Трета балканска пехотна дивизия и нейния боен път в началото
на 20 – ти век. Възхвала и укор!
/В памет на дядо ми Добри Белчев Петков – роден 1892 година и участвал във
войните за национално обединение като войник от 29-ти пехотен Ямболски
полк от 1912 до 1918 години като при Кукуш през междусъюзническата война е
бил пленен и изкарва няколко мъчителни месеца на остров Трикери./

3-та балканска пехотна дивизия се формира с указ 61 на княз Батенберг от 23
октомври 1885 година на базата на съществуващите до тогава дружини от
Румелийската милиция под името 6-та пеша бригада. Първоначално в състава ѝ са
включени : 11-ти Сливенски пехотен полк, 12-ти пехотен полк Балкански полк, 24-ти
черноморски и 23-ти Шипченски полк. С указ 178 на княз Фердинанд през 1891 година,
6-та бригада се преименува в 3-та Балканска пехотна дивизия със следното
устройство: 1 –ва бригада (в нея влизат 11 Сливенски и 32 Загорски полкове), 2-ра
бригада (24 Черноморски и 29 Ямболски полкове), една пионерна дружина и един
артилерийски дивизион.
С настъпващите нужди от реорганизиране на българската армия във връзка с
предстоящата балканка война 3-та дивизия се доокомплектова и променя както
следва: Първа и втора бригада си разменят 24-ти и 32-ри полкове и се формира още
една бригада – 3-та от 41-ви пехотен Русенски полк и 42 пехотен полк. Освен нея вече
имаме 6-ти скорострелен и 6-ти нескорострелен артилерийски полкове. В навечерието
на войната командването на дивизията има следния вид:
Командир на дивизията ген. Сарафов, началник щаб полк. Бурмов. Командир на 1-ва
бригада полк Иван Паскалев, 2-ра бригада полк. Рибаров и 3-та бригада ген. майор
Тепавичаров. Двата артилерийски полка са командвани съответно – 6-ти скорострелен
от подполк. Сиромахов а 6-ти нескорострелен от полк. Вариклечков – бащата на
бъдещия контраадмирал и командващ българския военноморски флот в годините на
втората световна война. За командири на пехотните полкове са назначени: 11-ти
Сливенски – полк. Семерджиев, 24-ти Черноморски – Недялков, 29-ти Ямболски –
полк. Златаров, 32-ри Загорски – полк. Балевски, 41-ви Русенски – полк Филипов и 42ри полк – полковник Тильо Колев.
Войната срещу многовековния враг вече тропа на прага на отечеството ни и започва
нейната подготовка. Нейното неизбежно избухване е назряло за целия балкански
полуостров не само защото едно многобройно християнско население чака своето
освобождение и обединение със своите кръвни и единородни братя, а и поради факта,
че всичките тези вече свободни балкански страни са се запътили към едно ново и
съвременно цивилизовано европейско бъдеще и то с бързи крачки, докато в същото
време отношенията в Османската империя са феодални и изоставащи както в
политическо, така и в икономическо и всяко отношение. Ето защо тези страни се
обединяват в името на общата цел и подписват договорите за единни действия срещу
Османската империя. В същото време и съществуващите обстоятелства предпоставят
един достатъчно възможен успех в това начинание.
1.
През 1911 година е избухнала Триполитанската война която е ангажирала голям
брой турски сили

2.

През 1912 година Албанските въстаници завземат Косово и Скопие.

Ето защо на 29 02 България и Сърбия сключват този очакван договор към който се
присъединява и Черна гора.

,,Сан Стефанска“ и впоследствие ,,Берлинска“ България

Генерал Златарев – командир на 29-ти Ямболски полк по времето на Балканските войни. Загинал при
атентата в катедралата ,,Свети Александър Невски“.

Снимка на балканските величия след подписването на балканския договор.

Мобилизацията е обявена на 17 и 18 септември. В края на септември и началото на
октомври турската армия под командването на Абдуллах паша започват превантивно
настъпление от към Одрин и ЛюлеБургас срещу нашите сили. Срещу тях веднага се
отправя 1-ва армия. Спира ги и преодолява настъплението им подпомогната от
действията на 3-та армия в Странджанско. В резултата от тези действия на 11
октомври завладяват без бой Лозенград. Между впрочем докато трае Лозенградската
операция – 3-та пехотна дивизия удържа османските сили в опитите им да настъпят по
десния фланг при Муратла – Кайла така, че основните сили да настъпят към Лозенград
необезпокоявани. В Чаталджанската операция дивизията е на левия фланг и трябва
да нанесе решаващ удар. Късно вечерта на 17 ноември 1912 година 29 – ти Ямболски
полк превзема Илери табия но командването не разбира този стратегически важен
успех в резултат на което полка дава напълно излишни жертви и накрая се оттегля.
Парадоксалното е, че това укрепление е подложена на обстрел както от турската така
и от нашата артилерия. Оттеглянето става на следващия ден – 18 ноември около
обяд.
След османското поражение в Лозенградската и Люлебургаско- Бунархисарските
операции през октомври, Одрин вече е напълно обкръжен и откъснат от останалите
турски сили. На 3-та дивизия се поставя задачата да остане около града прикривайки
фланговете на 1-ва армия. Самата дивизия е разделена – като 1 –ва бригада е
придадена към 2 –а армия с командващ ген. Никола Иванов а 2-ра и 3-та бригади към
края на войната са в състава на 1-ва армия с командир ген. Кунчев.

Първоначално обсадата на Одрин е поета от 8-ма Тунджанска дивизия, но към края
на октомври към нея се прибавят 3-та Балканска както и 4-та Преславска а също и две
сръбски дивизии. Обсадата трае от 3-ти декември 1912 година до 26 март 1913. В
началото на 1913г. Към обсадата се присъединяват и части от 2-ра Тракийска дивизия.
Всички те подкрепящи 8-ма тунджанска и частите на сръбските Тимошка и Дунавска
дивизии обсаждат крепостта Одрин от четири страни наречени сектори.
- Източен: При левия бряг на Тунджа и Марица. Тук са частите от 4-те български
дивизии и сръбската артилерия. Командването е поверено на генерал Георги Вазов.
Там, през нощта срещу 12 март, 24 пехотен полк се съсредоточава в центъра на
източния сектор северно от шосето Хавса – Одрин и е оставен в общ резерв. Същия
ден обаче получават заповед да се придвижат до овладените позиции зад хребета
Мезар тепе.
- Южен:
На десния бряг на Марица и Арда. Тук се намират 1-ва и 3-та бригади
от 8-ма дивизия и главното командване на генерал Никола Иванов.
- Западен: На левия бряг на Арда където са съсредоточени 8 полка от сръбската
Дунавска дивизия.
- Северозападен сектор: На десния бряг на Тунджа и Марица и тук се намират 4
полка от Тимошката дивизия.
Щурмът при Одрин е предшестван от артилерийски обстрел започнат на 24 март от
13 часа и продължил до 23 часа. Източния сектор започва обстрела по късно и го
прекратява към 18 и 30 часа. Около 4 часа през нощта започва безмълвното
придвижване на българите срещу вражеските позиции. Заедно настъпват 56-ти
пехотен полк, 23-ти Шипченски, 10-ти Родопски, 32-ри Загорски, 29-ти Ямболски, 57-ми
и 58-ми полкове. До 9.00 часа на 25 март предната отбранителна позиция е превзета.
Османските части се оттеглят на главните си позиции. Тук обаче настъплението е
спряно и генерал Вазов решава да прегрупира силите, особено артилерията.
На южния сектор българските части успяват да се придвижат напред и да заемат
нова позиция. Сръбските сили в западния и северозападния сектори са отблъснати на
изходните позиции със значителни загуби но пък те блокират значителни османски
сили и така подпомагат настъплението на източния сектор. Второто нападение на
Одрин започва към 23 часа на 25 март с ожесточен артилерийски обстрел. Половин
час по късно пехотата тръгва в атака а артилерията пренася огъня напред. Тук за
първи път във военната история се използва ,,огневия вал” като тактически прийом.
Той се явява като защитна завеса за придвижващата се пехота напред. Щурмът на
укреплението се води от 10-ти Родопски и 23-ти Шипченски полкове. 10-ти родопски
нахлува във форт Айджиоулу към 1ч. И 45 минути на 26 март и издигат над него
запален фенер който е сигнал артилерията да спре огъня по форта. Сутринта на 26-ти
главната отбранителна линия е овладяна и българските части влизат в града.
Османската съпротива е преодоляна до към обяд. Сред първите подразделения
влезли в града е 29 Ямболски полк от 2-ра бригада на 3-та Балканска дивизия.
Войниците от полка достигат до щаба на Шукри паша и редник Иван Балхурев го
Задържа и след това го предава на генерал Мархолев командир на лейбгвардейския
полк. В същото време друг войник от този полк, подофицер Михо Георгиев забива
българското знаме върху минарето на Султан Селим джамия. След завладяването на
Одрин за съжаление последват доста негативни явления съпътстващи смяната на
управлението на града. Върху цивилното население се изсипва една натрупана от
вековете балканска омраза. Гръцкото население извършва погроми и безчинствания

върху местни турски търговци и други. Сред военнопленниците настъпва и епидемии и
последвал мор. Скоро всичко това бива овладяно от новоформираната
администрация, но факта си е факт.
На 03. 04. 1913 година се сключва траен мирен договор и военните действия са
прекратени. С този акт обаче търканията на Балканите не приключват и дори се
задълбочават. Доскорошните съюзници вече започват да се гледат враждебно и
агресивно. Никой от тях не е съгласен с така формиралите се граници. Ето защо с
края на войната генералния щаб не демобилизира войските а ги предислоцира на
запад изоставяйки турското направление а Румънската граница оставя без каквото и
да е внимание. Така 2-ра армия се озовава в Егейска Македония където е
разквартирувана в очакване на нови военни действия.

Одрин вече е паднал – снимка пред главната порта на града.

България и балканите след края на балканската война.

В състава на армията с командир ген. лейт. Никола Иванов са включени : - 3-та
пехотна Балканска дивизия с командир ген. Сарафов и - 11-та пехотна сборна
дивизия с командир ген. лейт. Вълко Велчев. Освен тях към армията са прехвърлени и
1-ва бригада от 10 10-та пехотна дивизия както и Серската бригада.

Карта на битките през времето на Междусъюзническата война!

Според плана за водене на бойните действия изработен от генералите Савов и
Нерезов и утвърден от върховното командване – 2-ра армия ще трябва да задържи
позициите по Круша планина в долното течение на Струма до изтласкването на
сърбите от Криволак и поречието на Брегалница. След това трябва да настъпи към
Солун с цел неговото овладяване. Така на 17 юни веднага след атаката на 4-та армия
срещу сърбите, 2-ра армия атакува на свой ред стоящите срещу им гръцки сили.
Междувременно обаче през това време гърците си подсигуряват тила като пленяват
българския гарнизон в Солун оставен от 7-ма рилска дивизия още от предната година.
Разгъната цялата 2-ра армия се разпростира по фронт от 96 километра което включва
следната картина: - Единадесета дивизия и Серската бригада се бият от Правище
където с лекота отхвърлят гръцките сили. В центъра на линията се намират - 1-ва
бригада от 10- та дивизия и 2-ра бригада от 3-та дивизия които се укрепват на позиции
около Кукуш и Негован. Междувременно 3-та бригада от 3-та дивизия атакува слабите
авангардни части на сърбите от Дойранското езеро превземайки Гевгели. 1-ва бригада
от 3-та дивизия по това време е в състава на 4-та армия с командир ген. Ковачев.

Последните дни на Кукуш и Българщината там.

Срещу 1-ва армия в този сектор гърците хвърлят 8 пехотни дивизии и 1
кавалерийска бригада. На 19 юни те атакуват нашите позиции при Кукуш със 6 полка
където се намират в защита 29 ямболски полк и 32 загорски а южно от Кукуш са 41 и 42
полкове. Край Дойран 11 пехотен Сливенски а при Драгиево 24 черноморски които
обаче са под командването на 4-та армия.
В това време пленените в Солун български войници в едно с цивилните българи
арестувани от града и околностите само защото са местни личности и значими фигури,
биват закарани на безводния остров Трикери. Там те са оставени да съществуват в
невъзможно за човешката мисъл състояние. Нечовешкото отношение и садистичните
издевателства са основа на отношението на гърците към нашите пленени братя.
Няколко дена по късно към тях се прибавят и пленените при боевете за Кукуш и
Лахана български войници.

Там, при Кукуш , 2-ра бригада от 3-та Балканска дивизия се сражава срещу 6 полка
от гръцката армия. Боевете траят от 19 до 21 юни /стар стил/ 2 – 4 юли/нов стил/. При
2 дружини от 3- та бригада вследствие на масиран пробив от допълнително вкарани
гръцки полкове става пробив на фронта. Частите от 3-та бригада на 3-та дивизия са
победени при Калиново от гръцката 10 дивизия след като в продължение на 3 дни, 41
пехотен полк води епични отбранителни боеве с пробиващата си път към Кукуш 10
гръцка дивизия. В същото време 1-ва бригада от 10 –та дивизия подкрепяна от
Драмската бригада са разбити при Лахана.
При Кукуш и Лахана падат много жертви – загинали, ранени и пленени. Пленените
са отведени при събратята им на безводния остров Трикери, където от повече от 7000
души в началото когато ги освобождават след няколко месеца, са останали вече
почти3000 души. Всички останали са умрели от болести, или просто избити. Свидетел
разказва как от едно блато образувано от дъждовните води и в което на единия му
край е имало умряло магаре, на другият край жадните войници са пиели вода
прецеждайки я през партенките си.
Разбили българските войски при Кукуш и Лахана гръцките войски и андартите
опожаряват и безчинстват из тези градчета принуждавайки местното българско
население да ги напусни и тръгне за България а тези които са останали – те просто
загиват. След това гърците се отправят се отправят към Дойран. Там войниците от 3та бригада на 3-та пехотна Балканска дивизия командвани от генерал Константин
Каварналиев със сетни сили защитават позициите които отбраняват. На 22 юни – стар
стил 10 –та гръцка дивизия атакува височината Хисар където са се укрепили нашите
бойци. Те отблъскват гърците, но на следващия ден от към Кукуш пристигат още две
гръцки дивизии като се разгръщат срещу левия наш фланг. Силите вече стават
несъизмерими а превесът е тотално в полза на гърците. Освен редовната армия
срещу нашите сили се сражават и андартски чети. Въпреки всичко нашите се сражават
като лъвове и независимо от факта, че наскоро холера е покосила немалко от личния
състав, те защитават неистово позициите и честа си на българи като пример за това
им дава и самия командващ генерал Каварналиев. Той пряко води войниците си в
атака с думите изречени от устата му: - ,,...Аз гръб на грък не давам..”. Там той е
ранен и по късно почива от раните си. Там е и погребан, но за жалост построеният по
късно паметник в негова чест е унищожен през 1964 година от местните македонисти –
сърбомани. Нека не забравим да споменем, че при Дойран са се сражавали и 6-ти
нескорострелен артилерийски полк дали също свидни жертви за честа на отечеството.
Паралелно с битките при Кукуш, Лахана и Дойран се водят боеве и при Криволак и
река Брегалница където 1-ва бригада / 11 и 24 пехотни полкове/ които там са в помощ
на 4-та армия.

Безводния остров Трикери където са намерили гибелта си много българи пленени и
заточени там!

Генерал Сарафов – командващ дивизията през Балканските войни

Ген. м-р Алекси Попов - Ген. Попов е герой от боевете при Каймакчалан който
през 1936 година е поканен заедно с героя от Дойран – ген. Вазов да посетят
Англия по покана на английските ветерани от войните
Боевете при Криволак започват на 19 юни след като в предните дни 1-ва бригада от 2ра тракийска дивизия настъпва към Радовищ. На 20 –ти юни там пристига и 11 пехотен
Сливенски полк и заедно тръгват в атака като на следващия ден българите разбиват

сърбите при село Пепелище а сърбите отстъпват зад река Брегалница. В резултат на
тази битка Тимошката дивизия е разгромена и Сръбската армия е застрашена от
обход. Поради понесените големите загуби 2-ра тракийска дивизия и 11 пехотен полк
спират похода си към Велес а в това време 24 черноморски полк се бие в Долни
Балван и Серчиево както в Соколарци, Рейчино, връх Повиен, баня чука и Калиманско
поле, както и Царски височини и Пресека. На всичките тези места полка отстоява
името и значимостта си на елитно българско подразделение.

Ген. Сарафов докладва на ген. Кутинчев

На 4-ти юли сръбските войски започват настъпление което се разгръща на широк
фронт. На 5-ти те атакуват в центъра опитвайки се да си пробият път към Царево село
и Горна Джумая но са разбити в боевете при Баня Чука и Гърлян от 24 пехотен полк.
След победите си при Кукуш, Лахана и Дойран в края на юни 1913 година гръцките
войски преодоляват и Рупелския пролом където заедно с другите се бият 2 – а и 3-та
бригада от 3-та пехотна дивизия, или по точно това което е останало от тях. След това
гърците се прегрупират и настъпват в посока обхват на планината Пирин и
Малашевската планина. На 11 юли те преодоляват Кресненския пролом и превземат
Неврокоп и Предела разтягайки се на 100 километра от продоволствената си база.
Това кара българите да предприемат контраофанзива като се разделят на 3
оперативни групи за отпор:
-

Дясната: - Частите от 4-та армия с 1-ва бригада от 3- та Дивизия под
командването на ген. Вичо Диков.

-

Централна – 2-ра армия заедно с остатъците от 2-ра и 3-та бригади от 3-та
дивизия. Командир ген. Никола Иванов

-

Лява група – Командир ген. Радой Сираков начело на Самоковския отряд.

На 15 юли, за да се подпомогне дясната група командвана от ген. Диков ген. Иванов
хвърля най боеспособната си войскова единица – 29 –ти Ямболски полк срещу връх
Видрен но атаката се проваля. Независимо от всичко на 17 юли реорганизирани и
подсилени по десния фланг – 2-ра армия отново тръгва в настъпление и нанася
поражение на гърците при махала Чаир и достига Лешко и Падеж заздравявайки
връзката с 4-та армия.
В резултат на сраженията при Калиманци и и тези при Кресненския пролом
настъплението на сърбите и гърците е спряно. Дори възможността за обрат става
напълно реална и възможна. Авторитети в българската и световната историография
дори съвсем основателно смятат, че в момента когато е настъпило примирието,
обкръжаването на гръцката армия е било въпрос на ден – два. Самият крал
Константинос в разгара на битката за Кресна изпраща телеграма до Елевтериос
Венизелос заявявайки му, че гръцката армия е достигнала предела на физическите и
моралните си сили и иска да се издейства прекратяване на огъня. Междувременно
обаче Румънската армия преминава границите по цялото протежение на река Дунав и
добруджанската граница и с бърз марш достигат до София и ситуацията се променя
коренно. По този начин царят и правителството биват принудени да искат мир при
вече съвсем неизгодни за България условия.
С подписването на Букурещкия мирен договор от 26 юли България е принудена да
отстъпи на бившите си съюзници по голямата част от Македония а на Румъния – южна
Добруджа. Османската империя си възвръща източна Тракия.
Населението в
завзетите земи е подложено на етническо прочиствани. Стотици хиляди хора –
българи, гърци и турци са принудени да напуснат домовете си. Освободени са и
българските военнопленници от първия европейски концлагер- остров Трикери. Това
което е останало от близо 10000 –те насила натикани военнопленници и цивилни
граждани на този безводен остров бива извозено с кораба Варна до едноименното
българско пристанище.
Мирните договори обаче не решават противоречията между Балканските народи. Така
започва участието в подготовката на избухването на 1-та световна война от тези
държави. Различните велики сили по различно му започват ухажванията си към
България, но съюз със съседи коварни и предатели а и особено с такива, с които
имаме преплитащи се интереси, съюз не може да се осъществи. По тези причини,
правителството на Радославов анализирайки всичките тези детайли за пред света
обявява, че ще спазваме ,,..неутралитет но с пушка при нозе..”

Войници от 3-та пионерна дружина към 3-та балканска дивизия на позиция в Македония.

Така, в навечерието на войната 3- балканска дивизия вече има следната
конфигурация:
-

Командир на дивизията е ген. м-р Рибаров а н.щ п/полк. Марко Андреев

-

1-ва бригада – командир полк. Алекси Попов и н.щ. м-р Кирпиков. Бригадата
се състои от: - 11-ти Сливенски полк с командир п/ полк. Никола Христов. 24
– пех. Черноморски полк с командир п/ полк. Никола Писарев.

-

2-ра бригада - командир полк. Георги Бошнаков и н.щ. кап. Асен Буков. В
бригадата са следните полкове: - 29 –ти Ямболски полк с командир полк.
Лазар Лазаров. 32 –ри Загорски полк полк. Стефан Йосифов.

3-та бригада – командир ген. м-р Никола Петров и н.щ. м-р Стефан Хамбаджан. 45 –ти
пехотен полк – п/полк. Константин Йорданов и 46 –ти полк п/ полк. Миньо Абаджиев.
-

3-та артилерийска бригада – п/ полк. Пройнов

-

6-ти артилерийски полк – п/ полк. Георги Тодорв

-

16 –ти артилерийски полк – п/ полк. Георги Попов

-

3-то нескорострелно отделение – м-р Георги Ганчев

-

3-ти опълченски полк – полк. Хаджиев

-

3-ти дивизионен ескадрон – ротмистър Никола Каракулев.

Първоначално дивизията се намира в състава на 2-ра българска армия под
командването на ген. лейт. Георги Тодоров и н.щ. полк Иван Русев. През август 1916
дивизията е прехвърлена към 1-ва българска армия с командир ген. лейт. Кирил
Бояджиев и н.щ. полк. Стефан Азманов.
Голямата война наречена - ,,Европейска”, избухва през 1914 година вследствие на
формалния повод появил се вследствие на атентата срещу Австро-Унгарския
престолонаследник – принц Франц Фердинанд. Тя продължава чак до 11-ти ноември
1918 година когато се подписва примирието. На 23 септември 1915 година нашето
правителство - тогава оглавявано от Радославов, обявява всеобща мобилизация, а на
14 октомври е обявена и войната на Сърбия. Първият успех на Дивизията във войната
срещу Сърбия е дело на 29 –ти ямболски полк. На 14-ти октомври 1915 полкът навлиза
в долината на Морава в района на ж.п. станция Враня. В същото време останалите
сили на дивизията настъпват във Вардарска Македония като там те се явяват дясно
крило на 2-ра Българска армия.
Те настъпват в направление Крива Паланка –
Страцин – Куманово – Скопие. На 15 –ти октомври е освободена Крива паланка а на
17-ти и 18-ти са боевете за Страцин водени от 1-ва бригада на 3-та пехотна дивизия.
На 19-ти октомври е освободено Куманово от 46 пехотен полк и на 20-ти октомври 24ти полк освобождава Скопие а след 9 дена, на 14 октомври 11-ти Сливенски полк
освобождава и Тетово.
Самите действия се развиват по следния начин: - На 14-ти октомври 1915 година
45-ти 46-ти полкове участват в предприетото настъпление срещу връх китка което се
увенчава с успех към 17 и 30 часа. На 19-ти октомври 46-ти Добрички полк участва в
превземането на Страцинската позиция и освобождава Куманово. На 26-ти октомври
заема позициите Качаник, Прешево, Бояновци, Враня и планинската верига а на 5-ти
декември е вече

в Прищина. На 28- ми януари полкът е прехвърлен на южния фронт в състава на 5-та
пехотна дивизия. Полкът е заменен с 58-ми пехотен полк. Като командир на 3-та
балканска дивизия генерал Рибаров има главната заслуга за победата над сръбските
войски на Косово поле. Защо обаче битката за Косово и последвалото освобождение
на Призрен се явява епохално събитие за българската история?

Боят за Страцин -1915 година

Карта на бойните действия срещу Сърбия

-

На 16-ти 11-ти 1915 година нашите войски влизат в Призрен - който по онова
време е бил главен град на Косово поле, след двуседмични боеве където
разбиват близо 500 000 – та армия на Сърбия заедно с помощните 2 френски
и 1 английска дивизии.

Защо обаче Призрен и защо Косово? - В годините на 1-вата Българска държава
Призрен и Косова са в пределите на българската държава имащи важно стопанско и
стратегическо значение.
През 11 век, във времето на Византийското владичество Призрен е българска
епископия към Охридската Архиепископия. През 1072 боляринът Георги Войтех
провъзгласява там за български цар под името Петър 3-ти – Константин Бодин който е
бил пряк потомък на Комитопулите.
С възстановяването на 2-то българско царство Призрен отново става български.
В Призренско е роден ислямизирания български богомил с мохамеданското име
Синан – който достига до титлата /паша/. Същият публично изгаря мощите на сръбския
светия – Свети Сава в центъра на Белград като акт на отмъщение към Стефан Душан
и предприетите от него гонения срещу Богомилите – Горани към които той е
принадлежал.
Ето защо град Призрен е освободен с такава жар от българските войски а цар
Фердинанд на 3-ти декември 1915 година го посещава и в негова чест се организира

военен парад а самия той се вози в пленената колесница на сръбския крал – акт на
национално превъзходство или просто величествено тшеславие!
Ето така и накрая 3-та балканска дивизия остава на зимно лагеруване в Косово,
като за това време тя е включена в състава на 3-та Австро-унгарска армия.
През следващата година – 1916 - най значителната операция е ,,Чеганската
операция”. Тя се провежда на ,,Солунския фронт” и започва като контраотговор на
съглашенската офанзива започнала на 14 август 1916 година. Операцията носи това
име от селцето ,,Чеган” което е ключово за предстоящите бойни действия. Всъщност,
фронтът на тези боеве се разпростира по протежението на цялата южна полоса в така
наречената спорна зона където са разположени съглашенските сили / без все още тези
на Гърция/. Срещу тях са разположени обединените Български, Австроунгарски и
Германски сили подкрепени от османски подразделения. Самата 1-ва Българска армия
по това време се намира на следната фронтова позиция: -От Охридското езеро до
връх Мала Рула в Кожух планина се разполагат нейните – 8-ма дивизия от Охридското
езеро защищавайки града Охрид до Преспанското езеро, Лъжец, Меджитлия – Кенали
– Брод – Старков гроб. От там по линията Старков гроб – връх Каймакчалан – добро
поле – връх Ветреник – връх Козек и връх Мала Рула е разположена 3-та Балканска
дивизия. Освен тях в резерв са: - 15 –ти Ломски полк както и 2 германски дружини
разположени северно от град Битоля. По този начин фронтът на 1-ва армия се
разполага на полоса от 130 – 150 км. В предимно планинска местност.
Още на следващия ден – 15 август командващия армията, генерал Бояджиев
отдава заповед за започване на предстоящата Леринска операция. По това време 46ти Добрички полк е заменен с 58-ми пехотен полк командван от полк. Петър Мидилев
който активно участва в настоящата операция. При тези бойни действия части от 3-та
Балканска дивизия, като 11-ти Сливенски полк и други по малки подразделения като
някои дружини от други полкове се предават към 8-ма Тунджанска дивизия. Към този
фронт подпомагайки горепосочените сили са насочени в помощ и 5-ти хусарски
германски полк както и части от 6-та Бдинска дивизия. На юг, разположени по хребета
Мала река, 3-ти пехотна дивизия и нейните 2-а и 3-а бригади както и 24 –ти пехотен
черноморски полк и подсигоряващите ги части командвани от ген. Рибаров получават
заповед да настъпят към линията гара Радиево – Струпино – Сборско – Нъте.
На 22 август 11-ти пехотен полк заедно с други подразделения достига до Метириз
тепе и се окопават на достигнатите позиции. Малко преди това - на 17 – август е
започнало и настъплението на останалите подразделения от 3-та балканска дивизия
срещу частите на Моравската, Шумадийската и Тимошката дивизии. Водят се
ожесточени боеве с шумадийската дивизия за връх Голаш и Пожарски Рид в Нидже
планина. Бойците от –ти ямболски полк успяват да овладеят атакуваните обекти но
поради дадените многобройни жертви те не успяват да ги задържат. В същото това
време неприятелят бомбардира с 9 самолета Битоля където се намира 3-та бригада
на дивизията. Въпреки масираноста на тази бомбардировка неприятеля не постига
някакъв особен успех. През следващите дни до 21 август противникът атакува
неколкократно позициите на 32-ри Загорски полк при височините Ковил и Кукуруз.
Във дните - 22 –ри и 23 –ти август частите на Шумадийската дивизия провеждат 18
атаки които обаче не постигат някакъв съществен резултат макар, че успяват да
приковат силите на 3-та пехотна дивизия облекчавайки действията на Дунавската и
Дринската сръбски дивизии биещи се срещу нашата 8-ма Тунджанска дивизия.

Във времето течащо под наименованието ,,Леринска операция” 1-ва българска
армия овладява и самия град Лерин, както и сравнително големите селища Билища,
Арменово, Екши Су, Баница и други а завзетата площ е около2500 кв. км. След тези
операции на 1-ва бригада се отдава задачата да защитават позициите на и около връх
Каймакчалан на планинската верига Нидже.

Мила снимка от гарата на Скопие по време на войната – български войник се снима с малко момиченце и
голяма авиационна бомба.

На 12 –ти септември 1916 година съюзниците започват масирана офанзива
подпомогната с мощен артилерийски бараж от страна на 3-та Сръбска армия както и
френски и руски сили срещу 8-ма Тунджанска дивизия и 3-та Бдинска бригада
командвана от полк. Стефан Тасев която е поставена в състояние на подкрепление на
дивизията. В тези дни ситуацията около българските сили се влошава и те са
принудени да се оттеглят към Лерин. Същият ден сърбите започват и първите си
атаки към Каймакчалан. Там, 1-ва бригада от 3-та Балканска дивизия е под атака от
превъзхождащ ги по брой сръбски войски подкрепяни от тежка френска артилерия и
руснаци. Командващия защитата на българските позиции е командира на 1-ва
бригада ген. м-р Алекси Попов /по онова време полковник/. Позицията се изгражда от
кота 1881 при село Петилино където 5 дружини от 11 полк с командир полк. Никола
Христов и 1-ва дружина от 46-ти полк се окопават в очакване на сръбските действия
които не закъсняват. Позициите са подложени на масиран огън от противниковата
артилерия последвала пехотни атаки както на 12-ти така и на 15-ти, 16-ти и 17-ти
септември а на 17-ти и 18-ти върхът отново е подложен на масиран артилерийски
обстрел. Към тази дата българите вече са останали наполовина. На 18-ти септември
пристига на позицията новият назначен началник на фронтовия участък полк. Стефан
Богданов. На 20-ти септември сърбите предприемат нова атака, но тя е отбита. На

помощ пристига още 1 дружина от 46-ти полк а на 23-ти още 2 дружини от 45-ти полк.
На 25-ти септември сърбите застрашително наближават под прикритието на
артилерийска стрелба българските позиции – 100 – 150 крачки.
На 27-ми септември Българските войски контраатакуват и изтласкват сърбите които
понасят големи загуби но в следващите 3 дни обиденената сръбска, френска и руска
артилерии нанася един непрекъснат и масиран ужасяващ артилерийски обстрел в
резултат на което нашите защитници дават огромни жертви – убити, ранени, оглушали
и полудяли. Близо 50 – 60 процента. Така, че на 30-ти септември върхът е превзет в
13 часа. Всъщност измалелите, оголели, обезверени, оглушали и онемяли, гладни и
полудели български защитници се предават в една абсурдна невъзможност да бранят
повече върхът.
На Каймакчалан освен 11-ти Сливенски пехотен полк воюват дружини от 58-ми, 46ти, 56-ти, 45-ти и 33-ти пехотни полкове.
През следващата 1917 година, 3-та пехотна Балканска дивизия води битки при
различни места от Македонската – Българска земя както следва:
-

11-ти полк е на позиции които отбранява при Ковил, Кукуруз, Мимова поляна и
връх зора от Доброполския участък.

-

24-ти полк отново защитава връх Рупите, Червена Вода, Преслап, връх Борис,
село Сборско, Биюк Таш и Димова поляна.

-

32-ри полк до месец май 1917 година защитава върховете Кукуруз Ковил и
Преслап и след като позициите се заемат от 11 –ти полк, воюват при Баховски
рид и Димова поляна подпомагайки 24-ти полк. От май 1917 година са
прехвърлени на Добро Поле.

-

29- полк участва в защитата на местата защитавани от 11, 24 и 32 полкове

-

На 1-ви ноември от кадрите на гореспоменатите 4-ри полка се формира 80-ти
пехотен полк който води боеве като резервен полк на 3-та балканска дивизия.

От всичко казано и написано излиза, че цялата 1917 година за южния фронт и
респективно за 3-та дивизия е състояние на определена позиционна ситуация с
откъслечни битки, но без особено значение за целия ход на войната.
През 1918
година обаче ситуацията се променя. Голямата икономическа криза задушава
България. Липсват доставки – както хранителни, така и военни. Във вътрешността
мародерствата и повсеместните кражби са нещо постоянно. През това време
отчитайки изтощеността на воюващите, спадналия дух на войниците и най вече
изчерпващите се ресурси на централните сили, щабовете на Антантата подготвят
своята голяма офанзива която да доведе до края на войната. При южния фронт това
включва едновременно настъпление както при Дойран така и при Добро Поле.
Защитници при Добро Поле са частите на 8-ма и 3-та пехотни дивизии. Ударът на
съглашенските войски в зоната на 3-та балканска дивизия е насочен срещу 2-ра
бригада /29-ти и 32-ри пехотни полкове/ защитаващи 13 километрова полоса от река
Доброполска до река Кара Дере. Също така този удар се поема и от 1-ва бригада на 8ма Тунджанска дивизия /10-ти родопски и 30-ти шейновски полкове/ която отбранява
участъка от свети Сокол до река Доброполска от 9 км.
Тези подразделения –
български дивизии, към този момент са в състава на 11-та германска армия и
българското върховно командване няма никакъв оперативен контрол над тях.

На 14-ти 09-ти 1918 година в 7.00 часа започва интензивен артилерийски обстрел и
паралелно с това самолети на Антантата хвърлят голям брой бомби над българските и
германските позиции. В същото време главното командване е получило сведения за
предстоящата офанзива, но те се пренебрегват и не се вземат никакви адекватни
мерки. Получава се така, че се правят дори и икономии от снаряди, муниции, храна и
медикаменти. Нашите войскови подразделения трудно се продоволстват, а
противопоставянето на противниковите операции е на ръба на възможното.
В участъка на 1-ва бригада от 8-ма дивизия боевете са кръвопролитни.
При 2-ра бригада от 3-та дивизия нещата са идентични. Рано сутринта на 15 –ти
септември 1918 година – 17-та френска колониална дивизия настъпва срещу
позициите на 29-ти пехотен Ямболски полк. Левият фланг на полка е притиснат .
Особенно жестоки са боевете при връх Шейновец. Тук борбата е крайно напрегната и
накрая 29- ти полк с големи загуби отстъпва. Съглашенските сили дават 3300 души
убити.
На 16-ти септември Противниковите войски атакуват и вторите позиции на тези две
бригади и ги пробиват отново. Пробивът е чисто тактически, но той се превръща в
преломен за България момент, постигайки изненадващото стратегическо уцелване на
момента и неочакван успех за Съглашенските сили на Южния фронт.
Както упоменахме по горе, тези 2 дивизии по това време се намират в състава на
11-та пехотна германска армия а 3-та дивизия е и на прякото щабно подчинение на
армията., което ще рече, че тези наши подразделения нямат никакъв контакт с
българското командване и са подчинени на чуждите политически и военни интереси и
капризи. Самият фон Ройтер идва като че ли нарочно твърде късно, когато вече нищо
не може да се поправи.
Въпреки, придобитите от разузнаването данни които говорят за подготвянето на
настъплението на съглашенските сили, от немското командване не се взимат никакви
превантивни мерки. Независимо от възможностите за контраатака с вероятен успех от
страна на българските и немските сили – това не се случва.
В резултат на всичките тези неадекватни – тоест очаквани но не реализирани
действия, в един момент войници, подофицери и младши офицери – все пушечно
месо, в справедливия си гняв за това, че са предадени обръщат пушките към София.
Въстаналите войници се събират между селата Берово, Пехчево и Царево село и се
групират в две дружини като към тях по късно прииждат и други оголели и озверени
мъже. Като спонтанен ръководил на избухналия метеж се определя поручик Иван
Димитров – командир на рота от 29-ти Ямболски полк. Същия е носител на орден за
храброст и е раняван многократно в предишните битки. Първото действие което
предприемат е да завладеят щаба на действащата армия в Кюстендил което постигат
много бързо.
Разглеждайки всичките тези събития ни бива да пренебрегваме и факта, че
прословутата 11-та германска армия по онова време се състои от 6 български дивизии
командвани от немски офицери и генерали от средния войскови състав. От чуждите
подразделения – 18 немски, 2 австрийски и 3 турски батальона както и 84 немски
батареи през лятото на 1918 година към датите на пробива при Добро Поле са
останали само 3 немски пехотни батальона и командването.
Какво обаче се случва по късно след като първите въстаници завземат главната
армейска квартира в Кюстендил на 24-ти септември?

От там войниците потеглят към Радомир и вече наброяват над 5000 души. В това
време в София цар Фердинанд и правителството трескаво търсят изход от
положението. На следващия ден биват освободени водачите на БЗНС – Стамболийски
и Даскалов и те заминават за Радомир за влизане в диалог с войниците. Неа 26-ти
септември нататък се отправят и генерал Савов заедно със социалиста Никола
Сакаров. Идеята е да се използва популярността на всичките горе упоменати и да се
спре въстанието, но стихията е отприщена и земеделците решават да се възползват
от ситуацията. Райко Даскалов е провъзгласен за върховен командваш а
Стамболийски за председател на провъзгласената република. След това силите се
прегрупират и потеглят в бърз марш по шосето от Перник към село Владая. През това
време правителството организира силите си за съпротива като към 25 –ти септември
то вече разполага с 11 пехотни роти имащи 2 картечници , 2 батареи с общо 6 оръдия
и 1,5 конен ескадрон. В следващите дни към тях се присъединяват и 4 германски роти
както и 1 германска батарея.
На 27 септември с няколко влака а и групи от пеша движещи се войници
биват спрени край София, обезоръжени са и след това освободени. На следващия
ден обаче, при Захарна фабрика пристига влак с отстъпващи войници. Офицерите
командващи юнкерите правят опит да започнат преговори, но от влака се открива огън.
Батареите и юнкерите отвръщат на огъня и резултата е голям брой убити и ранени
след което войниците се предават без бой.
На другия ден Райко Даскалов поисква ултимативно до 6 часа да му бъде предадена
властта. След изтичането на ултимативния срок, на 29-ти септември въстаниците в
три колони настъпват към София. Средната колона начело с Райко Даскалов с бой
превзема Княжево. Лявата колона се спуска през билото на Люлин и отхвърля
прикриващите войски при Горна Баня. Към 17 часа войниците от дясната колона
обхождат Боянския редут атакувайки го в движение на нож. Привечер настъплението
към столицата е спряно. Това забавяне на придвижването на въстаниците дава
възможност на правителствените части да се организират и на 30-ти септември да
преминат в контранастъпление. Тяхното превъзходство се оказва решаващо и
въстаналите войници са разгромени. Равносметката е: - повече от 400 убити
въстаници и около 30 правителствени войника, както и 98 ранени. Командващ
отбраняващите София сили е генерал Александър Протогеров. Тук обаче възниква
един интересен въпрос.
Защо след като се пропуква фронтът при Добро Поле и войниците се разбунтуват
тръгвайки спонтанно към София, съглашенските войски не ги последват и с
евентуален бърз марш да превземат България? Възможният отговор е, че техните
маши – земеделските водачи ще свършат по добре тези неща което същите те се и
опитват да направят: - Да използват справедливия гняв на омерзените войници и да го
насочат съвсем користно за завземане на властта от една партия!
За боевете и погрома при Добро Поле професор Елдъров казва следното: - ,,...Ако
при Дойран българските войни са успели да удържат позициите и дори да вкарат
превес във водените битки, то при Добро Поле те отстъпват не защото са били някакви
второ качество войници а затова, че Българското висше военно и политическо
ръководство са отстъпили от големите национални идеали и традиции които са били
следвани до този момент. Вместо това те се подчиняват на конюнктурните
политически съображения даващи особено големи права на Германия като съюзник.
Стига се и до парадокса – немски полковници и майори да командват нашите генерали
и да определят бойните тактики без да отчитат значимостта на българската

народопсихология. Цялата 11 Германска армия се състои от 6 български дивизии
командвани от немските щабове и въпреки това 3 дни нашите момчета се бранят като
лъвове ...”
По нататък той продължава: - ,, ...Стига се до там, че когато започват настъпленията
на съглашенците действащи български генерали са изтеглени от фронта за да отидат
в София и да направят шпалир на високопоставени гости - кралете на Бавария и
Саксония – дошли на посещение при Фердинанд. ...”
Накрая професора обобщава: - ,, ...Най смелите герои при Добро Поле са войниците
които удържаха, които останаха на предната линия и 3 дни се сражаваха, но накрая
отстъпиха. Това са бойците от 29-ти Ямболски полк, 32 – ри Загорски полк и 30 –ти
Шейновски полкове. Същите те които накрая омерзени от низостта на водената
политика и от цялостното отношение както към тях, така и към целите които се
преследваха, яростни се вдигнаха и потеглиха към София. За съжаление тези славни
бойци бяха отново използвани и захвърлени в калта на времето. Тяхната саможертва
не беше оценена и оползотворена подобаващо във времената когато това трябваше
да се случи. Докато доблестните офицери и войници проливаха кръвта си по
фронтовете – политиците си играеха на театрални войни и се водеха от моментните си
капризи и нечистите си интереси. България загуби войните на успешно водените от
своите чеда битки. България загуби достойнството си на сериозен защитник на своите
интереси и придоби характеристиката си на отличен боец който обаче е посредствено
и напълно хаотично ръководен от нечисти политици.
Епилогично, отдавайки заслуженото всекиму, редно е да отделим заслуженото и на
всичките тези помощни формирования и подразделения участвали с равен дял във
всичките тези битки, през всичките тези войни. Това са: - Артилеристите от 6- ти полк
който през двете балкански войни се разделя на два отделни – скорострелен и
нескорострелен. Виден командир на артилеристите от времето на войните и първи
полкови офицер на 6-ти полк е бащата на първия български командир на флота –
адмирал Иван Вариклечков – полковника а по късно и генерала от артилерията Петър
Вариклечков.
3-та пионерна дружина – командир на дружината майор Ангел Радославов и ротни
командири – капитан Чалъков и капитан Владимиров съответно за първа и за втора
роти. Пионерната дружина участва активно в проправянето на переправи, мостове,
полеви болници както и в разрушаването на жп линии и мостове. Дружината участва и
в помощ на местното българско население по местата на бойните действия.
Дивизионна полкова болница с командир – санитарен майор Георги Стаматов и
полкови лекари : - 11 пехотен полк - , 24-пехотен полк – санитарен майор Игнат
Барбар – български лекар от полски произход, 32- пехотен полк , 29-ти пехотен полк –
санитарен капитан Сасон Алкалай – син на дивизионния лекар на 7-ма рилска дивизия
– полковник Моше Алкалай, български евреин.
Главен санитарен капитан доктор Сасон Моше Алкалай в качеството си на
командир на полковия лазарет на 29 – ти Ямболски полк през 1913 година не допуска
разрастването на холерната епидемия, плъзнала по другите полкове. Синът на
полковник Моше Алкалай заедно с екипа си извършва чудеса за да направи
невъзможното и да оцелеят повечето от болните и ранените през тези войни.
В завършек е редно да обобщим, че българския войник е водил битките през
всичките войни за които говорим а и във втората световна – само по местата където
неговите предшественици са живели винаги през вековете и където се намират

техните кости. Това говори само за едно, че никога битките не са били завоевателни и
никога не са би самоцелни а в името на едната велика но неосъществена
многовековна цел.

Военен полеви театър

Марша на 29-ти Ямболски полк

Пленени сръбски оръжия

Едни от малките моменти на спокойствие и време за хигиена.

Бойци от 29-ти ямболски полк

,,…..Годината е 1916-та. България е в разгара на Първата световна война, а една
от арените на драматични сблъсъци между враждуващите лагери е Солунският фронт.

Българската армия, подкрепена от съюзниците си от Централните сили, се изправя
срещу обединените сили на Антантата, съставени в голямата си част от англичани и
французи.
Едно от многобройните успешни за родния войник сражения, водени през военния
конфликт, е това при Кенали. 42 денонощия български войски удържат силите на
числено превъзхождащите войски на Антантата и спират временно настъплението им
към Битоля. Вглеждайки се в този така славен период и по-конкретно изследвайки
историята на 23-ти пехотен Шипченски полк, екипът ни откри любопитна находка –
дневник на френски военнопленник.
В него освен информация от първо лице за битката, може да откриете и красноречиви
описания на българския войник, който очевидно до този момент е бил силно
подценяван и непознат за врага. Написаното ни демонстрира по един ясен начин
човешката страна на войната и фактът, че независимо в коя армия служиш, на кой
фронт се биеш и срещу кого се изправяш, страхът и постепенно утихващата надежда,
провокирани от ужаса на войната, са неизбежни.
Дневникът принадлежи на сержант Жер Оливие от 54-ти колониален полк, който е
пленен на 28 октомври 1916 година. Публикуваме го със съкращения.
11 октомври 1916 г.
Не съм виждал още българи, но които са ги виждали разправят страшни работи.
Ротния командир потвърди, че тия диваци българите били и човекоядци.
..Проклетата им Битоля… Българите усилено бомбардират гарата Кенали. Вали, кал,
вода, проснал съм се по корем всред калта и очаквам… очаквам събитията. Какво ли
ще дочакам?
13 октомври 1916 г.
Тая сутрин нашата артилерия усилено бомбардира неприятелските позиции. Особено
тука в ляво има една батарея от 155, обръща им из дъно окопите. Но и българите не
си играят, шрапнелите им току фучат, свирят, гранати раздират въздуха, от вред
трещят бомби. Току изведнъж без да знаем защо, се разгърмяват, пламва цялата
линия от адска престрелка…Заради тази престрелка стана вече 3 часа лежа на корема
си в тинята – не си познавам ни дрехите, ни обущата – всичко е безформена и
безцветна маса – славата на Франция на Балканите!… Някой разправя зад траверса,
че тука не са само българи насреща ни. Здраво се държат тия поразеници, инат
паплач, забили се в земята и макар, че на тъй на инак нашата артилерия ги рови и
разравя – не шават. Тука половината и повечето трябва да са германци. Непременно,
защото българите не могат удържа това – казват, че не ги бивало за модерна окопна
война.
14 октомври 1916 г.
Вразуми ги, Господи, те искат да атакуваме! Вече раздадоха и вино да ни позамъглят
главите – ще има значи атака днес…
…Боже, Боже, имам съвсем слаба надежда да видя още веднъж Франция…Да умреш
поне във Франция или за Франция, а то за тия голтаци… Поврага му и сърбите, и
българите, и целият им изток…
15 октомври 1916 г., при гара Кенали.

Какви ти германци (бел. ред. – за да бъдат спокойни войниците, френското командване
взело решение да им бъде съобщено, че срещу тях воюват немци)! То били българи –
брадясали, страшни, черни цървулани. Видях ги с очите си, макар отдалече – цели
покрити с косми, с пъклени очи. Отървахме се, ама как, сам си зная, а за другите един
Бог знае. На ти тебе атакувай! Не разбирали българите от окопна война! Сочейки
безспорната мощ на нашата артилерия, поручик Шотард ревеше: „Те всички са избити
от барабанния ни огън. Вървете направо към окопите, никаква съпротива, никаква
жива душа няма да срещнете и довечера сте в Битоля – там е почивката, там е
избавлението.
Бил съм и в други боеве и при Сома, и при Вердюн, но такава страхотия и такъв бесен
народ
не
съм
виждал.
Ребюфа, горкият Ребюфа! Жив го уловиха. Тежко му! Той от тия канибали най-много се
боеше. И Кампло, и него уловиха жив. Каква съдба ги чака… Боже, Боже, къде ни
изпрати. Аз си знаех, че няма да успеем, но дружинният като викнал: “Атакувай!“ Я ти
ела да те видя, я ти излез срещу българите, като били толкова прости и не разбирали
от модерен бой… Да бяхме само бели, поне нямаше тъй нещастно да свършим. Аз го
заявих и на ротния: “Mon capitain, не ви ща 30 души във взвода, половината ми дайте,
само десет ми дайте, да, десет, но да са бели французи.” С тия ваксаджийски кутии –
сенегалците, никъде не можеш да отидеш. Те и френски не разбират. Само зъзнат от
студ и за вкъщи плачат. Отвратителна сган са тия черни. Ех, да беше цялата ни войска
само бели…
16 октомври 1916 г.
Нашата артилерия бомбардира най-усилено неприятелските позиции – същински
вердюнски ад. А те, българите, не мърдат, а се нахвърлят с шрапнели и фугаси по
окопите ни. И ние се обърнахме на страшилища. С нашите почернели немити лица,
рошави бради, с окаляните до неузнаваемост дрехи, ние сме същински пещерни люде,
които газят на четири крака из тинята, гледат подплашено с изцъклени очи и нищо не
виждат. Смеехме се на българите…
Ето, тоя огън се превръща във фурия. Ох, нещастие! Пак ли ще атакуваме? Все ние ли
се намерихме да ни хвърлят срещу българите?…
18 октомври 1916 г.
Отървахме се. Светна ми. Нощес изтеглиха ротата. Та какво ли беше останало?… Ще
си почина, ще полежа и ще подишам малко без гърмежи, без кошмари за тия грамадни
страшни цървулани….
24 октомври 1916 г. , с. Секулево.
Това не е почивка, ден и нощ вали дъжд, палатки, окопи, пътища – всичко е плувнало
във вода. Кал, невъобразима кал. Не съм виждал в живота си толкова кал – тука е
война и с тая непобедима сръбска кал… Изпратиха ни на тия проклети Балкани и вече
не се погрижват за нас. Да се биехме за Франция, за нещо свое, а то стовариха ни в
тая кал, в тая дива страна, всред тия мръсни сръбски селяни, мръсни като тяхната кал,
ние гнием в нея заради техните македонски коптори, докато един ден тия българи
скочат върху ни и ни изтрепят. Те поне все пак са си у тях или до тях си и са свикнали.
Аз се питам, нас защо ни пратиха тука да мрем? Ние що щем тук?
Малко ни важи, чия била Македония. За техните кавги, ние нещастния французки
народ
патиме.
Неразбрана война! Но смееш ли да кажеш, че не тука е нашето място, че ние трябва

нашата земя да браним, защото я нагазиха бошовете. Ще дойде време, всичко ще се
разбере, но колко ми струва, когато всички безполезно си отидем по реда из тия чужди
нам
пущинаци…
… Студено ми е, треперя…как страдам, как ужасно страдаме всички изхвърляни тук.
Сити сме да се търкаляме из тая кал, всред тия пущинаци,разбирате ли, хей там в
Париж, който сте виждали Балканите само на карта, тилови такива…
26 октомври 1916 г.
Пак ни турнаха на линията. Натъпкаха ни в едни по-мизерни окопи, до една река.
Гарата Кенали остава по на запад от тук. Българите са съвсем близо, та не смеем да
се
подадем
и
да
погледнем
–
цял
ден
стрелят…
Ротният казва, че дошла още много наша артилерия и получила заповед да не оставя
ни една българска батарея да се обади. И действително от нашите артилеристи не
можем се оплака – ден и нощ стрелят. Онези – българските – трябва да виждат голяма
мъка, но въпреки всичко пак се обаждат. Кой ги знае – нашите ли не ги виждат хубаво,
крият ли се някъде… Казват, че по на изток сме имали успехи и българите отстъпвали.
Не знам, какви успехи имат там ония – сърбите – но тука с толкова артилерия не
можем не само да ги поклатим, но и големи мъки ни създават. Нощес ми докарали
някакъв си русин да пее руски песни от нашите окопи, за да разколебават българите –
те нали нещо са сродни. Той пя, те го слушаха, че като откриха един огън по нас – на
ти тебе едно разколебаване, едни песни ни в туй, ни в онуй време. Едва сверихме да
се изпокрием…
28 октомври 1916 г.
Пак атака! Вече раздадоха вино да ни понапият… Тия хора са си загубили ума. Дъжд
вали на порой – сякаш потоп ще става. Мене едва ме прибра поручик шотард под един
навес, където и пиша…Да може дъждът да отмени атаката!…
Тия проклети българи, сто пъти проклети! Залостили са се ей там и всред тоя потоп
от дъжд и от огън на стотини наши оръдия, всред тая ужасна тъма и те не спират, а
стрелят, трещят с бомби, артилерията им бие по нашите окопи,… и кръв, кал, вода,
дим, трясък, тела – всичко се смесва… усещам, че разумът ми се губи в тоя
хаос. Глава не можеш да подигнеш, а ще трябва да атакуваш. Че в това ли време
намислиха да ни изкарват на разстрел от тия вълци – те само това чакат… Да се
помни и да се знае, че който не е бил в атака при Кенали, който не е бил мачкан от тоя
рядък, но жесток огън на българите, който в тоя пороен дъжд не се е влачил по корем
из калта на плувналия окоп, чакайки часа на атаката, но сигурната смърт, който не е
чувствал ужаса всеки момент, да бъде заринат от българска граната, в тая чужда земя
или жив разкъсан от внезапно изскочилите български страшилища … в тоя див
далечен край…“
Ето как един френски войник описва фронтовата си среща с нашите войници по
времето на голямата първа световна война!

