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По повод 100 години от Балканската война:  

ЕДНА ЗАБРАВЕНА КНИГА 

 

(за поемата „Златни ниви и бойни полета” на Емануил Попдимитров) 

 

Евгения Славчева РАНГЕЛОВА - ПЕЕВА 

 

 

1. Юбилейното тържество в Благоевград  

 

На 5 октомври 2012 г. БНТ излъчи на живо от площад „Георги 

Измирлиев” в Благоевград тържествената заря-проверка по повод 100 

години от обявяването на Балканската война [1]. На честването 

присъстваха президентът на България, премиерът, министри, депутати, 

кметът и други представители на държавата, областта, общината и 

църквата. Пред очите на събралото се множество се развяха знамена 

светини, излезли от Военноисторическия музей: знамето на 6-и пехотен 

търновски полк, участвал във военните действия при Лозенград и 

Люлебургас; знамето на 13-и пехотен рилски полк, участвал в битките при 

Кочани, Струмица и Булаир; знамето на 23-и пехотен шипченски полк, 

участвал в блокадата на Одрин.  

Точно преди век, на 5 октомври 1912 г. - непосредствено след 

обявяване на Балканската война, първият освободен от българските войски 

град става тогавашната Горна Джумая, останала под османска власт след 

Берлинския договор. Не е било лесно: има 15 загинали и 24 ранени от 

настъпващата на юг Седма пехотна рилска дивизия, чийто командващ е 

роденият в Болград (Бесарабия) генерал-майор Георги Тодоров (1858-

1934), брат на акад. Александър Балан. В същия ден чети освобождават 

Банско. В следващите дни насочените към Солун наши военни части, 

подпомогнати от доброволци, освобождават селища и земи в Пиринския 

край. Започват и действията на българската армия в Източна Тракия, по 

посока на главния удар към Цариград.    

По време на тържествения ритуал бяха прочетени десетки имена на 

повече или по-малко известни герои от войната, заслужили правото на 

почит:  военнослужащи с чин от генерал до редник, войводи, четници, 

опълченци. Между тях  -  имената на кап. II ранг Димитър Добрев, 

началник на подвижната отбрана и командир на отряда от 6 миноносци в 

Черно море, атакували турския крайцер „Хамидие” в нощта на 7 срещу 8 

ноември 1912 г., и на мичман I ранг Георги Купов, командир на 

миноносеца „Дръзки”, чието торпедо поразява неприятелския съд. Също и 

на ефрейтор Иван Арабаджиев, родом от варненското село Аврен, и на 

редник Кольо Тенев от 24-и пехотен Черноморски полк, които в 
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ръкопашен бой на 18 октомври 1912 г. пленяват турско бойно знаме при 

Караагач дере до Бунархисар [2].  

Произнесени бяха и имената на представители на българската 

литература и изкуство, отразили с перо, четка или длето хода на войната и 

подвига на българския войник: Иван Вазов, Елин Пелин,  Йордан Йовков,  

Антон Страшимиров, Димчо Дебелянов, Димитър Полянов, Стамен 

Панчев; доц. Михаил Арнаудов, доц. Александър Балабанов, акад. 

Александър Балан; Андрей Николов, Никола Михайлов, Владимир 

Димитров – Майстора, Никола Кожухаров, Петър Морозов. Също и на 

режисьора Радул Канели и на загиналите във войната артисти Христо 

Ганчев и Атанас Кирчев.  

Почти всеки българин има предци, които са участвали в Балканската 

война.  Затова и аз с трепет слушах имената на военачалниците герои от 

Булаир и Шаркьой ген. Стилиян Ковачев, ген. Георги Тодоров, ген. Никола 

Генев, полк. Стефан Манов, под чието командване са воювали 

пехотинците трънчани от  родния край на баща ми  (от 1919 г. - оттатък 

Ньойската граница). Знае се, че в края на януари 1913 г.  - след 

неуспешните преговори в Лондон между воюващите страни и след 

младотурския преврат в Цариград, са възобновени бойните действия на 

тракийския фронт. Турските войски минават в настъпление. По известната 

с красивата си панорама (и с многото пролята кръв) тънка ивица земя, 

разделяща Мраморно море и Егейско море (Бяло, както тогава са го 

наричали), започват тежки боеве – и по двата фланга на българската 

войска. На 8 февруари (стар стил - 26 януари) 1913 г. при Булаир – старо 

укрепление с три форта за охрана на Дарданелите, въпреки мъглата и 

неколкократното числено превъзходство на турските части, Седма рилска 

дивизия печели победа. Изпратените на помощ резервисти от 49-и пехотен 

полк („чичовци” в напреднала възраст), виждайки младите  мъже от 22-и 

пехотен тракийски полк да се разколебават и огъват пред настъпващия 

противник и страхотния огън на турския флот в Мраморно море, извикват 

на тяхното си, трънско наречие: „Дèца державу изпущише! Пай ли турски 

робье че ставамо!? Напред!” и на бегом, с възгласа „Ура!” се врязват в 

турските редици [3]. Полковник Георги Стоилков, тогава капитан, 

командващ картечна рота от прехвърления от Дедеагач към Булаир 13-и 

пехотен рилски полк (с командир полк. Ст. Манов) и по време на тези 

сражения пратен в подкрепа на 22-ри пехотен тракийски полк, пише в 

спомените си: „Какво скромно величие и красота крият тия прости думи, 

този възглас, изтръгнат из гънките на войнишкото сърце! Какъв израз на 

дълг на гражданина-войник към държавата, какво чувство на другарство!”  

Турското полково знаме на Булаир е пленено около 15 часа на 8 февруари 

1913 г. от войника от 15-а рота на четвърта дружина  при 49-и полк 

ефрейтор Петър Тасев от с. Сухи дол край р. Ерма (съседно на Драинци, 

където година и осем месеца по-късно се е родил баща ми). На 22 март 
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1913 г. скромният, но прославил се П. Тасков е рисуван от Вл. Димитров-

Майстора. (Привлеченият като художник към щаба на Седма рилска 

дивизия кюстендилски художник, през 1912 г. учител в Търговската 

гимназия в Свищов, отначало е бил доброволец-санитар в 13-ти пехотен 

рилски полк, откъдето някога като беден ученик и студент е получавал 

издръжка.) [4]. Името на Тасков не бе споменато в Благоевград. В другата 

стратегическа точка – Шаркьой, опитът на противника да удари българите 

по Булаирските позиции в гръб също не успява. (В спомените си от тези 

дни Майстора пише за появата на бронирания кръстосвач „Хайредин 

Барбароса” и за десанта при Шаркьой, където всичко вряло като котел [5]). 

В периода 8-10 февруари (26-28 януари стар стил) 1913 г. недобре 

екипираното Македоно-одринско опълчение с командир ген. Н. Генев 

съумява да изпълни възложените му задачи при отбиването на турския 

десант от 32 кораба в Мраморно море. Там се проявява и група моряци, 

водена от боцмана при семафорно-наблюдателния пост Минко Даскалов 

[6].  

 Пак по това време, но в по-друга обстановка - в морето при Дедеагач 

(недалеч от устието на Марица) и в дългия  (75-километров!) Сароски 

залив, моряци от военния ни флот и от кораби на Българското търговско 

параходно дружество, в което от 1903 г. служи варненският ми дядо, са 

преживели върховно напрежение, за да изпълнят достойно воинския си 

дълг в критичен за българската армия момент. В лютата зима намиращите 

се по фронтовите позиции български войници от новоформираната през 

декември 1912 г. IV армия (в състав пехотните Седма рилска и Втора 

тракийска дивизии, Македоно-одринското опълчение, конна, аеропланна и 

др. части) са застрашени от глад и измръзване. Стигнало се е до там, че 

макар и изтощени, те са заставяни да играят хоро около огъня, за да не 

заспят и се вкочанят в снега. (Такъв сняг не бил падал по тези места от 80 

години!). Спасяват ги нашите моряци, които под командването на 

лейтенантите Никола Фурнаджиев [7] и Цани Тодоров [8] организират 

снабдяването на  армията с храни, фураж, горива и боеприпаси по море, 

през пристанище Дедеагач и пригоденото за целта разтоварище на брега 

при Карачели в Сароския залив – единствен възможен подстъп към нашите 

войски. Правят това, след като предварително внимателно проучват, 

обмислят и съгласуват с по-високото ниво, а после и осигуряват както 

надеждна защита на брега откъм суша и вода, така и транспортни средства 

и пътища към разположените навътре в сушата войски, а също и тяхната 

охрана. (Разстоянието по суша между Карачели и щаба на Седма рилска 

дивизия при с. Кавак е 16 км. За особено спешни товари е предвиден 

транспорт с малка моторница от Карачели до устието на р. Кавак.) 

Осигуряват и надлежно разузнаване. Въпреки крайно неблагоприятните 

зимни условия и неудобното пристанище в Карачели параходите „Борис” и 

„Варна” (Балканската война ги е заварила на рейс оттатък Проливите) се 
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справят с отговорната военновременна заповед. Опасните им товари 

изискват голямо внимание, още повече, че плитката вода налага двукратно 

прехвърляне: от закотвения наоколо километър от брега кораб - върху 

осигурените от морското командване мауни, лодки, че дори и малки 

ветроходи; после от тях – върху два спешно построени пристани. Между 

Дедеагач и Карачели плават с охрана от само няколко военни моряци на 

борда и разтоварват нощем - под угрозата да бъдат потопени от 

неприятелски обстрел, та затова при пълно бойно затъмнение [9]. В 

критични моменти се укриват между трите островчета на Сароския 

архипелаг. В този район, намиращ се в близост до подстъпите към 

Цариград, та поради това с изключително стратегическо значение, е имало 

и други ефикасни действия на български моряци. Струва ми се, че като 

цяло съставителите на поименния списък в Благоевград не са обърнали 

достатъчно внимание върху операциите на нашия флот, провеждани извън 

черноморските проливи. Надявам се по-нататък пропускът да бъде 

поправен, защото морските историци от Варна и други техни колеги 

непрекъснато изнасят нови данни в своите публикации, а чрез 

многобройните си юбилейни изяви ги съобщават и пред по-широка 

аудитория [10, 11].  

Както казах и по-горе, в предаването от Благоевград бяха споменати 

не само  героите, проявили се по време на военните действия, но и наши 

творци. Пропуск, по мое мнение, имаше и в края на списъка. Помислих си, 

че там би трябвало да се чуе и името на поета Емануил Попдимитров (с. 

Груинци, Босилеградско,1885 - София, 1943), издал през 1929 г. книгата си 

„Златни ниви и бойни полета” – поема за Балканската война в 8 песни с 

пролог и епилог. Разказ  в стихове от 238 страници! Мобилизиран от 

началото на учебната 1912/1913 г. до февруари 1913 г. (когато учебните 

занятия са възстановени със заповед на министъра на просвещението), 

младият, елегантен и впечатляващо интелигентен учител Попдимитров от 

Държавната мъжка гимназия в Хасково опознава добре живота на войника 

по дългия боен път на неговата рилска част. (От Солун до Дедеагач 13-и и 

22-и пехотни полкове са транспортирани по море с гръцки кораби; щабът 

на 7-а Рилска дивизия - с железницата; 49-и и 50-и полкове се прехвърлят 

по суша покрай жп трасето, и с техния обоз се движат приятелят на Ем. 

Попдимитров Вл. Димитров Майстора и кончето му с художническото 

въоръжение. След обрата в отношенията между воюващите държави 

прехвърлянето на български части по море от Карачели до Кавала през май 

1913 г. става с параходите „Борис” и „Варна”.) Редник Попдимитров 

понася неподозирани несгоди и изпитва непознати чувства при тежките 

походи и преходи и в безсънните нощи на тревожно очакване преди 

битката; във възторга от победата, но и в покрусата от смъртта на другари 

по оръжие и на близки, останали завинаги на бойното поле или починали в 

полева болница, претъпкана с ранени, премръзнали, ампутирани или 
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заболели от епидемия войници. И още нещо, характерно за Ем. 

Попдимитров: видял е войната с всевиждащите очи на художник, 

почувствал я е със сърцето на поет и я е усетил с цялото си мирозрение на 

философ, който разсъждава за смисъла на човешкия живот, за  дълга към 

народ и отечество, за благословения труд и за голямата трагедия, наречена 

война. Тук трябва да се каже, че морските операции по време на 

Балканската война остават извън полезрението на пехотинеца Ем. 

Попдимитров. Когато след години започва работа върху поемата, той вече 

е натрупал богат житейски опит, включително и от участието си в 

следващата, Първата световна война, когато като преводач на Южния 

фронт и в Главната квартира на армията в Кюстендил е имал възможност 

да добие по-отблизо впечатления и за ролята и  отговорностите на 

командния състав. Тази поема, която е създадена с преклонение пред 

стоицизма както на участниците във войната, така и на останалите у дома 

без мъжка подкрепа, и която е пропита с болка от неосъществения идеал за 

обединение на българския народ, днес е непозната у нас. Дано с 

настоящата статия заинтересувам читателите на „Морски вестник”.  

 

 

2. За поемата „Златни ниви и бойни полета” и за нейната 

история  

 

За поемата „Златни ниви и бойни полета” не бях и чувала до 

февруари 2007 г. Тогава, на изложба с картини на български художници от 

личната колекция на поета Емануил Попдимитров в галерията на Си Банк 

в София, видях за първи път книгата (сн. 1) – под стъкло, та без 

възможност да я разлистя. Силно ме впечатли златната рисунка върху 

корицата: полегнали, натежали житни класове и забодена в земята сабя с 

натъкнат върху нея венец – като надгробен кръст (сн. 2). Изящна рисунка 

на Б. Лулчев, изразителна и лаконична като лого: златни ниви, ала – уви! - 

бойни полета. Самият Емануил Попдимитров - „ерудит по природа, 

романтик по душа”, както е озаглавена статията на Николай Дончев в 

книгата, която д-р Светла Попдимитрова издаде във връзка с изложбата на 

бащината си колекция [12], освен поетическа, е имал и художническа  

дарба („пленник на две музи”, както го нарича Катя Зографова в статия в 

същата книга [13]). Оставил е трудове не само в областта на литературата, 

но и на философията и изкуството, писал е критики и слова по случай 

откриването на художествени изложби. Рисувал е пейзажи и портрети. 

(Година след споменатите по-горе изложба и книга бе представен и 

документалният филм „Емануил Попдимитров отблизо”, създаден от 

литературния критик Константин Еленков и актьора Илия Божилов – с 

голямо преклонение пред делото и творчеството на някога именития, а 

днес позабравен българин от Западните покрайнини.)     
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Трябва да добавя, че тази издънка на три поколения учители и 

свещеници, известен полиглот и ерудиран познавач на европейската 

култура, е завършил философия и литература в Швейцария, след като през 

1907 г. е бил изключен от Софийския университет заради освиркването на 

цар Фердинанд при откриването на Народния театър в столицата. След 

дипломирането си с отличие във Фрибург през 1912 г. отклонява поканата 

да остане там като университетски преподавател и се завръща в родината. 

(„Чувството за неотделимост от родните пазви Ем. Попдимитров пази като 

нещо най-съкровено”, ще каже след години критикът Вл. Василев [14].) 

Учителства в Лом, Хасково и Кюстендил (там е и преподавател във 

Висшия педагогически курс), а от 1923 г. до смъртта си е частен доцент 

към катедрата по сравнително литературознание в Софийския 

университет. Изявява се като виден общественик и защитник на 

българското малцинство в Кралството на сърби, хървати и словенци (от 

1929 г. – Югославия, от 2006 г. - Сърбия), където след Ньойския договор 

преминава родното му място. По различни поводи, вкл. и на 

организираните от Обществото на народите конгреси на малцинствата в 

Женева на 28 август 1929 г. и в Берн на 18 септември 1933 г., произнася 

добре аргументирани и добре написани речи, част от които – запазените, са 

публикувани неотдавна [15, 16]. Обявява се против депортирането на 

българските евреи през 1943 г. Разнородната му ангажираност с поезия 

(извайва лирическия стих още в студентските си години), със задълбочени 

научни изследвания, та и с обществена  и революционна дейност може да 

изглежда странна или да не се харесва на всеки, но тя е факт. „Този 

скромен, деликатен и целомъдрен в живота човек, ..., този кабинетен човек 

не само по призвание, но и по професия, ..., е един от най-задушевните 

поети в българската литература” [17]. И още нещо: този човек на 

изкуството и науката е българин с будна гражданска съвест, който не 

допуска компромиси, та наред с удовлетворението от постигнатото, 

изпитва и горчиви разочарования.  

Потърсих поемата в Народната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий”. В каталога заглавието фигурираше като том 5 от съчиненията 

на поета. Неколкократно и все безрезултатно пусках заявка. Накрая ми 

доставиха някакво издание на Военното издателство от 1985 г.  – „Златни 

ниви и бойни полета. Стихотворения и поеми от Арсени Йовков, Никола 

Ракитин и Емануил Попдимитров” (сн. 3). Вътре - Попдимитровата поема 

в съкратен вариант! На с. 149, в бележките към книгата, съставителят 

Стефан Коларов прави следното обобщение за включените в сборника 

поети (тримата са почти връстници – родени са все в първата половина на 

80-те години на XIX век): „Макар и с различна житейска и творческа 

участ, между тримата има нещо общо и сходно. То иде по линията на 

времето, в което се раждат и възмъжават, в онази неспокойна и  трескава 

атмосфера на националноосвободителни борби, продължили и след 
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Освобождението поради това, че нацията е разпокъсана, а значителни  

дялове от България остават под чуждо иго. И несъмнено войните – 

Балканската и Междусъюзническата, както и Първата световна война - 

това е, което формира и изострената патриотична чувствителност, и 

будното отношение към народната съдба. Заедно с редица други творци и 

тези автори създават произведения, в които намират отзвук тежките, 

драматични  събития от фронта, пресъздадени са силни и вълнуващи 

сцени, разкрито е отношението към родината, вярата и упованието в 

нейното бъдеще”.  В предговора си съставителят е дал следната оценка за 

„Златни ниви и бойни полета”: „Въпреки изпъкващите мирогледни 

слабости, поемата е ценна с редица вълнуващи сцени и картини. В разказа 

на бащата е намерена свързващата нишка между събитията и съдбата на 

българите, които са орисани на трудна робска участ. Поемата още със 

заглавието си изразява хуманизма на Емануил Попдимитров, неговото 

отрицателно отношение към войната. Но заедно с това той е разкрил и 

възхищението си от „българския лъв”, рисувайки смелостта и родолюбието 

на офицери и войници. Съзнателно авторът търси документалността, 

въвежда като свои герои изтъкнати военни командири, назовава армиите, 

които печелят  победа след победа. Излязлата през 1929 г. поема се явява 

своеобразно обобщение на неговия опит да скъса с аполитичността, с 

индивидуализма, което се чувствува вече в други негови произведения. 

„Златни ниви и бойни полета” е реалистична творба с ярко патриотично 

звучене. Въпреки някои религиозно-философски мотиви и неточни оценки 

на събитията, въпреки прокрадващия се мистицизъм и фатализъм тя е 

съхранила редица трайни художествени черти и остава сред най-хубавите 

книги, в които е отразена великата саможертва на героите.” И в края на 

предговора - заключителните думи на Стефан Коларов за тримата поети, 

които не друго, а Военното издателство е решило да преиздаде 

десетилетия след смъртта им: „В нашето богато литературно наследство 

произведенията на Арсени Йовков, Никола Ракитин и Емануил 

Попдимитров заемат своето достойно място. Те са убедително 

доказателство за трайната и силна връзка на творците с народната съдба, с 

армията. Заедно с отразяването на бойния дух и слава в тях изпъкват ярки 

социално-нравствени проблеми, страстната защита на човека и неговата 

жажда за мир и щастие.”  

Прочетох съкратения вариант на „Златни ниви и бойни полета”, 

после – естествено - отново затърсих пълния текст. В другата депозитна 

библиотека - на Софийския университет, също не можаха да изпълнят 

заявката ми: петият том от съчиненията на Ем. Попдимитров липсваше и 

там! Успях да се сдобия с книгата след дълго обикаляне по софийските 

антикварни книжарници. Усилията си струваха!  

След телевизионното предаване от Благоевград на 5 октомври 2012 

г.,  което ме върна към поемата, потърсих информация и в Интернет. 
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Предположението ми се потвърди. Книгата, която липсваше в две водещи 

столични библиотеки, се оказа в списъците на заглавията, забранени със 

специални заповеди през годините 1952, 1955 и 1957 [18]. Попаднала е под 

удара на дефиницията „Вредни са всички тези книги, в които се 

възхваляват буржоазният морал, частната собственост и се споменава 

Господа”. 

Потърсих мнения за книгата отпреди 1952 г. Писано е и от 

литературни критици, и от езиковеди (проф. Стефан Младенов намира, че 

със старинния си език тя звучи по Омировски), и от военни специалисти, 

коментирали достоверността на така изложените събития. Произведението 

допуска различни гледни точки, но не трябва да се забравя, че то не е 

научна студия, а поема. Ето какво е казал 20-ина години преди забраната 

литературният критик Владимир Василев (1883-1963), редактор на сп. 

„Златорог”, а през 1943 г. и на избрани стихотворения от Ем. Попдимитров 

[19]:  „Войната [става въпрос за Първата  световна война – б. м.] раздруса 

издъно народа ни, пречупи историческата ни съдба, преобрази психиката и 

съзнанието ни и ни отхвърли в един нов свят. Тя обнажи сили, непознати в 

никоя мирновременност. Страшната изостаналост, до скъсване, на 

народната душа, изпитанията, блясъците на морално могъщество, 

националната покруса, тътенът на безверието – това са прояви, които  по 

своята величина могат да бъдат мерени само с исторически мащаби. 

Странно би било, ако бяха останали неотразени в литературата ни, ако 

онова, което претърпя един народ цели пет години, не образува паметни 

страници в нея. ... Не се касае  за епопеи – тях могат да ги пишат и след 

векове или никога да не ги напишат, - а за непосредствено видяното и 

преживяното, за една действителност, за която поетът на XXI век ще се 

интересува дотолкоз, доколкото ние ще знаем да му я дадем.... Два 

сериозни опита за епопея принадлежат на Кирил Христов и Емануил 

Попдимитров. На „Чеда на Балкана” липсва епическа рамка и преди нея – 

епически стил. Кирил Христов е вън от събитието. По-голям поетически 

обхват има в „Златни ниви и бойни полета” на Ем. Попдимитров. 

Чувствува се в нея съдбовността на онова време - във вярната и 

драматична хронология на тракийската кампания, - макар тъй често поетът 

да изпада в тона, с който се пишат военни истории или релации, или в 

наивно, простодушно изображение. Но важен е общият строеж на поемата 

и отношението на поета към войната като сбъдване на историческа 

промисъл. В хода на събитията той знае да вплете органично бита на 

народа (селото, домашния кът), личната драма на героя и да даде на 

поемата си значението на широка национална фабула. Поетизацията на 

връщането, на мирния труд, на скромните радости след толкова тегло 

завършва като купол цялото”. И по-нататък [20]: „Дебелянов, Лилиев и Ем. 

Попдимитров откриха една по-друга принадлежност от тая на своето „аз” – 

на своя народ. Те се почувстваха негови синове, които той зовеше”.  
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Потърсих мнения за поемата и от по-ново време. В юбилейния 

сборник по случай 120 години от рождението на Ем. Попдимитров, 

включващ 22 статии, има няколко изречения, с които Св. Попдимитрова 

само припомня, че е имало такова  произведение. Има и две цитирани от 

други автори  под линия заглавия на публикации върху забравената книга 

[21]. Няма отделно изследване, няма опит за нов прочит.  

 В дисертация от Факултета по нова българистика към Нов български 

университет - София, също в бележка под линия, се споменава за едно 

неосъществено намерение. По-точно, приведен е следният цитат от 

статията „Страници от българската литературна история на войната” на 

проф. Михаил Неделчев (правнук на ген. Иван Фичев): „Колкото и 

парадоксално и неочаквано, в тази българска интерпретация [цитираните 

преди това строфи от Дебелянов – б.а.] войната не огрубява, не оварварява 

отделния човек, а с цялата си трагедия го преобразува интелектуално и 

морално, прави го всъщност по-чувствителен. Антология с откъси и цели 

творби в този дух  може да се направи от десетки разкази на Йордан 

Йовков, дори от поемата „Златни ниви и бойни полета” на Емануил 

Попдимитров, книгите „Брегалница” на Михаил Кремен и ...” [22].  

Не съм литератор, затова приключвам с въпроса какво са казали 

литературоведите и критиците. А дали поемата за Балканската война може 

да заинтересува и впечатли днешния обикновен читател, това зависи от 

неговата интелигентност и чувствителност. Стига, разбира се, да успее да 

се добере до книгата.  

 

Тук трябва да добавя и онова, което ми разказа за книгата дъщерята 

на поета, г-жа Светла Попдимитрова-Кънева (сн. 4), лекарка, каквито са 

били и по-големите от нея брат Здравко и сестра Лилия Белоречка. На 

снимката д-р Св. Попдимитрова е застанала пред студентския портрет на 

баща си, нарисуван през 1906 г. от Вл. Димитров-Майстора, и пред 

мраморния бюст от последните му години, направен от Петър Балабанов. 

(Майстора и Ем. Попдимитров са били най-близки приятели от ранни 

години, заедно се записали в Художествената академия, делили са обща 

квартира. Когато вече живеел и творял в кюстендилското село Шишковци, 

Майстора е казал: „В София идвам за изложби и да видя Емануила”.) На 

снимката вляво се виждат картини от Ем. Попдимитров (пейзажите от 

родния край „Пред залез” и „Старият дом” и портрет на съпругата му Дора 

от 1935 г.).       

Работа над поемата Ем. Попдимитров започва през 1925 г., когато е 

вече напълно зрял човек. Прототипи на главните герои са близките му от 

голямото семейство (с живи 5 сина и 2 дъщери) на поп Димитър поп 

Захариев поп Лазаров (в поемата  - поп Сребро), който след края на 

войната е направил палешник за рало от събирани из нивите шрапнелни 

чашки. В образа на учения Андрей е самият поет, на учителя Боян – брат 
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му Лазар, на Петър – Ангел, най-големият от братята Попдимитрови. 

Техните лични преживявания са описани на фона на събитията от времето 

преди обявяването на войната, та до завръщането от фронта. В поемата 

Петър поп Сребров е сред жертвите на войната, докато прототипът Ангел 

Попдимитров оцелява и се завръща у дома. По спомени на д-р Здравко 

Попдимитров, в кабинета на баща му била окачена огромна стара карта на 

Балканския полуостров, по която поетът отбелязвал със знаменца местата 

на описваните в книгата военни действия. Всъщност, авторът е 

съсредоточил вниманието си главно върху настъплението на българските 

войски в Източна Тракия - от есента на 1912 г. до пролетта на 1913 г., и 

върху боевете във Вардарска Македония след това - по време на 

Междусъюзническата война. Може би, защото в тези две фази на войната 

най-силно се е проявил духът на българския войник, носещ в сърцето си 

идеала за национално обединение. Работата върху поемата  продължава 4 

години - не само въз основа на  лични спомени и разкази на участници, но 

и въз основа на проучени документи в библиотеки и архиви, вкл. турски. 

Имената на военачалниците и названията на селища, местности, реки и пр. 

в поемата са автентични.  

Първото издание на книгата - от 1929 г., е в тираж 3000 екземпляра, 

100 от които са на луксозна хартия с твърда обложка (специално за 

Военното министерство). Поетът посвещава поемата на майка си Кана 

Попдимитрова, починала през 1928 г. Второто издание с тираж 2000 

екземпляра е поръчано през 1942 г. (сн. 5). След смъртта на Ем. 

Попдимитров синът му Здравко прави ново издание с тираж 2000 

екземпляра в печатница „Стопанско развитие” на ул. „Веслец” № 5. За 

съжаление, падналата бомба разрушава сградата на печатницата и 

унищожава по-голямата част от това издание (сн. 6 и 7). Последното 

издание, на Военното издателство от 1985 г., е от поредицата Дълг - 

военно-литературно наследство (сн. 8).   

 

3. За поемата от самата поема  

 

Поемата „Златни ниви и бойни полета”  е художествен хронологичен 

разказ за Балканската война. Най-обща идея за него може да даде 

приведеното по-долу     

  

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

Пролог     

Нива – Съдба – Народът         

 5-8 

 

Първа песен – СЕЛО 
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Тишина – Есен – Утро – Оран – Разказ на бащата – Предвестие – 

Гости – Спомени – Нощ  - Ана – Размисли – Прощаване – Калина

   9-38  

 

Втора песен – ПОД ЗНАМЕНАТА  

Мобилизация – Андрей – Набори – Влак – Тракийски полета – Трите 

армии – Обози – Найден – Генерал Димитриев -  Петър  поп Сребров 

– Бивак – Сън – Писмо – Напред!      

   39-62 

 

Трета песен – ВОЙНА 

Война – Уплаха – Настъпление – Първо сражение – Първа смърт – 

Авангарди – Артилерия – Разезд – Двете войски – Река Теке – 

Турски военен съвет – В очакване – Заповед за отстъпление – Девети 

октомври –  Два пълководца 63-92   

 

Четвърта песен – ЛОЗЕНГРАД –КАРАГАЧ 

Бдинци – Край селското огнище – Десети октомври – В мъглата – 

Последно усилие – При войските – Лозенград – Приветствие – 

Опиянение – Среща – Село Лефеджик – Пожар – От наковалня в чук 

– Карагачки бой – Смъртна мъка – Нощна атака – Люле Бургас  

             93-128 

 

Пета песен – КЪМ ЦАРИГРАД! 

При Соуджак – Спартанци – Умрете на поста! – Победа – 

Отстъпление и бягство – Към Сарай – Братски могили – Последен 

слънчев ден – По следите – Призракът от Азия – Часовой – На 

Чаталджа – Илери табия  - Изненада – Мъченици – Застой – 

Победители             129-155 

 

Шеста песен - МИР 

Примирие – Болница – Пробуждане – Раздяла – Към село – Зимен 

ден – Бъдни вечер – Коледари – Утро – Килимът на живота – 

Бедствия – Булаир – Снежни бури – Одрин – Островът на смъртта – 

Пленници               157-186   

 

Седма песен – ЗАЛЕЗ 

Пролет – Копнежи – За Македония – Към юг – Нощно настъпление – 

Секретен пост – Примирение – Сред нивите – Отстъпление – Към 

върха! – Бягство – На гости – Повиен – Буря – Говедарник – 

Балканският лъв         187-215 

 

Осма песен – ЖЪТВА  



 12 

Възвръщане – Жътварска песен – На Неден - Разпускане на войските 

– Под родна стряха – Радост – По дирите – В очакване  

               217-234 

Епилог  

Сеитба – Послужи на живота!            

235-236 

 

 За да получи читателят на тази статия известна непосредствена 

представа за езика и стиха и за онова, което авторът е искал да сподели и 

да внуши като размисъл и чувство, по-долу са цитирани неголям брой по-

кратки текстове или откъси от текстове, подбрани с оглед на юбилейния 

повод. Затова извадките от мирновременните песни (от златните ниви) са 

само няколко, а са повече извадките от песните за войната (от бойните 

полета). Празните редове, означени с тирета, са така в оригинала.  

   

 

НИВА   
 

Животът е нива: блазе му който 

събуден отрано, с могъща десница 

изтръгне от нея негодния плевел 

и с палешник светъл широко разтвори 

недрата й плодни и в пазвите влажни  

посее златиста и едра пшеница,  

та с вяра, с надежда, с любов неотменна  

под бурите зимни, под пролетни вихри 

дочака да види как зърното бавно 

кълни и подава през снежни покрови  

зеленото стръкче; как после стъблата  

издигат се сочни – море разлюляно, 

как житото цъфне и пие росица,  

а юнската жега му злато налива,  

та тежкият клас се навежда надолу 

и зрее, и чака да падне под сърпа... 

Блазе си му, който не знае почивка,  

на ранина впряга волове в ярема 

и китните снопи товари в колата,  

а после доволен на гумното равно 

издига високи купни до небето. 

Настане вършитба и кончета врани  

въртят се до стожера, тичат в превара 

и сламата тъпчат с копитата яки.  

А привечер гледай: в широкото гумно 
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издигне се куп – неотвеяно жито. 

И вятър подухне ли тихо от запад,   

веячът с лопата подхвърли зърната 

и плявата в миг отлетява на облак, 

а долу червена пшеница се стеле. 

Тогава стопанин с дълбоката крина 

отмерва чували от първа вършитба 

и близо отнася ги в мелница стара,  

де улей се пени и кошът потраква,  

та мливото става на меко брашенце. 

Стопанка грижовна замесва тестото 

и квас му притуря да шупне доволно, 

та хлябът изпечен по-сладък да бъде. 

Тя взима частица тесто от нощвите 

и кръст над вратата  от него поставя 

под сянка на кръста тоз дом да вирее... 

Стопанин доволен хамбарите пълни,  

да има запас за през  цяла година,  

а после загребва от чистото жито 

и òтбор пресява за бъдеща оран.  

Тъй сее той, жъне, вършей и отвява, 

отново да чака да жъне, да сее.  

И както в живота, следят се и тука 

в закон неотменен: сеитба и жътва,  

след жътва - сеитба, и тъй е до края... 

И вечни, безсмъртни така на земята 

остават: трудът, любовта и животът!   

 

(Тази част липсва в изданието от 1985 г. Руският поет символист 

Константин Балмонт, който превежда и през 1930 г. издава сборника от 

български народни песни „Златен сноп на българската поезия”, определя 

горните стихове като нещо изключително. Затова ги и превежда на руски. -  

б.м.)  

   

  

ТИШИНА  
 

Погледай надолу: под синята Рудин 

белее се кичесто село Малина. 

До брястове стари там извор клокочи 

с дълбока кристална вода, а на хълма 

издига се черква с кубета огромни,  

до нея училище – в стари години 
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огнище на  вяра, на мир и просвета. 

През буйни ливади, в зелени градини 

пътека ни води към нея... На празник  

камбана разлива звън тъжно напевен 

и кани народа  към тиха молитва.  

Там долу децата се гонят в тревите,  

прескачат огради и в бурен се крият,  

а горе високо летят чучулиги 

и ниско се стрелват там  ластовки сини...  

Мучи над селото черда от говеда 

и блеят овците, а пастир безгрижен 

под бряста цафарата медна надува. 

Пропяват петлите и куче залае, 

и някъде песен моминска отекне,  

а слънцето грее, трепери в простора 

горещият въздух. И ястреб се хвърля  

отгоре високо и в двора разпъжда  

кокошки и пилци. Жените изскачат 

и с вик го прогонват. И всичко утихва. 

А вечер настане: от ниви се връщат  

жени и деца с уморени стопани. 

Колата е пълна догоре със снопи, 

и ето, едвам угоени волове –  

с изпъкнали жили, и с пяна  в устата – 

влекат я низ друма; пред нея млад момък 

воловете води и кротко подканя; 

понякога спира сред път да послуша 

как слизайки, пеят момите жетварки 

игривите песни вечерни.  А долу 

белее се гумно. Там старци полека  

премитат – да бъде за снопите чисто,  

че утре ги чака по-тежка вършитба.  

Ей, на, и конете са турени в здрави 

железни халки и са пуснати долу 

в ливади  да хрупат  зелена тревица.   

От време на време те цвилят и глухо 

потракват с веригите. Двама съседи  

през двора, не снели косите от рамо, 

говорят за днешната жега, за суша...   

 

(По-горе Ем. Попдимитров е описал много красивия си роден край в 

областта Краище.- б.м.) 
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МОБИЛИЗАЦИЯ  

 

Над родния край се извиха вихрушки, 

внезапно мълва като гръм се понесе, 

в дворци и колиби нахлу, заговори 

за бранни възторзи, за жертва, за подвиг... 

На зова й бодър народното ехо 

отвърна – повтори, засили, потрети 

вестта за война кръстоносна, последна 

война с полумесеца, зла  и желана... 

И ето невидим скрепи се съюза 

Балкански на българи, гърци и сърби;  

За всички  целта бе и близка, и обща –  

отплата  последна за робство вековно! 

- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - 

Дойде седемнайсети ден на септемврий.  

Изгряваше златното слънце от изток 

и будеше хора в села и градища,  

и птици над ниви, в полета унили,  

където сънливо звънтеше зефирът  

на стълб телеграфен с металните жици,  

що носеха вредом по всички посоки 

вестта за войната... И, както в порои 

и бури обилни потоци се стичат 

по сипеи голи, низ хълми, в долини, 

и грозно клокочат и къртят дървета,  

буботят и слизат  стремително бързи 

в големи, бездънни реки пълноводни 

и тамо с вълни се люлеят над тиня,  

над улеи тъмни, в тресавища гъсти, 

напират на бентове; вади, канали  

изпълват, преливат и глухият тътен 

заплашва огради, села и мостове; 

и както рояци над кошери пчелни 

се сбират, фучат и отлитат високо 

на облак зловещ, медоносен и златен, 

а долу напразно пчелар  ги подмамва 

с нов кошер и пити от восък изляни –  

така и народът, дочул неспокоен 

тревожната вест, закипя, разлюля се... 

Войници от всички  страни се стълпиха, 

в казарми се стекоха бързо на групи, 

изникнаха полкове с роти, дружини. 
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И в буйно витло се завиха отсетне 

огромни дивизии десет... И ето, 

настръхват железните армии силни,  

бронирани с пушки и саби, с топове –  

с гърла към юг устремени зловещо...     

 

 

АНДРЕЙ (откъс) 

 

В легендата стара дълбоко замислен,  

Андрей бе за миг изненадан: старица  

подгърбена, бедна и в бяла забрадка,  

от близките селски колиби го срещна 

и каза: „Къде ми си тръгнал, юначе?” 

- „В града се наканих”... „А, слушай бе, синко, 

какво се дочува? Война ще да има!” 

„Война ли? Не, майко, туй никой не знае. 

Но сам аз не вярвам да има”... „Така ли? 

А ние сме всички изплашени, синко, 

че имам два сина и внуци петима, 

пък ето ги викат, а къщата пуста  

без мъжката челяд остава. Сполай ти  

и жив да ми бъдеш! Иди си със здраве!” 

Отмина Андрей... 

 

 

НАБОРИ (откъс) 

 

- Това е народът! Андрей си помисли. 

Не знае съмнение той и не пита,  

върви накъдето го води съдбата... 

Да можех и аз като него да бъда! 

Да вникна в душата му проста и ведра 

и  с него да бъда едно... Но не зная 

дали би ми вярвал. Дали бих намерил 

пътека, що води в душата народна?... 

 

 

ТРИТЕ АРМИИ  
 

Три армии силни навлизаха вече 

надолу към плахата южна граница. 

Три армии силни – три лъка с дълбоко 
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извити дъги се изопнаха мигом 

над Одрин, към бледните чужди предели. 

И първи лък първата армия беше, 

единият край на лъка беше селото 

Шахли с изпъкнала част Читалево, 

и другият край – в Мурсатлия. А щаба, 

отдето на гъвкия лък тетивото 

обтягаха, беше Елхово; ръката, 

що дърпаше, бе генералът Кутинчев. 

А втори лък  втората армия беше 

отдясно на първа, на стан до Марица. 

Единият край на лъка бе селото 

Кавур и дъгата минаваше Дрипча 

и свършваше в село Мезек. А пък щаба, 

отдето на жилави лък тетивото  

изпъваха, беше Сеймен, и ръката,  

що дърпаше, бе Иванов генералът. 

И трети лък третата армия беше, 

наляво от първа (на изток от Ямбол). 

Единият край на лъка бе селото 

Осмак, с изпъкнала част при Войника, 

и с другия край – до Арпач. А пък щаба, 

отдето на крепкия лък тетивото  

опъваха, бе село Стралджа. Ръката, 

що дърпаше, бе генерал Димитриев...  

 

    

ОБОЗИ (откъс) 

 

 А хиляди, хиляди сиви кервани –  

обози от селски коли се протакат 

от Стралджа до Ямбол – артерии същи, 

които туптят живоносни, и денем  

и нощем пренасят храна за войските.  

В „етапни колони” се движеха бавно - 

с волове запрегнати, водени здраво 

от свойте стопани: момчета и старци,  

по своята възраст негодни за строя. 

Войници, възседнали кончета дребни, 

вървяха с обозите сиви и морни. 

Скриптяха колата унило и тихо; 

заслушани в техния глас монотонен, 

колари запяваха песен керванска 
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за дни непосилни, за робски години... 

 

 

ПЕТЪР ПОП СРЕБРОВ  
 

А в армия трета, в дивизия шеста, 

на Бдинския полк от четвъртата рота,  

взвод първий, числеше се Петър поп Сребров, 

с юначна снага, миловиден и с русо 

широко лице и небръсната жълта 

брада; в облеклото бе спретнат, с навуща, 

пристегнати крепко, и с раница пълна; 

с каиши привързан шинел и с лопатка, 

и лъскава матерка там прикачена; 

препасан с паласки и с кожена чанта, 

напълнени здраво и тежко с патрони... 

В космата и силна ръка той държеше  

до себе на пушката ствола надежден.  

Без ропот  преминал усилния поход,  

отдавна бе свикнал с другари по лагер, 

с началници строги и с равни  на себе. 

Обичан от всички и винаги бодър,  

понявга замислен, но никога тъжен, 

смирен и доволен и в глад, и в неволя, 

делеше той винаги собствени залък 

с ония, що бяха по-гладни от него...   

Далеч от селото бивакът заседна  

на завет под хълма. И ето, палатки 

поникнаха  - гъби след дъжд! И отекна 

в долината говор и ропот войнишки, 

наоколо лумнаха буйни огньове... 

Задълго пред тях се захласват в беседа,  

додето тръбата за сън ги подкани. 

  

 

ВОЙНА  

 

О, как да възпея народния подвиг, 

борбите юначни, безумната смелост 

и лютите рани, и стона последен,  

разбития стан, знамена заледени 

и в кърви?.. На псетата воя, телата 

разплути, на гарвани орляка стръвен? 
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Плача на вдовици, на майки сълзите?.. 

Над братски могили тревата отново 

ще никне зелена; под пролетно слънце  

ще блеят стадата, безгрижен овчарят 

ще скита безмълвен по лобното място... 

А тъмният спомен в народната памет 

ще тегне зловещо и дни, и години.  

Певецът на старото време е черпил 

от музите сила за своята песен. 

Безпомощен днес е поетът - забравен 

от всички добри божества и богини. 

На трудното дело не ще се отекнат  

съзвучните струни на лира неземна.  

Еднички му само оставате вие, 

души на борците, загинали в боя. 

О, сенки печални,  безплодно развяни  

в ефирни пространства! Подобно на облак  

вий скитате бледни от сфера на сфера, 

зад скръбни долини на страшното тъмно 

отвъд... И понякога само сълзите, 

въздишките топли на майки злочести, 

или на поет песента мимолетно 

ви вдъхват живота на бледния спомен. 

И ето ме – вас призовавам, о, сенки 

на силни души! Та чрез вас да излея  

възторга победен и тръпния ужас 

на крехки надежди – пожънати рано. 

Война многолика, война вероломна! 

Бич божи и напаст световна зове те 

народът: отвеки била си такава! 

По-страшен и кървав е днешни ти образ! 

 

 

УПЛАХА 

 

До скоро нехайни към всяка закана 

на своите вчерашни роби зад Странджа, 

смутиха се турци, когато дочуха 

да цвилят коне по тракийски полета. 

Загрижен, паша Абдулах , командирът  

на цялата източна армия, бързо 

повика военния щаб да обмислят 

надеждна отбрана... Пашата не беше 
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готов да напада и смяташе здраво 

да чака врагът да премине в средата 

на Тракия южна. Военний министър 

Назъм и Мухтар против него решиха, 

че тъкмо е времето сгодно за напад,    

та бойният дух сред войските да пламне, 

от първа победа врагът да се слиса... 

Тъй мислеха те, оценявайки ниско 

военната мощ на противника, плана 

изкусен и скритата зла изненада... 

Извикаха бързо пет корпуса бойни: 

Явер бе началник на първия корпус, 

на втори – Торгут, и Мухтар бе на трети,  

Абук – командир на четвъртия беше, 

на Одрински корпус Шукри бе на чело... 

Към запад насочиха поглед пашите 

и, чакайки злия противник оттамо,  

решиха: достигне ли Одрин, да бъде   

допуснат да влезе в полето и после, 

изкусно обходен от изток и север,  

затворен внезапно в капана до Тунджа,  

да бъде притиснат, изклан и издавен... 

Но българи  мислеха инак, и инак 

съдбата реши: изненади ни носи войната, 

стоваря се тя  за едни като бреме,  

за други е пиршеска чаша в ръцете. 

А в нея е всичко внезапно и бързо, 

и само на вид непредвидено сякаш, 

защото и камък о камък се счупва, 

но счупва се винаги  който е по-слаб. 

 

 

АРТИЛЕРИЯ 

  

Врагът е невидим... Отново поемат 

войските напред, но реката е мътна 

и тесен долът, а пътеката – стръмна. 

Пехотата морна нагазва водите,  

конете вървят и колата затъват,  

вълните обливат зловещото дуло 

на медни  оръдия... Спряха в средата. 

Но ето, на групи войници се връщат, 

оставили раници, пушки. Зацепят  
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водите и с рамо прилягат до спици, 

улавят лафета, а други подканят 

конете. Обтягат се ремъци яки  

и с викове: Хайде! изопват се мишци,  

подуват се жили, лица червенеят. 

И ето, пълзи и изскача колата  

по стръмния бряг... Още малко остава! 

Но мигом се връща назад като бясна, 

увлича след себе коне и войници 

и с плисък се втурва отново в реката... 

И както прилежните мравки издигат  

над купище сламка, а тя се катурва, 

събаря ги долу, но те неуморни 

подлавят я дружно и горе изкачват, 

така и войници се връщат отново 

и с клетви, и вик, и шеги доближават 

колата и пак я повличат... След нея  

и втора, и трета... Пот капе от морни 

чела и гърди се задъхват... И ето,  

надеждни оръдия весело тичат 

и тропат по пътя с пехотата бойна... 

Вървят и вървят. А дъждът над полето 

вали, непрестанно вали... Но умора  

не знаят войските прилежни, напредват  

и всеки самин по отделно изпитва  

тъгата на страшната кървава драма...  

 

 

РАЗЕЗД  (откъс) 

 

Очите на бойната армия: конни 

разезди нахлуват по всички посоки -   

да дирят в потайни гнезда враговете. 

А няма по-верен другар сред войната 

от коня... Че волът, с могъщи хълбоци, 

с юначния врат,  е по-годен да вози  

храната и тежките припаси бойни, 

катърът – да носи патрони далеко,  

до първата линия. А само конят 

едничък минава окопи, и сабя,  

куршум и гърмеж го не плашат,  

че ярост вълнува сърцето му крепко,  

когато засвирят гранати, когато 
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подуши барутния дим или с ноздри 

широки поеме дъха на картеча... 

През вълчите ями той весело скача 

и конника свой не оставя в неволя, 

в атака се спуща и мачка с копита 

врага, като воин от рани умира... 

 

 

В ОЧАКВАНЕ (откъс) 

 

...И ето, полковници бързо нахлуват, 

за щурма на Лозенград носят повеля... 

И мигом мълвата отвред се подема,  

и порив до днес непознат се събужда 

в гърдите войнишки. Тъй мислят бойците: 

Да става каквото ще става, но скоро  

да бъде! Та с първия удар победен 

да турят желания край на войната,  

че вкъщи ги работа полска очаква 

и мили домашни за среща копнеят. 

А там сред войски офицери се движат,  

от жажда обзети в големия подвиг  

да сложат на карта честта си, живота.  

Един генералът изпитваше само  

тревожно и двойствено чувство: и радост  

за тежкия жребий, и смут за съдбата 

на своята армия! Ето – храните 

не бяха пристигнали; Щабът с повеля  

отнима му бързата конница – нейде 

на десния фланг я далеко отпраща. 

- Каква ли опасност се скриваше в тия      

военни наредби? Дали  и отдясно  

врагът е отпратил внушителна сила? 

Не ще ли се тука натъкнем внезапно 

на цялата армия турска? Тогава  

къде ще намерим подслон и закрила 

и кой  ще ни дойде на помощ? 

Но скриваше той под мундира, в сърцето 

за себе си тъмната мисъл, че днеска  

бе време за дело, а не за печали... 

Към стаята пак се отправи самичък,  

до масата, дето лежаха развити 

огромните карти, та пак да обзърне 
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там плана на щурма. Тогава той седна  

и заповед нова  започна да пише 

към армия трета: четвърта Преславска 

дивизия първа да встъпи  от север 

на юг към Петра, а дивизия пета –  

по пътя Кадъкьой – да пази от Скопо 

и Търново *) левия фланг на войските. 

И шеста дивизия  Бдинска да слезе  

по мътна Теке, Ериклер да обхване.  

Така се затваряше в невод железен  

отвсякъде Лозенград, тъмната крепост. 

Пехота – сто бойни дружини и триста 

оръдия, двадесет пет  ескадрона 

на четири мощни колони се спущат, 

подобно  на четири змея планински... 

Отправи тогава и други наредби,  

посочи местата  на бойни обози,  

хранителни пунктове, болници полски... 

А после  приседна за миг да почине... 

Заслуша се тихо в нощта и дочува: 

дъждът монотонен вали, непрестанно 

вали! И измокря бойците на лагер,  

в нощта на открито, по път закъснели... 

И мигом си спомня за утрешен подвиг 

на боя, за страшния час съдбоносен,  

и вижда ги мислено той синовете –  

народа, децата, войници любими, -  

настъпили вече в клокочещи огън! 

И мислено дума им той развълнуван 

с притихнали сълзи: „Дерзайте, любими!”... 

А тътен наокол от адски огньове 

и писък се носи от щурма победен! 

 

... 

* Малко Търново (Бележката е от оригинала.- б.м.) 

 

 

ЛОЗЕНГРАД (откъс) 

 

Усмихна се нежно зората от изток 

и сетни звездици потънаха в запад. 

Напуща сега Ериклер генералът 

и в росното утро съглежда в полята 



 24 

изнизват се бавно кервани, кервани. 

Люлеят се флагчета, морни войници 

подканят волове... А вътре ранени  

лежат.  И надникна над тях генералът, 

за тръпните болки ги ласкаво пита, 

а те го познават: и кротка усмивка  

за миг озарява лицата им бледни. 

Но колко са много – нима е възможно! 

Замисли се той... и на път се отправи 

към бойните части. ..  

 

 

БРАТСКИ МОГИЛИ  
 

Борбите утихват от юг и от север. 

Войски си отдъхват от смъртна умора,  

мъглите нахлуват в долини и влага  

прониква до кости през плътни шинели. 

След боя команди навред обикалят 

полето и сбират убитите. Боже, 

каква изобилна  плачевна беритба! 

На хълма пренасят телата, и труп ги  

до труп те полагат, подобно на снопи.  

А други копаят зловещата яма.  

Гологлав свещеник с кадилница тежка  

и с чер патрихил на гърдите обвесен,  

и с требник в ръка упокойна молитва  

прочита; а прави до него войници 

стоят и навеждат чела към земята. 

Наблизо се чува глух удар на брадва,  

там грубички кръстове някой издялва,  

а друг ги с наивни си почерк надписва: 

частта означава, местото и броя 

на бедните жертви... Телата пренасят 

и с пръст ги заравят. Безименни братски  

могили една подир друга се вдигат. 

Войниците вейки оскъдни полагат  

над тях и от братята сбогом си взимат. 

Оставят ги в чужда земя неприветна 

да чакат до сетния зов на тръбата... 

Покой над могили! Дочува се само: 

ветрец прошумява – стон майчин задавен, 

разсейва дъждеца – сълзи над могили,  
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развява мъглите – воали на траур...  

 

(Може би горните стихове са вдъхновили художника на корицата през 

1929 г. - б.м.) 

 

 

ПРИМИРИЕ  

 

Умора! Умора! Почивка желаят  

еднакво отсам и оттатък войските.  

Врагът бе разнищен; изгубил надежда 

в победни успехи, за мир си ръката  

протегна, и тая ръка бе приета. 

Настъпи примирие – време усилно  

за церене на рани, добити сред боя... 

На хиляди порти, в села и градища 

висяха развяни на траур воали 

за скъпите жертви, погинали рано. 

И все пак надежда светеше в очите, 

че може би вече към край е войната 

и живите скоро дома ще се върнат, 

където ги чакат обятия нежни 

на майки, сестри и невести любими... 

Боян бе отдавна привикнал с войната,  

преминал през всички сражения люти,  

оставаше той от врази недокоснат. 

Но както се винаги случва, когато  

в звездата се своя надеем на завет 

от удари зли на съдбата, тогава  

ни тя изненадва. Така на Чаталджа 

в часа на примирие сетният изстрел 

с нехаен куршум го ранява. Той пада 

и бързо притичват се там санитари,  

повдигат го кървав и памет изгубил. 

А после по снежни и кални пътеки 

обози го нейде понасят. И ето, 

на дълги редици и други ранени  

и болни сега се отправят към „пункта”. 

В калта като лодки коли се разклащат 

и всяко подрусване там причинява  

мъчителни болки, а някои даже  

привежда в несвест. И така преминават  

от място на място, додето достигнат 
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до селище мирно. А къщите там са 

изпълнени с други ранени и болни 

от тиф, от холера – на чума сестрата...      

 

 

БОЛНИЦА  
 

И ето на север, в града се издига 

училище нявга – днес болнична сграда.  

Към обед пристига там влак отдалече 

и целият град се отправя нататък –  

пешаци, жени и деца, санитари 

към гарата бързат да стигнат; а тамо 

по моста открива се тъжна картина: 

разбита процесия иде; насам и  

натам се клатушка; едни се подпират 

с кокили, а други крепят ги сестрите, 

и трети лежат неподвижни в носилки.  

В шинели окаляни, с вехти халати, 

с превързано теме и чело, с обвити 

в парцали ръце и крака се изнизват,  

клатушкат едвам – върволица безкрайна – 

остатъци тъжни от лютите битки. 

Да, ето ги тия безмълвни герои,  

опръскани с кал и със сплъчкани в кърви 

коси и бради. И не охкат, а бледни,  

унесени в сън, примирени, в носилки 

лежат те, затворили клепки; и има 

тържествено нещо сега в тишината,  

която витае наокол. Пристигат  

сестри милосърдни там с бели престилки 

и с ярко червения кръст на гърдите... 

Въвеждат ги в зали, изпълнени с мирис 

на остър карбол и на болничен въздух.  

Започва се преглед на болните – смело 

сестрите събличат ранени, разпарят  

опръскани в кал и заплескани в кърви 

ръкави, шинели и дрипи. И ето,  

моми, от които грижливо до днес са 

укривали всички беди на живота,  

сега изведнъж възмъжават, спокойно 

на раните гледат, умело потапят 

ранените в хладка вода и с памук ги 
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изтриват и тъй ги приготвят за преглед.  

А стройна девица с лице белоснежно, 

с изваяно нежни ръце, се явява  

на входа, загледана в новите гости.  

Излиза и докторът в бяла престилка  

и сиви очи, очилата намества 

и бързо повиква момата: „Калина!” 

А тя се повръща и влиза след него. 

Запретва ръкави той – работа почва... 

Промива там раните с късче памучно,  

с иглата желязна набляга месото 

да види къде е негодно и гнило...  

Калина – от всички най-смела, ръката 

придържа сега на ранен пехотинец,  

а тя бе, за жалост, до рамото горе  

подута и синя... И докторът тихо  

поклати глава, и започна с иглата  

отвред да я муши. Но болният нищо 

не сещаше вече.   Коя ли девица  

спокойно могла би да гледа? Но ето 

в носилка  донесоха тамо поручик 

ранен, къдрокос и с прихлупени клепки  

и с восъчно бледно лице.  Неподвижен,  

без свяст той лежеше и стенеше тихо. 

Притече се бързо Калина халатя  

да снеме. Когато поручикът бавно 

извърна лице си към нея, тя ахна 

и падна на стола, с отпуснати морни 

ръце: прилоша й! Дойдоха към нея  

сестри, амоняк й поднесоха бързо.  

Преминаха няколко мига безмълвни 

и тя се съвзе; приближи до болника 

и твърда остана на поста до края. 

„Да, тежко ранен... Операция бърза! 

Внесете го!” докторът каза и тури 

слушалката в джоба и почна да пише.  

- А как се нарича? „Поручик поп Сребров 

Боян”, отговори прислужникът тихо.  

 

 

БЕДСТВИЯ (откъс) 

 

В позиции мощни сега батареи 



 28 

обръщат надеждни дула към Чаталджа. 

Войници – с бради и коси посивели 

и с бледи лица на старинни икони –  

с калта и земята се бореха, с болест 

и глад, с дъжда непрестанен. Но ето 

дъждът се обръща в снежинки, застиля 

земята там с девствено бяла покривка. 

Дойде януарий, а договор мирен 

не беше подписан.  Напразно от Лондон 

очакваха сладката вест да отекне.  

Уви! Не донесе маслинено клонче 

годината нова, а нови премежди... 

Развихри се люта и ледена зима, 

борби закипяха и в мрака роди се  

войната!  Започна раздвижване ново 

на маси войнишки: избираха годни 

позиции там за отбрана, за напад. 

Повея и ледният вятър от север –  

замръзнаха в миг знамена и шинели 

и мокри палатки в нощта зазвънтяха... 

 

 

БУЛАИР  
 

А в  Цариград вече Енвер бе героят; 

с тълпа разярена в Съвета той влезе 

и падна Назъм изкупителна жертва.  

Мирът се отложи, а пламна отново 

войната от Черно море и до Енос. 

Запяха от Мидия морски топове 

и кипна борбата сега на Чаталджа. 

И Одрин в нощта заклокочи вулканен, 

безсилен да счупи там живия обръч. 

А черни рояци от Азия тъмна 

прииждаха – същи оси нанаситни,  

на кошери цели  засядаха в Шаркьой,  

гъмжаха в града Булаир до Мармара. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Железните Рилци, що слязоха буйно 

по Струма до Солун, морето минават 

и смели и бодри в Галиполи стигат. 

Настръхват сега под виявици снежни,  

към нови рояк азиатски се втурят.  
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Но лют е отпорът и първите части  

подгъват се вече. След тях се надигат  

от полка дружини борци беззаветни*. 

Безстрашните чичовци виком извикват 

към свойте другари:”Я ставайте, братя, 

че царство невръстни деца ще изпущат!” 

Летят и нападат... Безумно се лее 

кръвта... И полека мъглите се вдигат: 

шест хиляди вражески трупа земята 

покриват! Оплакват ги зимните вихри –  

запяват над тях упокойна молитва 

и в леден и снежен саван ги обвиват... 

---- 

*  49-и полк (Бележката е от оригинала. Тук може да се направи сравнение 

между описанието на битката в стихове и приведените данни за нея  на с. 2 

по-горе. Загиналите българи са 114. – б.м.)  

 

  

ПЛЕННИЦИ (откъс) 

 

Печално е в боя от болест безславна 

подобно на свещ да угаснеш без време, 

а още по-жалко е пленник да паднеш, 

лицето ти двойният срам да облива: 

за тебе срамът  и за твойта родина.   

Но никой тук земни си жребий не знае,  

затуй непреклонен пред злото оставай: 

Умирай без страх! А не можеш ли – твърдо  

понасяй без ропот и сълзи съдбата... 

 

 

В ОЧАКВАНЕ (откъс) 

 

Навярно и Петър е пленник попаднал. 

И мигом на майката стори се тамо, 

че Петър пропадна завинаги в бездна 

и никой оттамо не ще го извади. 

А всяка надежда бе огън блуждаещ, 

когото те гонят, а той им избягва –  

студен и безсилен да стопли сърцата. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

До днеска не вярваше никой, че злото 

тъй близо е слязло на прага... И ето, 
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посърнаха Ана и двамата братя,  

а майката – сянка безмълвна - безплодно 

се луташе своето чедо да дири... 

 

 

СЕИТБА  
 

В разгара бе вече златистата есен. 

Настъпваше празник за весела сватба,  

та ново семейно огнище да пламне. 

Че трябваше пак да напредва животът,  

на нова сеитба зърна да се хвърлят: 

любов сред душите, пшеница в полето... 

А бедният Петър го няма и няма. 

И нийде следи от незнайния воин! 

- Такава бе волята Божа – да падне 

за дом и родина той, в жертва принесен... 

Премина подобно на буря войната. 

Далече тъмнееха угари плодни 

и нивата – образът свят на живота –  

разкриваше пазви за ново зачатие...  

 

 

ПОСЛУЖИ НА ЖИВОТА!  
 

И ето, поп Сребро по нивите броди 

да сбира заровени чашки  шрапнелни 

и сам ги занася сега на ковача,  

та палешник той изковава за рало 

и лютата, зла, смъртоносна стомана 

сега на живота да служи покорно. 

Започна се новата оран и нова 

сеитба; развеял по вятъра расо, 

размахва десница и падат зърната 

подобно на бисер сред земните пазви. 

Но сиви косите му някога бяха, 

а днеска са бели. До него и Милчо 

върви. Целина е сърцето му детско, 

но вече по-мъдро от лани...И мисли  

поп Сребро: Подобно сред нива Господна 

да падне в душата му огнено семе 

на труд и любов зарад мирна победа... 

А нивата в Неден разтваря недрата, 
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жадуващи слънце, в очакване плахо 

пред бурите бъдни, които съдбата 

изпраща еднакво над ниви и хора...    
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