тоя ден. От нашите – двама ранени.

На другия ден много рано сутринта почна големо сражение. Руснаците почнаха
стрелбата и немците почнаха и нас. Лошо стана това, че немците превзеха Драва-
Соболч, ние обаче останахме. Те са разбрали, че ние сме българи и не сме толкова

467 11-ти пехотен Сливенски полк (бел. съст. К. Г.).



страшни. И вече по-късно през деня става страшен бой и ние атакуваме към техните
къщи. Тогава вече влезнахме в Драва-Соболч. На другия ден през нощта обаче нашите
войници изморени, дойдоха пеша отнекъде. И започваме втора атака заедно с
руснаците. Ние сме се окопали около къщите, защото не смеем да влезнем, не сме ги и
разузнали. Не знаем какво има там, дали нема и хора? Но със сигурност къщите са
изоставени от хората, които са живяли там. Ротният се намира от другата страна на
един канал. Аз изпратих един разузнавач да отиде под моста, да направиме свръзката с
ротния командир и той да каже нещо за противника. Изведнъж той се връща и вика:
„Господин Поручи-и-ик! Там са немци-и-и, наш’те ги нема!”. И тръгваме ние, не
можем да направим връзка с наш‘те, стигаме до един канал – там пак немци и стрелят
по нас. Но не стреляха много, щото явно и те са уморени, то тея боеве са денонощни. И
вече тръгваме да се връщаме обратно.

Е, стигнахме до наш’те и веднага почваме втората атака. Малко се изместихме
по-навътре, към Драва-Соболч, пак с руснаците. Но немците пак ни почнаха и ни
приковаха. И ние с пълзене, с прибежки, с пълзене, с прибежки – много бавно се
движим. Те усилиха стрелбата и не можеш да мръднеш. И застанахме там и по едно
време от десния фланг се понесе: „Изтегляй се-е, изтегляй се-е !”. Аз обаче останах с
още един, който беше свръзка и ординарец (колкото да ми вземе канчето с манджа). И
аз лежа, а той вика от 20-тина метра: „Жив ли си-и, ранен ли си, бе-е?!””Не съм ранен!
Изтегляй се! И той: И ти се изтегляй!”. Там имаше на 20-тина метра зад него едни
дървета и му казвам: „Бягай и заставай зад дърветата!” Той лека-полека се изтегли и
се скри. И аз останах на къра. Те сигурно са стреляли, но не помня. И аз така после –
изтеглих се, скочих, скрих се. И веднага започва нова атака. В тоя момент имаше
самолети – руски, които хвърляха бомби по немците. Но не знаеш къде ще падне
бомба.

На третия ден историята се повтаря – пак влизаме в Драва-Соболч. Четвърти път
влизаме. Тогава обаче там, където беха немците, имаше некаква фабрика, фабричен
комин. И те го ползват като наблюдателница, видехме че там има човек, горе. Имахме
тогава едни противотанкови оръдия – 45 милиметрови. С два изстрела по комина и го
ликвидирахме оня, нема друг начин. Това е една голема височина, не по-малко от 20
метра. И този комин бе съборен от наш’те с едно противотанково оръдие.

Идва 13 март 1945 г. Пак същото – оттегляме се и пак атака, пак атака – Драва-
Соболч почти превзет. Пак бой около къщите, немците я се изтегляха, я не. Аз както
бех легнал и немците отсреща, имаше един немец изнесен напред – в едно трапче с
шмайзер, с мерник, пушка, бомби. А другите беха по-назаде. Те използваха тоя начин
за да ни задържат, а там равно нема къде да се скриеш. Този немец всъщност прикрива
отстъплението им, те използват такива, когато отстъпват. И аз също съм най-отпред,
защото командира трябва да е в челото. Не тръгне ли командира на взвода, нема атака.

И така, какво става в това сражение? Приковават ни пак немците и аз стоя
легнал в една орана, почти кална нива. Тогава един от командирите на отделение беше
ранен в краката. Той беше близо до мен и ми извика, че е ранен. Казах му: „Изтегли се
и остави на мен шмайзера си!” И точно тогава усетих силен удар, силно чаткане, като
метал нещо в ръката. Този немеца със шмайзера ли ме е прострелял или съм попаднал
на снайперист, не знам. В същото време един от наш‘те отишъл отзад на немеца, без да



той го забележи, и убива немеца с ножа. И тогава стана мойто раняване. И вече некъде
към 2-3 часа – то беше един хубав мартенски ден – усетих много силни болки. Като ви
казах за този метален удар, явно, че куршума е рикоширал.

След раняването оставам неподвижен, легнал в калта. На няколко метра от мен
беше наблюдателя на взвода – редник Арсенов от едно Асеновградско село. Той
извика: „Господин фелдфебел, жив ли си, ранен ли си?! Да дойда ли?” Извиках му
силно: „Не мърдай, ще те убият! Ранен съм!”. Бях ранен в дясната ръка и усетих, че в
раната ми влезе пръст, земя. След десетина минути стрелбата спря, аз се изтеглих и се
скрих зад едно дебело дърво. От ръката ми течеше силно кръв.

Придвижихме се още назад. Там санитарния подофицер ми сложи инжекция
против тетанус.

Така аз на фронта съм стоял около 15 дена и след като ме раниха ме откараха в
унгарската болница в гр. Печ. Там прекарах нощта в силни болки и страшна физическа
умора.

Сутринта с автобус всички ранени от гр. Печ ни стовариха в малкото градче
Бездан, в едно училище, пригодено за ранени. Веднага след минаване през банята ме
сложиха на масата за медицински преглед. Лекарят ме попита, освен в ръката дали
имам и други рани. Отговорих му, че не знам. И той каза: „Ама имаш още други две
рани – в лявата ръка и лявото рамо!” Тех обаче аз не съм ги усетил, поради силните
болки в дясната ми ръка. В следващите дни от болница в болница, ме оставиха в гр.
Сомбор – в болница за ранени. После ме определиха за транспортиране в България.

На 2-ри април ни натовариха на влакова композиция за България. Поради
повреди на ж.п. линията и много разрушени мостове пътят продължи цели четири
денонощия. Още през първия ден на пътуването аз почувствах силни болки, схващане
на долната челюст и на врата.

И така, идва главния лекар, който ходи и оглежда ранените по вагоните. Както аз
си стоях в коридора на вагона, ме попита къде и от какво съм ранен, и от къде съм. Аз
му казах, че съм от едно Ломско село – Ковачица. И той ме попита дали познавам
фелдшера Ефрем Сретенов. Казах му, че той ми е чичо. Лекарят се казваше Пиперков и
беше известен хирург в Лом. Когато му казвах тези неща, обаче, аз говорех много
затруднено. Той ме попита дали са ми сложили инжекция против тетанус и аз
отговорих „да”. Но не казах, че част от серума изтече, защото натиснах мехурчето под
кожата. От този момент лекаря започна да ме посещава по няколко пъти на ден. Аз все
повече се вдървявах. Когато пристигнахме в София, бях вече труп.

Влака спря на Централна гара. Лекарят дойде при мен и каза: „Фиданко, моето
момче, санитарния влак ще замине за Плевен. Казвам ти истината, ти до Плевен няма
да издържиш! Ще се обадя във Военната болница тук в София, да дойдат да те
вземат!” Свалиха ме на една носилка на един от пероните и влака си замина за Плевен.
Линейката не се забави и ме откараха в болницата за ранени от войната. Сложиха ме да
легна върху едно одеяло, върху слама, тъй като леглата не достигали. Дойде главната
сестра и ми записа всички данни – кой съм, откъде съм, баща, майка, сестра и т.н.

Като казах „майка”, тук искам да кажа нещо друго. Когато в село се е получила
новината, че първият загинал е Спас Мачорски, започнало да се говори, че и аз съм
загинал. И така веднъж една съседка попитала моята майка: „Лельо Иванке, говори се,



че заедно със Спас е загинал и Фиданко, верно ли е?” Майка ми едва не припаднала и се
прибрала. И за да не падне, поискала да седне. Имахме едно столче на три крака. При
опита си да седне обаче, тя го съборила, изправила го, но то пак се катурнало и тя в
отчаянието си го захвърлила. То се прекатурило два пъти и застанало на трите си крака.
Тя си помислила, че това е предсказание и, че аз съм жив. След това столчето направо
се боготвореше в нашата къща.

И да се върна отново към болницата. На обяд минава за визитация главният
лекар на болницата. По щастлива случайност той също от Лом – д-р Чаушев. Той
веднага ме попита откъде съм и аз му казах – Ковачица. И той ме пита за Ефрем
Сретенов и аз му казах, че ми е чичо. Той ме попита защо не мога да говора и дали са
ми сложили инжекция. Аз пак казах „да”, но отново не казах, че серума е изтекъл.

Лекаря си замина и след около един час дойде и водеше със себе си друг лекар,
един възрастен човек – д-р Анадолски. Той ме заговори и ме почукна с едно чукче по
различни части от тялото. И той каза, че ще ме вземе в неговата болница, а именно
Инфекциозната болница, част от голямата Военна болница. През първата нощ често
идваше при мен една лекарка. Мереше ми температура, кръвно налягане, пулс и др.

Сутринта към 8 часа пристигна д-р Анадолски с една лекарка и една сестра.
Започнаха да ми слагат инжекции, много на брой – мускулни и венозни. Постепенно
съм изгубил съзнание. Чух веднъж, че часът е 10 и нищо не помня повече. Показал съм
признаци на живот чак към 16 часа. Видях, че съм завит с бял мокър чаршаф, което
било прието за умрели. Доктор Анадолски правеше крачки напред-назад в стаята.

Впоследствие се срещнах с моргаджията на болницата, бай Йото, който ми каза:
„Е, па я бех приготвил вече за тебе куката, да те влача у моргата, ама ти ми избега!”

След няколко дни докторът ми каза, че съм преборил тетануса вследствие на
много лекарства и здравата ми физика.

Започнах постепенно да се възстановявам. При един рентгенов преглед се
установи, че в дясната ми ръка има куршум от картечница. След две седмици го
извадиха, след операция с пълна упойка. Куршума ми го дадоха и досега още си го пазя
в къщи, като спомен.

След шест месеца по болници, вече като здрав, но „военноинвалид” станах
студент. Завърших индустриална химия. Като инженер-химик съм работил в различни
заводи и доживях до пенсия. По времето, когато съм бил заводски инженер, съм
посетил много чужди страни, не само в системата СИВ.

Сега съм пенсионер на 87 години, но все още не съм се предал.

* * *

Отношения към врагове по време на войната съм имал само с немците.
Отношението ми към тях си беше като към врагове.

Отношения със съюзниците съм имал само с руснаците. С тях отношенията ни
бяха много добри.

Отношенията ми с различните нива в българската армия са били по устава. С две
думи – пълно подчинение. Не са съществували отношения извън устава. Не съм ставал
свидетел на сериозни конфликти в армията.



С местното население през войната сме имали много добри отношения. Това
население ни приемаше много добре. Говоря за хървати и унгарци, с други не сме се
срещали.

Психологическите последици от войната при различните участници са били най-
различни. Главното беше, че ние знаехме, че сме войници и понасяхме всички
натоварвания – психически и физически. Във войната научих, че победеният е без
права.

За смъртта? Гледали сме на смъртта като на нещо, което се случва по време на
война. Понасяхме смъртите. Днес те има, утре може и да не те има. Жалихме за
убитите.

На убитите съм гледал със съжаление и мъка. Знам, че убитият е загинал за
родината си.

На военни престъпления не съм бил свидетел. Ако е имало, щях да се намеся.
В бъдеще искам за войната да се говори само в минало време. Аз сега правя това

с моя внук. Той много обича да ме разпитва за войната. Но от въпросите му се вижда,
че той не може да асимилира добре това понятие. Пита ме например: „Вие в какъв
хотел спяхте?”, „В кой ресторант се хранихте?”

След война известно време като че ли бях в безтегловност. Разговарях с убити
на сън. Постепенно обаче навлезнах в нормалния живот. Но спомените често идваха в
сънищата ми. Част от силните усещания ги имам и досега, но с по-малки изживявания.

Интервюто проведоха Мариан Гяурски и Константин Голев.



ХРИСТО НОВАКОВ МИТЕВ

“…командирът на полка, като се уволнихме, плака кат‘ дете. Ама как я мислиш, 23-
ти набор беше пълен полка, пък се уволнихме една рота. „Де са – казва – 23-ти набор,

полка беше с 23-ти набор, де са ?!”

Христо Митев служи в 31-ви Силистренски полк. Сражава се в Първата
фаза на Втората световна война на територията на Сърбия, където е ранен.
Записът е направен в неговата къща в град Борово.

Казвам се Христо Новаков Митев. Роден на 27-ми октомври 23-та година в
Горна Манастирица.468 Преди да ида в казармата, орях на хората нивите. Земеделие.
Баща ми е железничар, пък аз ора на хората нивите.

Служих в 1-ва армия, 31-ви Силистренския полк, 1-ва дружина.
Най-напред, кат‘ тръгнахме на турската граница, след Градетево Свищовският

полк469 откри огън срещу нас – не дават да се товарим. Ние сме овце, де да знаем къде
ше вървим. Свищовският полк не дават да вървим, да се товарим. Къде ше се товарим,
де да зная я, ний не знаеме. И зад Градетево отзад се върнахме, стояхме десетина дена,
на лагер там. И стана 9-ти септември, майор Стоев го арестуваха и ний останахме
пилета без квачка. И оттам поручик Ковачев пое.

И оттам като тръгнахме, слязохме у Цариброд. Кат‘ слязохме у Цариброд,
отидоха да питат населението. Те огън откриха от къщята, не ни дават да вървим да се
товарим. И ний направихме лагер покрай реката у върбалака. Стояхме десетина дена
ли, колко стояхме там? И сме надалеко от гарата. Де са се научили добруджанци, че те
руснаците навлезли у Силистра и им закачали жените, вземали им добитъка, и цялата
дружина събра палатките да се връщаме. По едно време доде един, един черен, с една
кола ли беше, с какво беше, говори, говори, говори, какво говори не мога да ти
отговоря. И си замина и ние стояхме, два дена ли стояхме? Там стоим и казаха ше
вървим у Пирот охрана.

Обаче минахме през Пирот, минахме извън Пирот из един кален път, през нощта
аз викам на школника: „К‘во става, няма ли да…?” „Охо, откога минахме Пирот!”
Минахме Пирот, и кат‘ се отправихме по един път тъй, право на надолу – три-четири
каруци, конски насреща, казват: „Пръскайте се вляво и в дясно, защото тук ще ви
избият!” Доде се пръснем в ляво и в дясно в гората, и една щука като дойде, немска. И
ний се пръснахме наляво-надясно, залягаме.

Колко вървяхме, не мога да ти отговоря. Посрещнаха на около 10-ина-15-20
души запасняци. „Всичко – каза – е избито, изклано тука!” Сърбите ги избили и
изклали, значи, наш’те хора, бяха запасняци там! И ние си продължихме, заминахме си
нататък, те се върнаха, къде отидоха, мен не ме интересува. Ние като овцете си вървим.
Вървим деня и нощя, вървим деня и нощя. Една нощ, момче, как да ти отговоря, дъжда
вали. Дъжда вали, тъмно, тъмно. Оттука чука, кат‘ светне светкавицата, тогаз виждаме

468 Село Борово е образувано през 1948 г. от сливането на селата Горна Манастирица и Горазд. На 5.IX.
1984 г. селото е обявено за град (бел. съст. К. Г.).
469 33-ти пехотен Свищовски полк (бел. съст. К. Г.).



колко е високо, оттука поляна ли е, ниви ли, и там вече гора. И по едно време тръбата
свири на почивка. Спираме се да правим палатки, да нощуваме. То тъмно, не се вижда
нищо. Е, какво да е, няколко души изчакахме за чая, пихме чай. Бях със Коста от
Джулюница, плакахме да ти кажа.470 Ама как? Вали, вали, няма, момче, всеки се сгънал
ей там и стои. Платнището на гърба ти, раницата на гърба ти, всичко. И няма накъде,
няма! Сутринта в 6 часа тръбата свири, пиеме по един чай, ставаме и тръгваме. Три
деня и три нощя се вървим, къде отиваме – не знаеме.

По едно време минахме през една река – от тъз страна една вода излиза, като
Лома471, ама бистра, и се влива в реката. И ние през реката прегазихме, по камъчета
оттук-оттам, оттук-оттам. Де напълнихме ботушите и фанахме право нагоре баиря.
Туриха четири сандъка патрони на коня, коня легна, оставиха трима души да вардят
двата сандъка, коня изкара двата сандъка. Ама сутринта, като тръгнем, ча-а-ак по
вечеря излизаме горе. Колко е далеко, не мога да ти отговоря. Излязохме горе, в една
овощна градинка ли беше, е-е-е там една къщичка, там една къщичка, там една
къщичка. И направихме палатки там, дето ни казаха. Викам: „Дай да отидеме да
искаме малко сенце на тъз бабичка?” Да си подложим у палатките. Леле-мале-е-е, тя,
като излезе, една такава пълна, кат‘ взе да вряка. „Коста, дай да се връщаме, щото
инак ще ни пукнат, тук ще се умиришем!” И се върнахме, и стояхме там седем-осем
дена ли, по-малко ли беше, съобщават: „Пета рота да се стяга да върви да
разузнава!” И ние овесихме носовете. Дойдоха да събираме палатките, съобщават:
„Пета рота остава!” И ние се фанахме мъжко хоро да играеме, въпреки, че
припръсква дъжд. Почнахме да играеме мъжко хоро, доде изиграеме мъжкото хоро
съобщават: „Пета рота да се стяга и да заминава!” И ний земахме палатките,
слягваме долу, ама далеко, далеко, сутринта в 9 часа ли беше, не мога да ти отговоря
колко…

Минаваме през една гара. Както е с четири коловоза, всичко изгоряло, момче –
четири санитарни влака изгорели! Всичко на ей тъй станало! Някои от наш’те ровят с
едни пръчки, намират е такива ножички и за к‘во, ше ги пъха у гъза си?! И кат тръгнем
пра-а-аво нагоре, слънцето прегрява. Един по един, един по един. Десет метра и сядаме,
вървим и сядаме, вървим и сядаме – излязохме го-о-оре на върха, до германците. От
тук, до онъз къща има-няма, сме ги наближили. Толкоз трябва да има. И има едно
дръвче, седнаха малко, е тъй на сянка, имаше един бай Михал, казва: „Аз от тука не
мърдам!” Ротния командир вика: „Бай Михале, срамота е – казва – недей разколебава
ротата!” „Ами – казва – аз не мърдам от тука!” Колко го виде ти, толкоз и аз. Не
може, момче, щом си тръгнал – трябва да вървиш! Назад нема! Оставихме го! Не знам
какво става, ний си продължаваме. Ний си продължаваме. Не го видехме с нас вече
нагоре, не знам! И командира, нали с назе, той на води. Изскочи една дядка с едни
мустаци, носи три присада – видях ги присадите – да ядем. Каза ротния командир:
„Дядо, не става тъй! Ще ги ядеш, тогаз…!” Може да са инжекция, де да го знаеш! Яде
дядото, няма. „Дядо, я – казва – върви горе, я немците там ли са?” Ама близко сме
вече, трябва да има тук до дувара ей тъй. Бяхме е толкоз. Отива дядото, те отстъпват от

470 Плаче (бел. съст. К. Г.).
471 Вероятно Христо Митев има предвид река Русенски Лом (бел. съст. К. Г.).



там. От по-ниското отсъпват ей тука, на по-високото отиват. И ние излязохме там, ама
навсякъде минирано, момче! Навсякъде минирано! Настанихме се, вървиш само по
тяхната пътека.

Смрачава се, ротният командир събра школниците и вика: „Трябва – казва – да
се отделят момчета да вървят да разузнават!” Е-е-ей, кат‘ ми казаха името – загубих
конците. Тъмно вече, ний сме на корусуртанък балкан, гора голяма! Свищовският полк
оттатък. 46-ти полк действа по-надолу.472 Войски много. Е-е-е, кат‘ ми каза името, няма
къде! Аз не се крия, момче! Кат‘ тръгнахме осем души и школника девет – заплакахме
всички! Влезеш в гората и не се връщаш! Непознато място, минирано навсякъде.
Школника Страти Илиев, Бог да го прости, го убиха в Косово поле, после го убиха. И
като слязох в гората, отдолу стоят Цветан Маринов и един дядка, Георги – в обоза
беше, пък после го пратиха при нас във взвода, сигур някой наш човек са паднали
отзад, не мога да ти отговоря. Разузнаваме ние в гората, те тръгнаха по тяхната пътека,
дет‘ са вървели германците, за по нужда. И са открачва една крачка на страна – те са на
пътеката точно – и тоя, дядо Георги, стъпва на мината. И го изкопава целия. Изгърмя,
ние го чухме като каза: „Ох, децата ми!” И край! Тя го изкопа, тя го пръсна! Пък
Цветана едно парче тук го удари, по врата.473

И ний си продължихме. Оръдията бият, момче! Оръдията постоянно си бият там,
ние вървим под оръдията. Като отидохме, залепнахме на пръстта на окопите, ама то
тяхното нагласено. Немски окопи, нагласено! Два метра ли беше, три метра ли, тъй
като изхвърлили пръста, ама то нагласено. И ние като залепнахме, виж к’во нещо е?!
Един снаряд кат‘ падна от таз страна – един от таз страна – аз станал съм пръст и
чукани, загубих ума и дума. Един снаряд пада от тука и школникът се обажда, че сме
там – оп, двама души се показват. Школникът казва: „Щом се покажат хора,
автоматично трябва да се открие огън, щото там оставаме!” Като открихме огън и
ги прерязахме двамата души. Един кат‘ се показа, с едно бяло брезентово кепе – ръчна
бомба хвърли по нас. И бомбата падна между школника и Йордан Бабата, имаше един
от Силистра. Школника зашеметен, на Йордана каска, канче, картечница, всичко
натроши и едно парче го удари. Кат‘ каза школникът: „Назад!”, тъмно вече, не се
вижда. Гора. Аз затулям носа да не дишам, да не ме чуят. Ама съм легнал в един
околоосен път, дето вървяло колело, водата шопурка. И аз съм легнал там. Кат‘ казаха:
„Квак-квак-квак-квак-квак” онез картечници, ако бяха хвърлили малко бомби и там
щяхме да останем! Те бият, косят, косят, ние сме близо до тях. Слягаме долу, бутаме се
един по един, един по един, ама кално, мале-е-е. Слягаме долу, школникът заплака, че е
зашеметен, не чува. Един по един вървим по една пътека, ама не се виждаме, момче. И
който върви пред мене, се спъва в една тел. И вика: „Нойко,474 прескочи телта!” И аз
прескачам телта, колко след мене и бомбата изтрещя. Тя била със закъснител, инак
щяхме да отидем всички на кино. И излязохме на наш’та позиция горе, понастанихме
се кой къдет‘ си е бил.

472 46-ти пехотен Добруджански полк (бел. съст. К. Г.).
473 „Даже мен кат‘ ме закараха в болницата у Пирот,  кат‘ ма гипсираха – лежа, по едно време той
отваря: „Хри-Хри-Христо – той малко тъй заеква – какво правиш тука, бе!?!” „Ами – рекох – квот‘
правиш и ти тука!” (цит. Х.М.).
474 Съкращението произлиза от бащиното име на Христо Новаков Митев, което е използвал в казармата
като фамилия (бел. съст. К. Г.).



Сутринта у четири часа отиваме да атакуваме. Заемахме първата позиция – те
нарочно я отстъпват. Земахме втората позиция – близко сме. Аз като кажа, е тъй,
виждам им шапките. Близко сме! Ама щом се надигнеш – там оставаш. Момчета, които
са ходили по градини475 из Чехия, Унгария, долу-горе знаят немски. И казват какво
приказват там. И по едно време съобщиха от Трета дружина, Трета рота подпоручик
Иванчев бил в трудовите войски и се прехвърлил в 31-ви полк476 и иде при нас. Пред
поделенията иде на помощ да ги отблъснем. И пращат човек да им каже да мълчат, да
не се чуват. Двама души се обличат, германци ли са, българи ли са, с български
войнишки дрехи. Откриват огън и ги избиват до крак, само ротния командир с
подпоручик Недев и 5-6 души излязоха при нас. Всичко под ножа! Ротният командир
плаче, няма ги, всичко е избито. И ние се оттеглихме. Кат‘ се оттеглихме, сутринта
отиваме – няма нищо, всичко изчезнало.

И продължихме там, отидохме насреща, атакуваме пак. Те се окопават на друго
място. От тука е-е-ей там отиват. Отиваме, атакуваме, ротата. И стоим, близко сме до
тях, аз като открих аз огън с картечницата477... Е-е-ей, момче, като ни зажулиха с
минохвъргачките, ума и дума нема! Бият хората, не си играят. То туй им занаята, то туй
им професията. Аз съм залегнал ей тука, като открия огън – не е за приказване. Зад
мене имаше едно момче от Крушево, на десетина метра ли беше, по-близо ли, по-
далеко, не мога да ти отговоря, и последната мина се чу до последно като прави „У-у-у-
у” и пада точно на ръката му. Без да експлодира и му отрязва ръката. Ако беше
експлодирала, ние щяхме да хвръкнем във въздуха. Школникът ми вика: „Нойко,
открий огън, да се оттеглим ние!” И аз, като открих огън – да могат тия да се дръпнат
малко назад. Кат‘ се дръпнаха те малко назад, те бият, картечници косят. И аз бях зад
един чукан ей тъй – косят! И кат‘ се обърнах назад, да видя или помощник-мерач или
подносвач да ми помогне – няма нищо, момче. Всичко избягало надолу и аз га се
обръщам, ме пронизват в ръката. И тука счупено. Старите хора казват: „Ко можеш да
бягаш, ше бягаш! Там нема да стоиш!” То стръмно, ей тъй. Колко съм стоял, момче, не
мога да ти отговоря. Ама дойдах на себе си тъй – много ме заболя. Надигнах се, земах
картечницата, земах и сандъчето тъй на ръка... Е-е-ей, мама кат‘ дойде в болницата,
плака – гащите ми дупка до дупка, тука! От куршумите. Те горе косят. Дупка до дупка,
един не ме закачи у крака. Да не одиш там! Бий народа.

И там кат‘ ме раниха, слязох долу. Пратиха четирима души на носилка да ме
носят. Т’ва става в Сърбия. А нататък, де да знам къде, то балкан голям. Ние се по
чуките ходим. Балкан там. Прати ротния командир четирима души на носилка да ме
носят. Рекох: „Не ща! Двама души да ме прегърбят, а инак съм здрав, мога да вървя!”
И кат‘ ме смъкнаха долу, Пурето478 (Пурето е планинска артилерия) приказвал с мене,

475 В края на XIX-ти и първата половина на XX-ти век българските градинари са били високо ценени в
Централна Европа, особено в Австро-Унгария и създадените от нея след Първата световна война
държави. Това води до емиграция на голям брой български градинари в тези страни, особено в Унгария.
За допълнителна информация виж бележка № 263 в разказа на Илия Челавров, който също споменава
такива градинари. Виж също разказа на Петър Томов, чийто баща емигрира като градинар в Русия. (бел.
съст. К. Г.).
476 31-ви Сислистренски полк е полкът на Христо Новаков (бел. съст. К. Г.).
477 Картечар, с лека картечница. (цит. Х.М.).
478 Негов съселянин (бел. съст. К. Г.).



не можал да ме познае. „Ти нищо не личеше – казва – бе, човек! Кален, мръсен, опушен.
Нищо не личиш, нищо не личиш!” Един бъзовчанин мен кат‘ ме кара, онез ги туриха
отзад, пък мене ме туриха при шофьора. Не са дава вода, на ранен човек вода не се
дава!

Те тъй, момче, да не одиш там. Да не ходиш там. Мен ме закараха в Пирот, та ме
гипсираха. Оттам ме пратиха в Пловдивско, в Садово. В Земеделското училище,
направено за болница. Е-е-ей, секи ден е пълно с жени с черни кърпи, си търсят
мъжето. Ужас, ужас! Ужас! Майка там додоха. Туй момиче479 от Пирот, дет‘ ме
закараха с камионите, с влака ме придружава, същото момиче придружава баща ми и
майка ми. И то ги довежда при мене горе на етажа. Идват, не можаха да ме познаят.
Майка вика: „Мале, тоз ли е Христо?!” Ама няма нищо, бе човек! Няма нищо, бе!
Гладен, бе, гладен! Някои рекоха: „Такива кюфтета ти носят!” Няма, бе!

Ний кат‘ бяхме в болницата, туй си приказвахме с едно македонче – Колето,
Колето. Ама малко, колко годишно е било? Одили 3-4 пъти да го викат да върви с тях
из гората, партизанин да става. „Майка – казва – не ме пуска.” То малко. „Дойдеха –
казва – искат да ме убият, щом не ща да вървя в гората. Майка – казва – ме пусна.
Щом не отивам, ше ме убият” – казва. Ама партизани. „И аз тръгнах с тях…” И
куршума кат‘ го е ударил на крака му, кокалчето го няма.

Колето беше при мене. Булката му от Пловдивско, Оризово. Една хубава, бяла.
Той там на градина беше и там се оженило. И вика: „Мен ме е страх!” То и мен е
страх, ама аз де на майтап, де наистина, понагълчавах го малко, на жената, де. Ама той
не ми се сърдеше. И тука му скъсана страната.480 И се скрил в една долина, в Сърбия. И
го намират на третия ден. Там скрил се, то го срам момчето. То не е шега работа. И го
закараха там в Садово в болницата, Скъсана му страната. Цапнал куршума и скъсана, и
го докараха в болницата. Не можаха да го спасят. Инфекция, главата му станала ей тъй,
и умира момчето. И го докараха тука. Кольо Николов Колев. Бог да го прости Кольо
Николов, се до мене беше, е тъй се строяваме. Едно до друго бяхме! Едно до друго се
строяваме.

Кат‘ бях в Садово у болницата, инак съм здрав. Гипсиран съм. Одя, там народ
много, момче. Народ много. Докараха един път – десетина души ли, петнайсе ли,
дванайсе ли, тринайсе ли (до десет-единайсе ги четох, кат‘ ги носеха) – германци на
носилка. И на третата нощ ги нахвърляха на един камион, кат‘ стока дърва и ги
откараха и ги избиха. Абе, де да знам аз кой ги изби?! Фърлят ги на камиона и ги карат.
И ги изкараха да ги избиват, и кой ги изби не ме интересува вече. Германци докарват,
войници на носилка. По конвенция няма, не трябва да ги избиваме. По конвенция.
Паднал си пленник, ние сме длъжни да те лекуваме. Обаче – избиха ги. Ами че как
разбрахме? Хвърлят ги кат‘ снопи дърва у камиона и те пищят, и ги откараха, нощеска
къде ше ги закарат?

В болницата стоях един месец, и ме изписаха. Стоях си тука, колко – един
месец. С ръкавица ходех. И кат‘ си отидох в Силистра, зачислиха ме в домакинска рота.
И кат‘ се върна бойния полк, ми дадоха добитъка да издам и след туй ме зачислиха пак

479 Става въпрос за медицинска сестра (бел. съст. К. Г.).
480 Христо Митев има предвид, че е уцелен е в бузата (бел. съст. К. Г.).



в същата рота, с 24-ти набор. Командира на полка казва: „Няма нищо да правиш! Само
ше ги командваш отподир. Кат‘ правят учения 24-ти набор, ги наблюдавай! Няма да
лягаш, няма нищо!”

Векиларчев481 беше командира на полка. И след туй Векиларчев възрастен, го
пратиха в София, дойде Ботев482. И той изкара до край. Аз кат‘ ме раниха, стоях тука
малко, когато ме пуснаха от болницата, и си отидох в Силистра. И кат‘ се върна бойния
полк, командирът на полка, като се уволнихме, плака кат‘ дете. Ама как я мислиш, 23-
ти набор беше пълен полка, пък се уволнихме една рота.483 „Де са – казва – 23-ти
набор, полка беше с 23-ти набор, де са?! И мятка пелерината, доде се затулим с кораба.
Мятка пелерината, кат си тръгваме, качваме на кораба, кат‘ се уволняваме. Мятка
пелерината и плаче човека. „Къде е – казва – 23-ти набор?!”

След войната какво работих? Правих тухли, да си направиме къща. И след туй
48-ма година почнах у железницата, до 83-та година у железницата. И там се
пенсионирах.

* * *

Т‘ва е мойта рота:484 Гледай сега – ей го къде съм аз, а ей тук е Ангел Янакиев485

от Иванча, те го убиха. Убиха го у Сърбия, двата крака счупени и ръката счупена.
Карат го с линейката, и кат‘ дават зор, го оставят в линейката. Нападат, нападат. Кат‘
не избягаш, ше те убият. И четвърта рота кат‘ минава, го намерили у тръните хвърлен.
(плаче) Надупкан. Сърбите го надупкали и го хвърлили у тръните. На сърбите да не
попадаш на ръцете! Ужас! Аз съм ходил у тях, момче! Отбивам се в Иванча, един мъж
ма заведе у тях. Баща му и майка му чакали да се върне, обаче те умряли. А сестра му
гледа на ТКЗС-тата пилета. И рекох: „Ше й кажете, че Ангел е убит!” Те чакат да се
върне. „Ангел – рекох – е убит!”

А ей тоз – Павел се каза – той е добруджанец. И когато освобождават Добруджа,
той е бил малък. Учи в България и става школник. И ни беше школник в Силистра. А ей
туй – Васката от Елена. Рекоха, богаташ е бил баща му. Като излезнехме у Силистра
градска отпуска – все ни черпеше – имаше едни шоколади, черпеше. И него го
утрепаха. Стана школник – убиха го. Ами че гледай сега: тука има-няма половината ги
няма. Избити. Ангел е убит, ей тоз също, Павел има отлюпена капачка на главата.

481 Полковник Димитър Христов Векиларчев е роден на 16.IX.1897 г.в Кюстендил. Завършва Военното
училище през 1919 г. и е произведен подпоручик на 1.I.1919 г. Полковник е от 14.IX.1942 г. Командир на
31 пехотен Силистренски полк е от 1943 до 4.XII.1944 г. За допълнителна информация виж Ташев, Т.
Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 29 (бел. съст. К. Г.).
482 Полковник Никола Стоянов Ботев е роден на 14.II.1896 в Самоков. Завършва военното училище през
1920 г. и е  произведен подпоручик на 4.X.1920 г. Подполковник е от 3.X.1942 г., а полковник от 1.I.1945
г. От 4.XII.1944 г. до края на войната е командир на 31-ви пехотен Силистренски полк. За допълнителна
информация виж Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 23-24 (бел. съст. К. Г.).
483 31-ви пехотен Сислистренски полк е полкът, дал най-много жертви във войната – 507 души. За
допълнителна информация виж Ташев, Т. Българската войска – 1941-1945. С., 2008, с. 366-358 (бел.
съст. К. Г.).
484 Показва снимка (бел. съст. К. Г.).
485 „Като комунист, оставят го подофицер-школник.” (цит. Х. М.).



Ранили го в главата, отлюпен чак. Отлюпен! Една година, срещнахме се с него, обаче
вече не го бива човека. Да не одиш, момче, там! Да не одиш там!

А Калев, той е жив. Той е ротен фелдфебел на ротата. И тъй нататък, и тъй
нататък, и тъй нататък. Да не одиш, момче, там… Да се чува! Да не се вижда, момчета!
Христо Иванов, той е от Габровско, той е жив. Тука е моя ротен командир. Ей го ей тоз
в средата – Трендафилов. Той е от Силистра. Още първата атака го убиват. Ша ни води.
Той ни води. Бог да го прости!

А, че един, да ти отговоря ли? Един доде поручик – Костадинов. Откъде дойде,
не знам. Школникът вика: „Господин поручик, ама изчакай малко, бе!” Наредил
шмайзера и ще върви. Бе, изчакай малко бе, абе не става тъй, бе! Пък те немците – тука
двама души и от тука двама души – правят засади. И той, като тръгна да върви, тука ей
го, догоре отиде ли, не отиде ли, кат‘ го зажулиха, и ние избягахме назад. Бият хората,
не си играят. Ше изчакаш, те се оттеглят.

На едно място са ни спрели и си приказваме всички. Дойдоха към десетина-
двайсе души ли, трийсе ли, сърби ли са, македноци ли са – сопола му потекъл, кой
каквот‘ намерил обул, кой как намерил облякал, ама шмайзера и лентата с патроните на
гърба му. „Ше пуцаме – казва – ше пуцаме!” Школникът вика: „Момчета, ей тука по
туй дефиле, по поляната, по дефилето, и ше ги стигнете, и ше ги избиете!” А те
направили кош и един не се върна, момче! Един не се върна! Ако бяхме отишли, един
нямаше да се върне. Как я мислиш? Никой прошка не ти прави! Двама поручици
сменихме – Трендафилов отначало ми беше, Бог да го прости. Аз му зная къщата в
Силистра къде беше. И после тоз Костадинов дойде. Дойде и кат‘ ме раниха, не знам
вече по-нататък.

Знаеш ли, мене през нощта като ме поставиха на пост в един шубрак, плакал
съм, Тошка. У шубрака съм на пост, раницата на гърба, шмайзера у ръката ми, всичко
клекнало, стои. Парола, още я помня: „Камбанка”. Нощеска ротния командир обикаля:
„Кой ти е парола?” Как я мислиш ти?! Може да дойдат, да нападнат, да ни избият там,
както Кънев.486 Седнали за секунда да починат, а пък то имало у папуренцата скрити
германци, скачат и ги избиват до крак. Е туй е. Кат‘ има да почиват, човек трябва да
има винаги на пост. Не може.

Сърбите дали ни пускаха да нощуваме? По техните къщи? О-о-о, момче,
слушай сега, много рядко се случвахме по техните къщи. Ние повече бяхме по балкана.
Даже на едно място у Сърбия вървяхме по шосето и спряхме на почивка. Два дена ли
стояхме, не мога да ти отговоря. Е тъй малко сме на високо от шосето и вървят ротите
от другите полкове, вървят.

Ами кат‘ стояхме, Коста, баща му газда бил у Сърбия навремето и Коста знае
долу-горе сръбски. И там секат попурицата из дъно и се събират да я белят, да оставят
за добитъка изглежда. И тъй под път, ей тъй са отдолу. И ний отидохме с Коста. Ний
слягаме отдолу под шосето при тях, те белят – снахата, младежа и дядото – белят
кочаните. И аз стоя отстрана, те си приказват там по сръбски, дадоха ни сирене. Хубаво
ми се яде, ама аз като видя как го вадят от меха, викам: „Коста, да го фърлиш туй!”
Той го изяде.

486 Негов съселянин (бел. съст. К. Г.).



Мирно население нямаме право да го закачаме. Никой няма право.487 Никой
няма право с мирното население да се бий! Т’ва е строго забранено! Нямаме право да се
занимаваме с цивилните. Боя си е бой. А то боя става по балканите, не става в селото.

Офицерите ли? Как да са се държали? Ами че напреде вървяха, че ти кат‘ не
вървиш напред ми, аз къде ше вървя? Нали затуй е ротен командир той. Той, нали ти
казвам, поручик Костадинов кат‘ дойде, школникаът му вика: „Господин поручик,
изчакай малко, бе!” „Йок, ше вървим!” „Абе, не може да стане, бе човек, изчакай
малко!” Те ше им дойде деня, те ше си отстъпят. Ама двама-трима остават и чакат, и
бият, хората. Не пускат напред. Ама ние първия път като излязохме горе на позицията,
катушкара, дето носи телефона, оттука на 20 метра, заспал го нацелил, както с
катушката.488 Никой не знае откъде стреля, само грацмуля му откъснат. Ами е – а
разбери! Няма да разбереш!

А, друго забравих да ви кажа. Тука, като излязохме най-напред на фронта, на
кота 800 като излязохме, гората пресечена, цялата гора! Изкрай, докрай, да не дават тъй
отгоре да минат войска. И ний като влязохме в гората, да вървим горе да се биеме,
Коста, тоз‘ дет ти казвам, от Джулюница, и едно Георги, да носи триногата.
Добруджанци с Коста. И едно малко, отлагано, отлагано и с нас служи, туриха го с
Коста, да му подава мините. И те кат‘ минават просеката, без да се покрият, германците
ги наблюдават отгоре, с бинокъл ли с какво ги наблюдават. И Коста, кат‘ турят
минохвъргачката да откриват огъня, да ги бият горе, и онез ги гледат. Пускат първата
мина, пада точно на минохвъргачката. И на Георги му счупени и двата крака, и тука
рамото му издънено. Ний кат‘ се връщаме назад, абе чувам в гората някой вика:
„Помощ!” – ей, кой мисли за тебе, бе момче? Някой зел да ми разправя… Бе, никой не
мисли за тебе, бе! И кат‘ каза по едно време: „Пета рота, помощ!” Ама рекох:
„Чакайте, бе, тоз човек е от наш’та рота! Чакайте да идем да го земем, бе!” Айде,
уйдисаха ми на акъла двама-трима души. Тъмно, тъмно, момче! Не знаеш какво ше те
сполети! Тъмно! Земаха го, моли се момчето. Е туй рамо издънено, тука и двата крака
счупени. Туриха го на платнището, тъмно става, момче, тъмно става в гората. Стана сто
метра до наш’та позиция и го оставихме. Отидоха сутринта – охо-о-о, той се вцепил
човека. Ами що?! Ти си ми мил, ама аз съм си по-мил! Ама няма никой, бе! Де да знаеш
отподир какво ше дойде! Всеки бяга, бягаме на наш’та позиция. Той умря, там го
оставиха, там го фърлиха, къде го фърлиха, не знам! Там, хвърлиха го, там му изкопаха
някой от санитарите, някой трап и… Де ше го носиш?! И когат‘ се уволняваме, баща му
на кораба. И ние му разправяме – как плака, не е за приказване!

Войниците по между си как се държаха? Много добре, да. Много добре.
С офицерите как се държахме? Ами както у казарма. Ами ти кат не слушаш,

няма къде. Ама слушай, бе, момче, ти си младо момче – ти си ротен командир, пращаш
ме, аз като не ме е страх от тебе, ше кажа: „Прати тоз, що пращаш мене напред?!”
Тъй ли? Ред, дисциплина! Щом се обадиш, тегли ти куршума човека и пет пари не ти

487 „Даже аз 70-та година от жълтеница лежах у болницата, от Новград имаше един дядо Георги
Авджийчето, 12-та-13-та година се е бил във войната. И кат свършила войната казва: „Изкараха 20
души и ги избиха кат кучета!” Те не са се занимавали с войната и боя, а занимавали са се мирното
население, жени избивали, и бременни… В Сърбия едно време, 12-та – 13-та година.” (цит. Х. М.).
488 Макара за телефонна жица, която свързочниците носят на гърба си (бел. съст. К. Г.).



дава! Убит във войната. Е, при мен не е ставало. Не може да откажеш. Не може да
откажеш. Аз така, кат‘ ни отделиха седем-осем души със школника Страти Илиев, Бог
да го прости, уж се държеше, държеше, пък сълзите му кат‘ мене ей тъй – слязоха до
долу. Как я мислиш ти? Да влизаш у гората, минирано навсякъде, и кат‘ тръгнем тъй да
вървим сред гората – смрачава се вече. И седна на един чукан школника и ний покрай
него налягахме, и разправя какво ше правиме там. Кат‘ каза тъй: „Гледайте мината
къде е!” Помежду краката му, зад една чука. Каза: „Те къде е!” – турена мината и
затрупана малко отгоре. Те знаят, че зад чукана ше се скриеш. Ше залегнеш зад чукана
и отиваш. И тъй нататък. Бог да го прости, Страти Илиев, Бог да го прости, е как беше
свикнал с нас – Коста и аз на едно спяхме. На едно спяхме, Бог да го прости. Той от
сръбската граница, от къде, от кое село беше, на едно спяхме – при нас. Школника
Страти Илиев. О, на Косово поле, бяха го произвели поручик – замина. Ами надига се
да стреля и куршума го цапва у сърцето, и на място остава. И там. Беше свикнал с нас,
аз кат‘ бях още в Силистра,

Дали сънувам? Дали имам спомени? О-о-о, момче, о-о-о, момче, даже нощеска
не съм спал. Нощеска съм помислил какво ше ти кажа аз, всичко трябва да ти обясня,
да ти кажа. Колко години – кат‘ се събудя, все за туй сънувам.

Интервюто проведоха Константин Голев и Тотю Манев.



Хронология на Втората световна война

1939 г., 1 септември – Начало на Втората световна война.

1941 г., 1 март – България се присъединява към Тристранния пакт .

1941 г., 13 декември – България обявява война на САЩ и Великобритания.

1941 г., април-май – Българската армия влиза във Вардарска Македония и
Беломорска. Тракия.

1943 г. 4-29 март – евреите от Беломорието и Македония са депортирани в
германските концлагери.

Краят на 1943 г., началото на 1944 г. – тежки бомбардировки над София и
други български градове.

1944 г., 5 септември – СССР обявява война на България.

6 септември 1944 г. – България обявява война на Германия.

1944 г., 9 септември – Съветски войски влизат в България. Комунисти,
земеделци, социалдемократи и ПК “Звено”, обединени в „Отечествен фронт”,
извършват преврат.

1944 г., 18 септември – Започва Първата фаза на войната. Българската армия
преминава в оперативно подчинение на командващия III Украински фронт
маршал Толбухин.

1944 г., 5 октомври – в Крайова е подписано споразумение с Тито за участие на
български войски във военни действия срещу Германия на югославска
територия.

1944 г. 8-14 октомври – българските войски провеждат настъпателната Нишка
операция, разгромена е елитната VII СС дивизия „Принц Ойген” и е овлядян гр.
Ниш.

1944 г., 28 октомври – в Москва е подписано Съглашение за примирие между
България и съюзниците.

1944 г., 8 октомври-19 ноември – провежда се Страцинско-Кумановската
операция, овладени са Страцин, Куманово, Скопие. По същото време се води и
Брегалнишко-Струмишката операция, в резултат на която частите на Вермахта
са изтласкани от Царево село, Кочани, Щип, Струмица, Велес и други селища в
Македония.



1944 г., 21 октомври-30 ноември – провежда се Косовската операция, при
която са овладени градовете Подуево, Прищина, Косовска Митровица, Рашка и
Нови пазар. С това приключва Първата фаза на войната.

1944 г., декември – Започва Втората фаза на войната. От 22 до 28 декември се
води Сремската операция. От 31 декември военните действия се пренасят на
унгарска територия.

1945 г., 6-19 март – Провежда се Дравската отбранителна операция, където се
водят ожесточени боеве между българската армия и немските войски в района
на река Драва.

1945 г., края на март - началото на април – провежда се Мурската
настъпателна операция.

1945 г., края на април - началото на май – последните сражения с немските
войски се водят в Австрия, в околностите на Клагенфурт, където българите
установяват контакт с частите на Осма британска армия.

1945 г., 9 май – Германия капитулира, с което на практика приключва Втората
световна война в Европа.


