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Руският инженер-механик П. Д. Кузмински безрезервно подкрепя 

Съединението през 1885 г. 

                                                „Срам, позор за Теб, Русия!” 

                             П. Кузмински, Русе, февруари 1886 г.   

 Като източник за биографията на П. Кузмински руски автори от 

години използват съвсем доверчиво широко известните спомени на акад. 

Алексей Николаевич Крилов (1863–1945 г.) [1, с. 98-100]. Във връзка с 

това от тях най-голяма е популярността на епизода за съдбата на  П. 

Кузмински по време на Съединението на Княжество България и Източна 

Румелия на 6 септември 1885 г. [2] и последвалите събития. През 2011 г. 

представих накратко мемоарната книга на акад. А. Н. Крилов като 

източник за биографията на П. Кузмински, публикувах библиографски 

сведения за нея (доколкото са свързани с биографичната тема) и разгледах 

критично информацията за някои неизвестни в българската историческа 

литература случаи от въпросните спомени [3]. Тогава не засегнах обаче 

дезинформиращото описание на съединисткия епизод, защото пет години 

преди критичната си статия сравнително подробно представих 

безпримерната позиция на П. Кузмински към Съединението и 

последвалите събития [4, с. 227-229]. Поради това сметнах за 

нецелесъобразно да отделям място за коментиране на подвеждащото 

мемоарно описание на акад. А. Крилов, а и към 2006 г. нямах възможност 

да ползвам интернет и нямах добра представа за популярността на това 

описание в съвременната руска литература.   

 Близо година след статията си за мемоарната книга на акад. А. 

Крилов за пръв път се запознах с текста на биографична статия за П. 

Кузмински, поместена в солидно българско издание [5]. Едно от немалкото 

недоразумения (най-деликатно изразено!) в това забележително 

съчинение е обширното описание на епизода за преживелиците на П. 

Кузмински по време на тогавашните събития. То е всъщност почти 

буквален преразказ на текста на мемоариста, но без авторът да го цитира 

по общоприетия начин, и вероятно В. Лебедев е успокоил съвестта си, като  

отбелязва в приложената към писанието си литература и книгата на акад. 

А. Крилов. Тази литература е категорично доказателство, че В. Лебедев 

няма абсолютно никаква представа за българските публикации за П. 

Кузмински. Повече смущава обаче фактът, че редакцията на „Техносфера” 

не е поставила към статията на В. Лебедев редакционна бележка, която да 

предпази читателите от предоверяване към текста му. 130-ата годишнина 
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от Съединението е подходящ повод да напомня отново за моралната 

подкрепа на П. Кузмински по онова време, още повече че автори като В. 

Лебедев не споменават нищо за нея, а предпочитат разпространяването на 

непроверени сведения [6]. 

  П. Д. Кузмински, 1885 г., Русе – 

http://collections.cl.bas.bg/RussiansInBG/Personali/Image/0249.jpg 

  

Къде е П. Кузмински на 6 септември 1885 г. и непосредствено 

след Съединението?  

Всъщност в текста на В. Лебедев терминът „Съединението” изобщо 

липсва, няма дори дума за същността му, а последвалите усложнения в 

руско-българските отношения са представени твърде елементарно и 

недостоверно. Според него, руският император Александър III  предложил 

на българския княз Александър I (наречен от В.Л. и като „немския принц”) 

„[...] да остави престола в София. На българите това наистина не се 

харесало, затова на всички руски офицери е било предложено да напуснат 

България в тридневен срок. В отговор Александър III обявява, че този, 

който не напусне България в посочения срок, се лишава от руско 

поданство [...]” [5, с. 78]. В действителност историческата истина е 

https://collections.cl.bas.bg/RussiansInBG/Personali/Image/0249.jpg
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тъкмо обратната и тя от години е известна както в българската, така и в 

руската историография.    

8 септември 1885 г. Шифрована телеграма на началника на 

Азиатския департамент при Министерството на външните работи на Русия 

до управляващия консулството в Русчук: „Моля още днес повикайте в 

консулството всички висши руски офицери от гарнизоните: Русчукски, 

Видински, Търновски и Шуменски, а така също началниците на отделните 

части и им предложете да решат следните въпроси: [...] Какви мерки 

руските офицери намират по-удобни за това, щото в настоящия момент да 

се затрудни положението на нещата в българската армия?” (подч., 

И.А.) [12, с. 121]. 

9 септември 1885 г. Решение на руските офицери в България на 

въпросите, предложени им от началника на Азиатския департамент (в 

телеграмата му от предния ден, И.А.): „Днес, 9 септември 1885 г., ние, 

долуподписаните командири на бригади, полкове и дружини, началници на 

самостоятелни и морски части [...] ПОСТАНОВИХМЕ: [...] 2) По 

отношение на морските офицери и инженер-механиците от морските части 

на Княжеството предлагаме да се отзове цялата морска част от руски 

нисши чинове  с отправяне в Русия на параходите, баржите и 

миноносците” (подч., И.А.) [12, с. 122-123]. 

11 септември 1885 г. Шифрована телеграма на началника на 

Азиатския департамент до управляващия консулството в Русчук: „[...] 

Господарят Император на 10-ия ден от този месец септември благоволи 

височайше да повели: незабавно да се отзоват от България и Източна 

Румелия военният министър генерал-майор княз Кантакузин и 

всички намиращи се руски офицери [...] За офицерите обаче от 

морските части ще бъде направен специален доклад на Негово 

величество” (подч., И.А.)  [12, с. 124].  

Накратко, българското правителство не е заставило руските офицери 

да напуснат страната, както твърди В. Лебедев, а тъкмо обратното – 

руският император ги отзовава.    

Колкото до П. Кузмински, към 6 септември с.г.  той се намира 

затворен на парахода „Взрыв”, където изтърпява наказанието 

едномесечен гауптвахт, наложено му от военния министър на 2 

септември [13]. 
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Параходът „Асен” (до 1887 г. – „Взрыв”). – Светлина, 1891, № 7, с. 

8  (от дигиталния фонд на НБКМ) 

 

Знаел ли е П. Кузмински за извършеното Съединение? 

Според В. Лебедев, когато Александър III наредил отзоваването на 

руските офицери, „П. Д. Кузмински по това време е бил в открито море – 

изпитвал е някакъв параход. И нищо за това, естествено, не е знаел, тъй 

като радио по това време още е нямало. И когато се връща от плаването се 

оказва, че е лишен както от българско, така и от руско поданство” [5, с. 

78]. Единственото вярно нещо в това „сведение” е общоизвестният факт, 

че радиото наистина все още не е изобретено...   

На 15 септември руските флотски офицери отвличат за около две 

седмици извън България почти всички (92 на сто!) самоходни плавателни 

съдове на Флотилията и Морската част в Русе [14]. Този срамен епизод от 

българската флотска история и до днес не е изяснен подобаващо в 

историческата литература. Конкретно за биографията на П. Кузмински е 

ясно, че по това време той се намира на отвлечения параход „Взрыв”, 

плавайки към Рени, но не участва в никакви изпитания, нито в 

отвличането на корабите, а е охраняван арестант. Въпреки строгото 

нареждане на началника на флота кап.-лейт. З. П. Рожественски „да се 

държи арестования уединено, да се не допуща с никого да се среща, да 

говори и да се вижда”, благодарение тъкмо на охраната си той е поддържал 



 5 

връзка с външния свят [15, с. 150]. За това свидетелстват два изумителни 

факта, за които съобщих още през 1984 г. [16, с. 108].  

 15 септември. В деня на отвличането на българските военни кораби 

П. Кузмински успява да изпрати писмо до капитан Андрей Блъсков, 

командир на 5-и пехотен Дунавски полк, следното писмо: 

„Като славянин, като руски човек, имащ щастието да служи като 

инструктор в редовете на младите Български войски, но, за нещастие, 

нямащ възможност при настоящото свое положение да взема активно 

участие в святото дело за освобождението на задбалканските славяни от 

турско иго, изпращам на Вас и поверения Ви полк своето сърдечно 

напътствие: „С Бога, ура!” Напътствието завършва в стихотворна форма: 

„Синове на България свободна, 

Вий, на Пети полк, войници! 

Изпращам Ви (на „Взрыв” затворен) 

Привет Вам руски и ура! ... 

[..........................................] 

Литнете, Вий, орли на свободата, 

Литнете към Тракия – натам, 

Где на славянските души окови тегнат! 

Строшете ги и Вам хвала. 

Урра, урра, урра, урраа!...” [17], [18]. 

 Въздействащата сила на това напътствие е преди всичко в 

емоционалния заряд на посланието, а не в художествената стойност на 

стиховете, към които специалистите по изящна словесност може и да имат 

бележки. Доказателство за големия морален ефект на посланието е 

моменталният отговор на кап. А. Блъсков: „Вашето писмо силно ме трогна 

и аз, четейки го, плаках. Полкът и аз винаги ще бъдем благодарни и 

признателни на добрите, честните руски офицери [...] Искрено съжалявам 

за Вашето нещастие без вина” [17]. 

  Капитан Андрей Блъсков (1857–1943 г.) - 

http://forum.boinaslava.net/attachment.php?attachmentid=1072&d=1108212927 

https://forum.boinaslava.net/attachment.php?attachmentid=1072&d=1108212927
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 28 септември. Вестник „Славянин” помества благодарност на 

Русенския комитет за събиране на доброволци, придружена със списък на 

дарители, в който сумите са от 1 до 500 лв. На едно от челните места е все 

още арестуваният П. Кузмински със 100 лв., а след него е собственикът на 

вестник „Славянин” Тодор х. Станчев с 30 лв. [19]. Ако се отчете фактът на 

временното отвличане на парахода „Взрыв” от 15 септември нататък, П. 

Кузмински е между първите дарители, отзовали се още през първата  

седмица след Съединението. 

 Укривал ли се е П. Кузмински на дунавски остров? 

 Според съчинението на В. Лебедев, след Съединението П. 

Кузмински бил „[...] лишен както от българско, така и от руско поданство 

[...] Той се заселва на безлюдно островче насред река  Дунав (на границата 

между България и Румъния) и обявява острова за независима държава, а 

себе си за цар – „Павел Първи и единственият” [...] Нощувал ту при 

българите, ту при румънците. Така Кузмински преживял на необитаемия 

остров почти една година – 8 месеца [...]” [5, с. 78]. Представям тази 

жълтеникава история, охотно разпространявана от руски автори, със 

съкращения. Преди трийсетина години с много големи резерви към 

спомените на акад. А. Н. Крилов за П. Кузмински, се предоверих на това 

описание и до 2010 г. [20, с. 148-149] все още приемах, че има все пак 

нещо вярно в него. Нов критичен прочит на всички издирени материали по 

случая ми дава обаче основание вече силно да се съмнявам и ми се струва, 

че в нея е вярно комай само името на руския флотски офицер... 

 Панорамна 

снимка на Русе, края на XIX в. – 

http://morskivestnik.com/compass/news/2014/022014/images/5-

2_TURRS23022014.jpg 

https://morskivestnik.com/compass/news/2014/022014/images/5-2_TURRS23022014.jpg
https://morskivestnik.com/compass/news/2014/022014/images/5-2_TURRS23022014.jpg


 7 

 П. Кузмински е освободен от гауптвахта на парахода „Взрыв” на 3 

октомври 1885 г. По това време той не е притежавал българско 

поданство, поради което не е вярно твърдението, че бил го загубил вече. 

На 21 юни следващата година той публикува във вестник „Славянин” 

открито писмо до Б. П. Шатохин – изпълняващ длъжността генерален 

консул на Русия в Русе, в което съобщава: „[...]въз основа на законите на 

Руската империя и други официални документи, аз от 2 октомври 1885 г.  

не съм длъжен да се смятам за руски поданик (подч., И.А.), а паспортът, 

издаден ми от Вас на 11 декември 1885 г. с № 134 е очевидно фалшив 

паспорт [...]” [21], [22]. 

Със заявената междувременно безрезервна подкрепа за българите П. 

Кузмински става неудобен за руските власти и чрез генералното 

консулство те открито го преследват. За съдбата му по онова време 

Захарий Стоянов съобщава в дописка от май 1888 г.: „[...] човек, който се 

възмущаваше от всичките други свои другари-офицери в България и от 

генералите Соболев и Каулбарс. Че подигна глас срещу техните кражби на 

българската хазна, че каза, как те подир 6-ий Септемврий искаха да 

откраднат параходите и да ги занесат в Рени, а после хвърлиха в Дунава 

всичкия запалителен материал, който беше твърде нужен нам във войната 

– той се арестува от руските офицери най-напред, а после княз Кантакузин 

го отчисли и онеправда. Кузмински се тури вън от законите, обявиха го за 

нихилист, но не държавен, а от истинските, отнеха му всичките права, 

забраниха му вече влизане в Русия. [...] Една нощ гавазите и шпионите на 

руското в Русчук консулато бастисаха къщата му да го хванат и вързан 

изпроводят в Русия. Това се случи малко преди 9 Август (1886 г., И.А.). 

Тогавашното правителство отказа да се меси в работата, а българските 

патриоти от Русе, с хитрина сполучиха да освободят от блокадата жертвата 

Кузмински, когото с работнически  дрехи скритом прехвърлиха в 

Румъния. Руското консулато се късаше от яд и даде под съд 

административните власти в Русе, делото на които още е висяще. 

Кузмински гладуваше по Букурещ, под фалшиво име и народност. 

Подир изгонванието на генерал Каулбарс той се завърна пак в Русе 

(подч., И.А.) [...]” [27]. 
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  Захарий Стоянов (1850-1889 г.). – 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80

%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%

BE%D0%B2 

В действителност, въз основа на сведения от в. „Славянин”, може да 

се приеме, че от началото на октомври 1885 до 21 юни 1886 г. П. 

Кузмински е пребивавал в Русе. След откритото му писмо във в. 

„Славянин” от 21 юни следва моментална реакция от страна на руското 

генерално консулство и по негово настояване местната полиция прави 

опит да арестува П. Кузмински на 21-22 юни и да го отведе в 

консулството, но го намира в квартирата му „прострян на кревата му 

полумъртъв”. Повиканите лекари установяват тежко заболяване и 

настояват да бъде оставен на спокойствие. На 24 юни русенци научават, че 

предният ден той е отвлечен и „отнесен неизвестно къде”. За съдбата му се 

правят най-различни предположения, включително че през Варна и Одеса 

е изпратен за Сибир [26]. Как българите го спасяват и изпращат в Букурещ 

остава неизвестно. Знайно е обаче, че мисията на ген. Н. Каулбарс 

завършва на 8 ноември 1886 г., а според З. Стоянов П. Кузмински се връща 

в Русе след това, т.е. той е пребивавал в Букурещ от края на юни до 

началото на ноември с.г., около 4,5 месеца. От друга страна, последната му 

известна дописка във в. „Славянин” е от 2 септември с.г. [28] и тя може да 

бъде обяснена с това, че или З. Стоянов е допуснал неточност в статията си 

две години след събитията, или П. Кузмински е изпратил ръкописа си от 

Букурещ до редакцията на вестника по някого. 

Безсмислено е да гадаем как историята с осеммесечното пребиваване 

на П. Кузмински на дунавски остров се е появила в спомените на акад. А. 

Крилов, които са твърде неточни в частта им за него (П.К.). Например 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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според тях и автори като В. Лебедев, П. Кузмински се завръща в България 

през 1886 г., докато той прави това през пролетта на 1888 г. За мемоариста 

акад. А. Крилов подобна грешка след повече от половин век е разбираема, 

но тя за пореден път доказва, че В. Лебедев смътно познава българския 

период на П. Кузмински...  

  

Отново за безрезервната подкрепа на П. Кузмински за Съединението 

 През октомври 1885 г., непосредствено след освобождаването му от 

гауптвахта,  П. Кузмински издава брошурата „Носители на руско име в 

България” (на руски език), насочена против недостойното поведение на 

руснаци у нас. Мнението си за тях той изразява и в поетична форма: 

 „Имя русское носили 

Часто здесь для личной славы, 

Дружбу кровную гасили 

Будто были не славяне...” [29]. 

По волята на автора на тази брошура средствата от продажбата й са 

предназначени за Българския червен кръст [30]. 

Особено остро П. Кузмински спори с кореспондента на одеския 

вестник „Новороссийский телеграф” Н. Родионов, който към началото на 

1886 г. пребивава в Русе. Руският журналист го обвинява, че бил 

получавал подкуп от българското правителство и от издателя на в. 

„Славянин”, за да защитава България [31]. Следва гневен отговор с 

открито писмо на П. Кузмински: „[...] Аз все още разбирам г-н Родионов, 

че може да се ругае така гадно, както Вие ругаете, отделно правителствено 

лице на България, но така да клеветите цяла България, както Вие правите 

това, не разбирам […]”. В заключение на писмото си той категорично 

изтъква, че Н. Родионов не е кореспондент, а шпионин в България [32].  

Седмица по-късно възмущението на големия руски учен и 

изобретател от руската политика към България достига като че ли своя 

връх:  

„Срам, позор Тебе Россiя, 

Ты, Мать родимая моя, 

Ты Болгарiю забыла; 

Славянство сгибнеть без Тебя...” [29]. 

За да разберете душевната драма на автора на тази безпрецедентна  

поетична защита на Съединението и изключителното му чувство за 

справедливост, препоръчвам да имате предвид, че той е руснак до мозъка 
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на костите си. В израз на дълбоко преклонение пред отечеството си П. 

Кузмински нарича едно от изобретенията си „русолет”, а друго – „русоид”, 

доброволно се отказва да патентова повечето от изобретенията си, за да 

могат сънародниците му свободно да ги ползват, и до края на живота си 

енергично ратува за популяризирането на руските научно-технически 

приноси, но винаги с почтено признаване на чуждестранните постижения.    

Само месец след заклеймяващото „Срам, позор за Теб, Русия” П. 

Кузмински, отговаряйки на поредното обвинение на Н. Родионов, отново 

гневно призовава:  

„[...] Оставте Вы Болгар в покое; 

К чему шпiонства, клевета? 

Жить хочется Болгарам в воле, [...]” [33]. 

Пет дни по-късно вестник „Славянин” съобщава на българските 

читатели, че в руския печат „строго се забранява да се пише в полза на 

българите” [34]. 

На 1 септември т.г. столичен вестник публикува статия на известен 

специалист по история на Съединението. В нея авторът изтъква: 

„Двойственото начало в руската външна политика се проявява в 

отношението на част от руските офицери към обединението: докато в 

София и други населени места те се дистанцират, то в Пловдив, 

действайки на свой риск и отговорност, допринасят за защита на 

Съединението, вярвайки, че подпомагат руското дело в България...” 

(подч., И.А.) [35]. Този текст подсказва, че и до днес съществени събития в 

Русе непосредствено след Съединението остават неизвестни за историците. 

Все пак, докато „в София и други населени места” руските офицери се 

дистанцират, сиреч заемат неутрална позиция, то в Русе руските флотски 

офицери отвличат за известно време почти всички български военни 

кораби. Доколко този скандален случай е слабо познат или може би 

съзнателно премълчаван, показва и научен доклад от 2011 г., посветен на 

отношението на русенската общественост към Съединението [36]. Въпреки 

че разглежда специално събитията в Русе по онова време, авторът на 

въпросния доклад не споменава нищо нито за враждебното отношение на 

руските флотски офицери към българската съединистка кауза, нито за 

безпримерната й защита от страна на изтъкнатия руски учен и 

изобретател Павел Кузмински, който не се поколебава публично и 

гневно да осъди тогавашната руска политика към България, 

рискувайки и физическото си оцеляване.  
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