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ВЪВЕДЕНИЕ

Идеята за написването на тази книга възникна в резултат на много-
годишните търсения на автора, свързани с историята на българската арти-
лерия – от най-древни времена до наши дни. 

Редица изследователи допринасят за изучаването, осветляването, 
популяризирането и обогатяването на историята на българската артиле-
рия. Повечето от тях по традиция започват своите трудове с възстановя-
ването на българската държавност през 1878 г., след Руско-турската ос-
вободителна война. Български автори, като Васил Златарски, Йордан Ве-
недиков, Иван Стойчев и други, имат сериозен принос в изследването на 
българската артилерия през Средните векове, започвайки от борбите на 
славяните срещу Византийската империя и основно срещу Солун, про-
дължавайки с времето на българските владетели Крум, Симеон, Самуил, 
Калоян и Иван Асен II. Основите на предшественика на артилерията в 
Българската войска – метателните машини, се поставят през Средните ве-
кове, когато се създават условия за внедряване във войската на модерната 
за времето си обсадна техника. Българската артилерия през Средновекови-
ето е изследвана от военни историци през различни периоди и в най-ново 
време.1 В техните трудове се прави изводът, че като колективно и сложно 
средство за борба артилерията се появява на определен етап от развитието 
на производителните сили на човешкото общество и по-специално, когато 
започва да се развива фортификацията.2

В периода на Ранното средновековие според различни източни-
ци3 славяните предприемат настъпление към Солун през 597 г., в резул-
тат на което градът е обсаждан няколкократно. Васил Златарски смята, 
че първото нападение на Солун от славяните е през 583 година.4 Йордан 

1 Колектив. История на българската артилерия. (Обща редакция – Христо Христов). 
София: ДВИ, 1977; Молхов, Яко. От черешовото топче до ракетата. София: ДВИ, 1970.
2 Колектив. История на българската..., с. 5.
3 Бурмов, Александър. Славянските нападения срещу Солун в „Чудесата на Св. 
Димитра“ и тяхната хронология. Кн. II. София: Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“, 1952, с. 179 – 185.
4 Венедиков, Йордан. Борбите на славяните за Солун през средните векове. София, 
1946, с. 98.
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Венедиков, анализирайки различни извори, като тези на Никита Хониат5, 
Жофроа дьо Вилардуен6, Патриарх Ефтимий Търновски, Йоан Хартофи-
лакс Ставракий7, Владислав Граматик8 и Фьодор Успенски9, в изследвани-
ята си ни дава информация за използването от славяни и българи на обсад-
на техника и метателни машини при обсадата и щурмуването на различни 
крепости.10 

Солун е най-обсажданата византийска крепост. Първоначално 
само славяни, а по-късно славяни и българи извършват общо пет обсади 
и завладяване на града. В различни гръцки извори се описват обсадните 
машини, които използват славяните при обсадата му. Основните извори се 
отнасят до житието на Димитър Солунски – небесния покровител на гра-
да. Става дума за съчинения, свързани с мъченичества, чудеса и похвални 
слова. Ето как са описани обсадните машини на славяните при обсадата 
на Солун в такъв извор:11 „... На другия ден те започнаха да приготвят 
бойни кули, железни овни, грамадни каменометни уреди и така наречени-
те костенурки, които заедно с каменометните уреди бяха покрити със 
сухи кожи. Но после, за да не пострадат тези съоръжения от огън или 
от кипяща смола, те промениха намеренията си и заковаха на тези съ-
оръжения кървави кожи от току-що одрани волове и камили. И така ги 
докараха близо до стената. От третия ден нататък започнаха да хвър-
лят камъни, които по големина приличаха по-скоро на планини. Най-после 
и стрелците им със стрелите наподобяваха зимен сняг, така че никой от 
тези, които стояха на стената, не можеше да се подаде без опасност и 

5 Никита Хониат е византийски историк и висш държавен служител от втората 
половина на XII век. Автор е на „История на Византия“, обхваща периода 1118 – 1206 
година – бел. авт.
6 Жофроа дьо Вилардуен е един от ръководителите на Четвъртия кръстоносен поход и 
автор на хрониката „Завладяването на Константинопол“ – бел. авт.
7 Йоан Ставракий е живял през XII – XIII век и е бил дякон и хартофилакс (библиотекар) 
в солунската църква „Свети Димитър“ – бел. авт.
8 Владислав Граматик е средновековен български книжовник, преводач, съставител на 
сборници и калиграф от XV век. Твори в различни манастири в Северна Македония. 
Смята се за късен представител на Търновската книжовна школа – бел. авт.
9 Фьодор Иванович Успенски (1845 – 1928) е руски историк, византолог и археолог – 
бел. авт.
10 Венедиков, Йордан. Бележки по военния бит у най-старите българи. София, 1903; 
Венедиков, Йордан. Войните за обединението на българите в XII век. София: С. М. 
Стайковъ, 1918; Венедиков, Йордан. Борбите на славяните за Солун (ръкопис). ВИБ, 
б.м.г.; Венедиков, Йордан. Борбите на славяните за Солун през...
11 Деяния на Димитрий Солунски. – В: Извори за българската история. Том VI. София: 
БАН, 1960, с. 120.
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да види нещо навън. Като прилепиха и костенурките12 до външната сте-
на, те с лостове и секири усилено къртеха нейните основи“. 

Преди да предприемат обсада на Солун, славяните извършват ус-
пешни офанзиви срещу крепостите Ниасос (Ниш) и Сердика (София). Бя-
гащите от тези крепости ромеи намират убежище в Солун. Уплахата им от 
метателните машини, използвани от славяните при превземането на Ниш 
и София, е голяма и те споделят с гражданите на Солун следното:13 „Като 
избягахме от там, ний дойдохме тук да загинем с вас, защото само един 
хвърлен от тях камък ще събори вашите стени“.

Византийските летописци свидетелстват, че славяните воюват по-
добре и от римляните. Славяните не само побеждават войските на Визан-
тийската империя, но и обсаждат първостепенната крепост Солун и дори 
Константинопол, при това обсадата се извършва с всички видове метател-
ни машини и по всички правила на тогавашното военно изкуство.14 

Тези описания ни дават основание да твърдим, че славяните са 
познавали, разполагали и използвали всички известни дотогава обсадни 
машини. Те не са тяхно изобретение – употребяват се при почти всички 
обсади през Средновековието, а повечето от тях са познати още в Антич-
ността. По-късно обсадни машини за превземане на Солун използват бъл-
гари, славяни и авари в периода 670 – 695 година. Това става след първата 
поява на Куберовите българи в днешна Македония. 

При кан Крум българската метателна техника добива значе-
ние по-голямо от пехотата и почти наравно с конницата. С помощта на 
своите метателни машини Крум успява да превземе редица византийски 
крепости. Той използва и гръцкия огън, за което споменава Паисий Хи-
лендарски в своята „История славянобългарска“, където пише:15 „Крун 
вдигнал своята войска, пристигнал в Месемврия16 и превзел този град с 
огън, сиреч с топове. Научил го един арапин, който по-преди бил при цар 
Никифор“. Летописците дават подробности за обсадната техника, коя-
то Крум подготвя за превземането на Константинопол. В нейния състав 
влизат всички известни тогава видове бойни машини: пращи (каменоме-
тателни машини), самострели (стрелометателни машини) и тарани. Има 

12 Тези съоръжения най-вероятно са т.нар. γεϱϱογελώναι (костенурки), покрити с 
γέϱϱον – вид покрив, направен от преплетени пръчки, върху които се опъват суровите 
кожи – бел. авт.
13 Венедиков, Йордан. Борбите на славяните за Солун през..., с. 116.
14 Венедиков, Йордан. Бележки по военния бит…, с. 7.
15 Хилендарски, Паисий. Славянобългарска история. (Под редакцията на Петър 
Динеков.) София: Български писател, 1966, с. 48.
16 Несебър – бел. авт.
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и хелиополи, т.е. подвижни кули, високи колкото крепостните стени. В 
долните им етажи се поставят пращи, а в горните – самострели. Същест-
вуват и огнеизхвърлящи стрели. За количеството на тази техника може да 
се съди от приготвените пет хиляди коли за превозването ѝ.17 Цитирайки 
Гилфердинг18, Йордан Венедиков споменава, че когато през 814 г. Крум 
се готви да превземе Константинопол, подготвя „всички познати тогава 
обсадни оръдия: стенобитни, огнеметателни, каменометни и всякакъв 
вид подвижни кули. За превозването им той използва 5000 коли, обковани 
с желязо, и 10 000 бика“19. 

Неизвестен гръцки автор пише следното за предвожданите от Крум 
войски:20 „... Прочее след това му било известено по слух, че Крум се е от-
правил на поход, като събрал голяма войска (...) Освен това той бил под-
готвил частите и съоръженията на различни градопревземачки21, големи 
машини триболи22 и тетраболи23, костенурки и високи стълби, топки, 
лостове и кирки, овни и поставки за изхвърляне на стрели, огнехвъргачки 
и каменохвъргачки, скорпиони24 за хвърляне на стрели25, прашки – изобщо 
всякакви съоръжения за действие срещу зъберите на стените – за да прев- 
земе града откъм западната му страна, откъм Влахернската стена (...) 
Като намерили Адрианопол укрепен, обсадили го. И като изминали много 
дни, без да постигнат обсадата си, те построили обсадни съоръжения 

17 Венедиков, Йордан. Артилерията у старите българи. – В: Артилерийски преглед, 
1929, кн. 3, с. 195.
18 Александър Гилфердинг (1831 – 1872) е руски лингвист, историк и фолклорист – 
бел. авт. 
19 Венедиков, Йордан. Бележки по военния бит…, с. 30. 
20 Неизвестен автор. Походът на Крум срещу Цариград. – В: Гръцки извори за 
българската история. Том IV. София, 1961, с. 22 – 24.
21 Ελεπόλιϛ – подвижни бойни кули на няколко етажа, чиято височина достига до 
обсажданите градски стени. На долния етаж се поставя т.нар. овен (дървена греда с 
метален край, наподобяващ овнешка глава), а на горните етажи са метателните уреди 
заедно със стрелците. Подвижни стълби съединяват отделните етажи – бел. авт.
22 Железни тризъбци, които се разхвърлят по земята и се замаскират така, че да спъват 
неприятелската конница – бел. авт.
23 Устройството и предназначението на т.нар. τετραβόλοι (букв. четиризъбци) не е 
известно. Може да се предполага, че те са подобни на тризъбците – бел. авт.
24 Специални метателни съоръжения, които се състоят от един дървен лост върху 
хоризонтална поставка, на единия край на който е прикрепена прашка с камък. 
Посредством специален механизъм този лост се изправя вертикално и отново се 
спуска, при което поставеният в прашката камък се изхвърля с голяма сила. Тези 
уреди са известни още с името „диви магарета“ (onagri) – бел. авт.
25 На гръцки βελοϛτάσειϛ – означава място за стрели, т.е. уред за изхвърляне на стрели 
– бел. авт.
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и щурмували крепостта. Нейните жители, притиснати [от обсадата], 
без да имат помощ отникъде и умирайки от глад, се предали“. 

Използването на древната обсадна техника е в пряка зависимост от 
фортификационните съоръжения на противниците, с които се воюва. Вой-
ните, водени от следващите български владетели, са срещу армии, които 
не разполагат със силни крепости, и заради това обсадната техника, вклю-
чително метателните машини, преживява определен застой. 

За средновековни метателни системи се заговорва отново по вре-
мето на Самуил. Неговият брат Мойсей загива при обсадата на град Сяр 
(Серес) от камък, изхвърлен от каменометателна машина.26 Според лето-
писците Самуил извършва пробив в Галаксиди27, употребявайки всички 
видове машини.28 След създаването на Втората българска държава цар 
Асен I успява да събори стените на Средец (София) с помощта на обсадни 
машини.29 

Военното дело, свързано с метателни машини, получава особен 
тласък в България при цар Калоян. Той създава подвижна кула (хелиопол), 
която използва при обсадата на Одесос (Варна). Гръцкият летописец Ни-
кита Хониат описва така превземането на Одесос от Калоян:30 „Той об-
кръжи Констанция31, забележителен град в Родопите, и я превзе много 
лесно. Като разруши крепостната ѝ стена, той се вдигна от там и раз-
положи лагера си при Варна, която също обсади смело на шестия ден 
от страстите Господни (...) Затова той постави четириъгълна машинна, 
простираща се колкото ширината на рова и височината на градската 
стена, и понеже беше на колела, доближи я съвсем близо до рова. И като 
я бутна в рова, стигна до двата му бряга. Така си послужи с едно и също 
приспособление и за мост над рова, и за стълба, с която да се изкачи до 
височината на градските стени. Той превзе Варна за три дена.32 (...) След 
това разруши стените и се върна в Мизия“. Обсадни машини Калоян 
използва срещу градовете Серес (Сяр) и Димотика. Никита Хониат дава 

26 Скилица. Самуил застава начело на българите и започва война с Василий II. – В: 
Гръцки извори за българската история. Том IV. София, 1961, с. 275.
27 Византийски град в южната част на Тесалия, на брега на Коринтския залив – бел. 
авт.
28 Венедиков, Йордан. Артилерията у старите..., с. 196.
29 Пак там.
30 Хониат, Никита. Калоян превзема Варна. – В: Гръцки извори за българската история. 
Том XI. София, 1983, с. 66 – 67.
31 Късноантичен средновековен град в близост до днешния Симеоновград. Съществувал 
е от IV до XII век – бел. авт.
32 Варна е превзета на 24 март 1201 г. – бел. авт.
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следното обяснение за превземането на Серес от Калоян:33 „На другия ден 
Йоан обсади крепостта и извести латинците, които бяха прибегнали в 
нея, да предадат мястото и да се спасят. Те обаче съвсем не мислеха за 
предаване, надявайки се на помощта на маркиза. Тогава Йоан подгот-
ви стълби, постави огромна стенобитна машина при хълма срещу кре-
постта и започна да разбива стената“. Летописецът представя военния 
гений на Калоян и при обсадата на Димотика. Според него Калоян има 
за главна задача да покори Адрианопол (Одрин) и да подчини Димоти-
ка, смятайки, че така ще може окончателно да изгони ромеите от Тракия. 
Ето какво свидетелства Никита Хониат:34 „Прочее той се разположи на 
стан при Димотика и понеже видя, че много високото място е трудно и 
неудобно за превземане, се зае да отклони река Еврос35, която окръжава-
ше крепостта и снабдяваше с вода жителите ѝ посредством неизвестни 
за мнозина канали. Той постави и машини и започна да разбива стена-
та там, където изглеждаше, че е напълно достъпна за разрушаване от 
стрелящите, и където разстоянието позволяваше да достигнат хвърле-
ните тежки камъни“. 

При обсадата на Димотика Калоян построява 16 каменометни и 
стенобойни машини, които събарят стените и кулите на крепостта на че-
тири места.36 Тези машини са изгорени при приближаването на латините, 
а при втората обсада на града са построени отново. 

Според летописеца Вилардуен при обсадата на Одрин Калоян по-
ставя 33 каменометни машини.37 Вилардуен споменава, че Калоян използ-
ва pierriers38 и mangoneaux39. 

Колкото и преувеличен да е броят на обсадните машини на Калоян 
от латинските и гръцките летописци, той показва, че българският владе-

33 Хониат, Никита. Калоян превзема Варна..., с. 78.
34 Хониат, Никита. Калоян воюва в Тракия. Смъртта на Балдуин. – В: Гръцки извори за 
българската история.Том XI. София, 1983, с. 88.
35 Река Марица – бел. авт.
36 Венедиков, Йордан. Бележки по военния бит…, 1903, с. 60.
37 Венедиков, Йордан. Артилерията у старите..., с. 197; Венедиков, Йордан. Бележки 
по военния бит…, с. 60.
38 Древно метателно оръжие, използващо каменни ядра. Впоследствие това название 
се употребява и за първите френски артилерийски огнестрелни системи, използващи 
като проектил също каменни ядра – бел. авт.
39 Цитираното френско название на вид обсадна машина произлиза от гръко-латинското 
manganon, което означава машина за война. Представлява метателна машина за 
атакуване на крепости с фиксирана противотежест. Известна е още като мангонела и 
патерела – бел. авт.
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тел притежава изключителен военен гений, възможности за изграждане и 
мобилизиране на огромна за времето си армия, снабдена с всички видове 
обсадни машини в количество, превъзхождащо многократно противници-
те му до размери „паче пѣска води“. По отношение на инженерното и ар-
тилерийското изкуство Калоян не се задоволява само със съществуващите 
тогава машини и други средства – той използва всяко ново изобретение 
и сам изобретява и твори. Подвижната кула, с която превзема Одесос, е 
негово оригинално изобретение. За огромните му и многочислени каме-
нометни и стенобойни машини всички тогавашни летописци говорят с из-
ключително удивление и възхищение. Разрушенията, които причиняват 
тези машини на стените на крепостите Одрин и Димотика, предизвик-
ват специално посещение на императора на Латинската империя Хенрих 
(Анри) Фландърски, както и удивлението на венецианците, най-големите 
майстори на този вид машини по това време.40 Така към отличните конни-
ца и пехота, които наследява от цар Асен, Калоян прибавя и най-усъвър-
шенстваните технически средства, предшественик на българската артиле-
рия. Самите кръстоносци никъде не скриват възхищението си от силата на 
българската войска и превъзходството на Калояновата техника над тяхна-
та. Нека споменем, че идвайки от земите на днешните Франция и Италия, 
съюзени с венецианците, които тогава са най-изкусните изобретатели на 
обсадни машини, кръстоносците са най-добрата европейска армия в този 
исторически период. 

Иван Асен II усъвършенства обсадната техника на Калоян, като въ-
вежда и нови видове машини.

В периода от края на XII век до падането на България под осман-
ска власт съществуват и български извори, които осветляват артилерията 
на българските владетели. За такъв старобългарски летопис споменава 
Йордан Венедиков.41 Хрониката обхваща периода 1296 – 1413 г. В него се 
посочват следните машини: „Фѫдъ, цàãрà, самострелъ и тръбѧчiи“. Фъд 
(фонд, от фунда – праща) е машина за хвърляне на каменни и метални 
ядра. Цаграта представлява преход от прашката към оръдието. Състои се 
от метална тръба с изрези отстрани за тетивата, които заместват барута. 
Тръбѧчiи (требюше) е голяма кобилица за хвърляне на камъни и други 
поразяващи елементи. В същата хроника за първи път според Венедиков 
на български език се среща названието на огнестрелно оръжие, а именно 
„лоубарда (бомбарда) и поушка (дълго оръдие) огънь и димъ творѧще“. 
Споменава се и билїе пращное, т.е. барут. Пак според хрониката снаряди-

40 Венедиков, Йордан. Войните за обединението…, с. 116.
41 Венедиков, Йордан. Артилерията у старите..., с. 197.
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те на машините са прехвърляли Златния рог на Босфора, без да изгубят 
разрушителната си сила. С други думи, имат далекобойност повече от 500 
метра.42 

Друг български извор е „Житието на Свети Йоан епископ Поливот-
ски“43 от Патриарх Ефтимий Търновски. В него той пише:44 „еретичьскьiѧ 
плъкъi, якоже пращеѫ, словесньiимь връжениïемь до конца разруши“ (ере-
тическите пълчища като с праща докрай разсипа чрез словесно стреляне 
(хвърляне на думи). А в житието на Свети преподобни Ромил Видински45 
четем:46 „отъ пращь камень прости изпльнь падоутъ градьi“ (от пълните с 
ярост камъни на пращите падат укрепените градове). 

От посоченото се вижда, че в този исторически период бойната ма-
шина „праща“ за далечно поразяване, подобно на артилерийските оръдия 
по-късно, представлява олицетворение на най-голямата разрушителна 
сила на една армия.

Българските владетели използват метателни машини, които са из-
вестни и се употребяват и в други страни. Те обаче доразвиват някои от 
тях и прилагат творчество при бойното им използване. Механичните сис-
теми, служещи за изхвърляне на различни поразяващи елементи в древ-
ността, са известни в англоезичната литература като engines of war. Това 
са катапулт, онагра, балиста и требюше. Някои военни историци ги оп-
ределят като артилерия, а други – като предшественици на артилерията. 
Общото описание за тези оръжия е, че са оръжие за поразяване на цели 
от разстояние. Според най-старата англоезична енциклопедия – „Енци-
клопедия Британика“ най-ранната форма на артилерия са „машините, из-

42 Венедиков, Йордан. Артилерията у старите...
43 Свети Йоан епископ Поливотски живее в първата половина на VIII век. Епископ 
на византийския град Поливот в Одринска Тракия. До средата IX век мощите му се 
пазят в град Поливот, след което са пренесени в Месина/Месинопол (Гюмюрджина, 
дн. Комотини). След превземането на града от цар Калоян те са пренесени в столицата 
Търново през 1205 г., в съществуващата и днес църква „Св. Петър и Павел“. Така свети 
Йоан епископ Поливотски става покровител на царския град Търново и династията 
на Асеневци. Патриарх Ефтимий пише обширно и емоционално похвално слово на 
базата на житие и други гръцки извори – бел. авт.
44 Венедиков, Йордан. Артилерията у старите..., с. 198.
45 Ромил Видински е български православен монах, канонизиран за светец. Роден е 
през XIV век в Бдин (Видин) с името Руско. Постриган за монах в манастира „Света 
Богородица Пътеводителка“ в Търново с името Роман. След османските нашествия 
приема монашеска схима с името Ромил. Преминава в Света гора, Атон. Умира в 
манастира „Свето Възнесение“ („Раваница“), близо до гр. Чуприя в днешна Сърбия, 
през 1375 г.
46 Венедиков, Йордан. Артилерията у старите...
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обретени от сръчни мъже за стрелба със стрели и големи камъни“47. В 
този аспект едно от схващанията за произхода на думата артилерия се 
свързва с латинските arcus – лък и telum – стрела, както и с друга латинска 
форма – ars telaria, означаваща лъкове, стрели и всички видове проектили 
(поразяващи елементи). Друго схващане се свързва с италианското тълку-
вание на изкуство на стрелбата – на италиански език arte de tirare. Смята 
се, че е въведено от един от първите артилерийски теоретици – италиане-
ца Николо Тарталия (1499 – 1557). Друга италианска трактовка определя 
произхода от думата artiglio, означаваща оръдие (във вид на кука), което 
нападателите на крепости са издърпвали от каменните стени, разбити от 
тараните, с цел да разширят съществуващ бреш. Това обяснение се обос-
новава с факта, че първите артилерийски оръдия са използвани да заменят 
именно стенобойните машини. Съществува и френско тълкуване, според 
което терминът произлиза от думата atelier на старофренски език, което 
означава подготвям, подреждам, припасвам, отнесено към оръжие. Това 
тълкуване се приписва на френския военен деец Себастиан дьо Вобан 
(1633 – 1707), когото крал Луи XIV номинира за маршал на Франция.48 
Испанците също претендират за свое тълкувание. Според тях думата се 
свързва с името на испанския монах Хуан Тилери, който използвал ог-
нестрелни оръжия. Оттам се трансформира в изкуството на Тилери (на 
испански arte de Tillery). Освен това се асоциира с испанското artilla, което 
означава малко (миниатюрно) изкуство, т.е. тайна, която владеели само 
оръжейните майстори. Британците също имат своя хипотеза, която твър-
ди, че терминът артилерист е използван за обозначаване на лицето, от-
говарящо за въоръжението на крепост, въз основа на старинна наредба на 
крал Едуард II (1284 – 1327), според която само артилерист (или майстор 
на артилерията, според използвания по това време термин) може да отго-
варя за създаване и използване на балисти, лъкове, стрели, копия и други 
необходими оръжия за армията.49 По-късно британците използват терми-
на master gunner (оръжеен майстор) за човека, който командва гилдията на 
артилеристите (хората, занимаващи се с огнестрелни оръжия) и ръководи 
използването и поддръжката на самите оръжия. Не бива да пропускаме и 
германското Artollerei, Arkoley, което в периода XIV – XVII век обобщава 
общото понятие за артилерийско и инженерно изкуство.

47 Encyclopedia Britannica. Volume II. Edinburgh, MDCCCLXXV (1875), p. 655.
48 Прочко, Игнатий. История развития артиллерии (С древнейших времен и до конца 
XIX века). Санкт-Петербург: Полигон, 1994, с. 3.
49 Holmes, Richard. The World Atlas of Warfare: Military Innovations that Changed the 
Course of History. New York: Viking Studio Books, 1998, p. 217.
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Откриването и използването на взривното вещество „барут“ в ка-
чеството на метателен заряд в огнестрелните оръжия предизвиква рево-
люция във военното дело. Експлозивните свойства на смес, основана на 
селитрата, се споменават през VI век в трактат от епохата Сун от китайски 
алхимик на име Сун Сю Мо.50 Първата формула на барута датира от XI век. 
Тя се съдържа във военния трактат „У Чинг Цунг Яо“ от 1044 г., където се 
дават следните пропорции: селитра (75,7%), дървени въглища (14,4%), сяра 
(9,9%).51 Първите огнестрелни оръжия използват различни модификации 
на черен барут, представляващ смес от селитра, сяра и дървени въглища. 
Именно барутът дава основата на огнестрелната артилерия. Историята 
свидетелства, че като артилерия по това време се определят всички ог-
нестрелни системи, използващи барута като метателен заряд, независи-
мо от вида и калибъра на оръжието. Терминът калибър се появява доста 
по-късно – през XVI век. От XIII век терминът артилерист се асоциира 
със създател на всички налични тогава видове оръжие и войсково снаря-
жение. Това схващане господства в Европа повече от два и половина века. 
Според френски източници първата поява на барута в Европа датира около 
1314 – 1326 г. първоначално във Фландрия, след това във френския град 
Мец и в Англия.52 

Германските схващания за произхода на артилерията се представят 
от Карл фон Декер в неговия фундаментален труд „История на артилерия-
та от нейното създаване до 1822 година“. През 1833 г. книгата е преведена 
на руски език и издадена в руската столица Санкт Петербург. В нея Декер 
изразява становище, че артилерията е нов вид оръжие, произлязло от ре-
дица открития в резултат на задълбочена работа и усилия, дало поводи 
за толкова спорове и прения и в същото време променило цялостния образ 
на войната, както на сушата, така и по море.53 В труда си той споделя 
възгледите на генерал Тиболт, че названието артилерия, което дотогава 
служи за означаване на старите военни машини, е прието от новия род 
войска, използващ огнестрелните оръдия.54 

Заслужилият професор от Николаевската академия на Генералния 
щаб в Санкт Петербург, по-късно и началник на Академията генерал-лей-

50 Ривал, Мишел. Великите изобретения на човечеството. София: Сиела, 2008, с. 92.
51 Пак там; Колектив. Советская военная энциклопедия. Том 1. Москва: Военное 
издательство, 1976, с. 272.
52 Ривал, Мишел. Великите изобретения..., с. 92.
53 Деккер, Карл. Исторія артиллеріи от ее происхождения до 1822 года. Санкт-
Петербург, 1833, с. 7.
54 Пак там.
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тенант Хенрих Леер определя, че думата артилерия се употребява за 
първи път във Франция още през XIII век. С нея се обозначава сборът от 
всички метателни машини заедно с хората, които ги обслужват.55 В Русия 
терминът за първи път използва Петър Велики през XVI век.56 

По-късно в руския многотомен „Энциклопедическій словарь“, из-
даден в Санкт Петербург през 1894 г., се посочва, че още преди изобретя-
ването на барута терминът „артилерия“ обхваща всички видове метателни 
и стенобойни машини, както и тяхната прислуга. След появата на барута 
това название се употребява само за огнестрелните оръдия.57 

В по-ново време повечето от съществуващите енциклопедии опре-
делят термина артилерия единствено във връзка с огнестрелната артиле-
рия.58 В този смисъл артилерията се появява, за да замени съществувалите 
повече от десет века метателни машини. Ето защо по-голямата част от 
съвременните автори поставят акцента в своите трудове върху историята 
на огнестрелната артилерия, споменавайки съвсем фрагментарно древни-
те метателни машини като първообраз на съвременната артилерия. 

***

Да се върнем на българската артилерия. Както видяхме, редица 
извори от Средновековието недвусмислено доказват, че България произ-
вежда, притежава и използва значително количество метателни машини 
и обсадна техника, които можем да смятаме за първообраз на българската 
артилерия. Различни български автори59 поставят въпроса коя дата следва 
да се приеме за дата на създаването на българската артилерия, след като 
уточнихме, че ще асоциираме термина само с огнестрелната артилерия. 
Неговият отговор според тях трябва да се обвърже с възстановяването на 
българската държавност и Третата българска държава. Възприемайки тази 
постановка, следва това да е приказът на императорския руски комисар в 
България княз Александър Дондуков-Корсаков за създаване на първите 

55 Леер, Генрих. Энциклопедія военныхъ и морскихъ наукъ. Томъ I. Санкт-Петербургъ, 
1883, с. 229.
56 Пак там.
57 Энциклопедическій словарь. Томъ II. Санкт-Петербургъ, 1894, с. 199 – 204.
58 Encyclopedia Britannica. Volume II..., pp. 655-669; La Grande Encyclopédie. Tome 
quartrième. Paris, 1908, p. 19; Enciclopedia militare. Volume primo. Milano, 1927, p. 734; 
Большая советская энциклопедия. Том 2. Москва, 1970, с. 264; Советская военная 
энциклопедия. Том 1. Москва, 1976, с. 272; Краснов, Валерий, Владимир Дайнес. 
Русский военно-исторический словарь. Москва: Олма-Пресс, 2002, с. 48.
59 Атанасов, Димитър. Да определим рождения ден на българската артилерия – В: 
Земя, 17 март 2009.
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артилерийски формирования в България, а именно шестте артилерийски 
батареи, и назначаването на първия началник на българската артилерия 
руснака генерал-майор Иван Лесовой.60 Ако трябва да посочим коя точно е 
датата на създаването на артилерията на Третата българска държава, това 
би следвало да е 12 юли 1878 г., когато със Заповед № 5 по Българската 
земска войска княз Александър I Батемберг постановява от повиканите 
войници в Българската земска войска да се сформират шест артилерийски 
роти [батареи] с номера от едно до шест.61 За тази цел се отдават прика-
зите по Българската земска войска №1 от 8 юли и № 5 от 12 юли 1878 г. в 
Пловдив. На основание горните прикази се формира при всеки санджак: 
Софийски, Видински, Търновски, Русенски, Пловдивски и Сливенски, по 
една артилерийска рота (батарея), които са наименовани според санджа-
ците: 1-ва батарея – Софийска (първоначално квартирувана в Самоков, 
по-късно в София), 2-ра батарея – Видинска, 3-та батарея – Търновска, 
4-та батарея – Русенска, 5-а батарея – Филипополска (квартирувана в Чир-
пан) и 6-а батарея – Сливенска. Освен това има една планинска батарея 
в Дупница, една конна батарея в Радомир и „скорострелна“ батарея при 
Русенския арсенал. За осигуряване на личен състав за тези роти са послу-
жили цели батареи от окупационните части на руската армия. Офицерите, 
фелдфебелите и фейерверкерите са руснаци, долните чинове – част от тях 
руснаци, а останалите до 290 души – българи от първия задължителен 
призив.62

В изпълнение на решенията на Берлинския конгрес, приключил на 
13 юли 1878 г., 5-а Пловдивска батарея, която квартирува в Чирпан, и 6-а 
Сливенска батарея са преместени в границите на Княжество България. 
Първата в Плевен, като става 5-а Плевенска, а втората в Шумен, като става 
6-а Шуменска батарея.

Съществува тезата, че същинското начало на нашата артилерия 
следва да е формирането през 1880 г. в град Шумен на първия артилерий-
ски полк на България.63 С Указ по Военното ведомство на Негово височест-

60 Българската земска войска 1878 – 1879 г. Създаване на българската войска след 
освободителната Руско-турска война 1877 – 1878 г. Сборник от документи и материали. 
София: Държавно военно издателство, 1959, с. 56.
61 Систематически сборник на законите, указите, заповедите и циркулярите по 
Военното ведомство от 1877/1878 г. до 1-и януари 1901 г. Отдели I – VI. София, 1901, 
с. 37.
62 Юбилейна книжка на 2-и артилерийски полкъ 1880 – 1905. София: Придворна 
печатница Братя Прошекови, 1905, с. 6.
63 ДВИА, ф. 145, оп. 1, а.е. 1, л. 1; Юбилейна книжка на 2-и..., с. 12; Систематически 
сборник на..., с. 38.
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во Княза № 75 от 19 юни 1880 г. се заповядва да се сформира от отделните 
дотогава пеши батареи артилерийски полк с щаб в Шумен.64 Със следва-
щата заповед, № 76 от 19 юни 1880 г., за командир на полка се назначава 
командирът на 2-ра Видинска батарея майор Николай Андреевич Леонов. 
През септември същата година Леонов е повишен в чин подполковник.

Шуменската артилерийска батарея. Шумен, 1879 г.

Историческите извори показват, че макар и без да има българска 
държавност, българска огнестрелна артилерия съществува далече преди 
посочените събития. Първите образци на артилерийски огнестрелни сис-
теми са дървените артилерийски оръдия, използвани в борбите на бълга-
рите за национално освобождение и обединение. 

Авторът на настоящата книга се опитва да изследва именно тези съ-
бития и да покаже, че българите не само познават постиженията на техно-
логиите, които използва артилерията, но и реално ги прилагат по време на 
борбите за национално освобождение и обединение. По време на тези бор-
би, създавайки макар и примитивна, със скромни възможности и недос-
татъчно ефективна дървена артилерия, българските артилеристи поставят 
здравите основи на едно бъдещо развитие, което ще позволи по-късно да 
говорим за българска артилерийска школа както по отношение на бойното 
използване, така и по отношение на развитието на артилерийската матери-
ална част. Тази българска артилерийска школа получава своя първонача-
лен тласък от борбите за българско национално освобождение.

64 Систематически сборник на...
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Първата заповед на първия командир на първия артилерийски полк 
на България от 1 юли 1880 г., която гласи: „Указомъ Его Вьiсочества 

Княза за № 76, я назначенъ Командиромъ Артиллерiйскаго полка. 
Вступивъ сего числа въ исправленiе своей должности, предписьiваю 

всемъ чинамъ ввереннаго мне полка по деламъ службьi обращатся ко 
мне. Командиръ полка маiоръ Леонов“

За разлика от други автори смятам, че за рождена дата на българ-
ската артилерия следва да се приеме първото организирано използване на 
огнестрелна артилерия, създадена от българи и използвана за българска 
национална кауза. Това се случва на 24 април 1876 г. в село Петрѝч, Зла-
тишко, по време на Априлското въстание. Ако първата пушка, насочена 
срещу вековния тиранин, гръмва в ръцете на Георги Нешов Тиханек в 
Копривщица на 20 април 1876 г. в 10 часа65, то първият артилерийски из-
стрел, произведен срещу вековния поробител от Нено Гугов, е на 24 април 
1876 г. в село Петрѝч, Златишко. Затова 24 април 1876 г. следва да смятаме 
за дата на създаване на българската огнестрелна артилерия. Това и други 
важни събития от зараждането на българската огнестрелна артилерия са 
обект на внимание в настоящата книга. 

За написването на книгата способстваха няколкократните посеще-
ния на автора във всички селища и средища на Априлското въстание от 

65 Страшимиров, Димитър. История на Априлското възстание. Том III. Възстание и 
пепелища. Пловдив: Окр. постоянна комисия, 1907, с. 8.
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1876 г., направени през 2018, 2019 и 2020 година. Важни бяха и възмож-
ностите за обогатяване на изследването, предоставени от Регионалния 
исторически музей в Пловдив, историческите музеи в Панагюрище, Бра-
цигово, Клисура, Перущица, Батак, Копривщица, Златица, Белово, Севли-
ево, Стрелча и музейните сбирки в Априлци, Петрѝч и Смолско. Полезни 
за автора бяха и посещенията през септември 2019 г. в Музея на македон-
ската борба в Скопие, Историческия музей в Битоля, музеите в Охрид и 
Крушево, Бигорския манастир „Св. Йоан Кръстител“, както и в средищата 
на Илинденско-Преображенското въстание в Република Северна Македо-
ния. Ценни бяха и издирванията в Националния археологически музей и 
Националния етнографски музей в София. Важни свидетелства за дър-
вената артилерия бяха открити през 2016 г. във Военния музей в Париж 
(Musée de L‘Armée), Франция, известен като Дома на инвалидите.

За съжаление, неосъществено поради пандемията от COVID-19 оста-
на планираното посещение на автора във Военния музей в Истанбул, Тур-
ция, с цел търсене на извори, свидетелства и експонати за българската ар-
тилерия, за което има достатъчно податки в български исторически извори.

Използвани са всички известни български издания – автобиогра-
фии, дневници, мемоари, ръкописи, спомени, свидетелства на участници 
и свидетели на Априлското и Илинденско-Преображенското въстание, 
съчинения на изследователи и други автори, сборници документи и ма-
териали, както и периодични издания. Особена ценност за автора бяха 
наличните издания по тези въпроси във Военноисторическата библиотека 
на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – София.

Реплика на дър-
вено оръдие от Април-
ското въстание, част 

от експозицията на 
Музея на Шуменския 
гарнизон в района на 
факултет „Артиле-

рия, противовъздушна 
отбрана и комуника-

ционни и информа-
ционни системи“ в 

Шумен, известна като 
Артилерийския редут
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ДУМИ ЗА АРТИЛЕРИЯТА

Българската артилерия има своя завиден дял във величавите побе-
ди, които Българската армия постига на бойното поле по време на борбите 
за национално освобождение и обединение.

Историята на тези борби дава безброй примери за саможертвата на 
българските воини. Всички славни личности, с които днес се гордее всеки 
българин, са рожба на единната и непоколебима вяра в победата, на вза-
имните усилия и мощната подкрепа, която българският щик получава от 
българското оръдие. Техният подвиг е плод на твърдата воля за изтръгва-
не на победата и на оня буен пламък, който еднакво силно обгаря сърцата 
на пехотинци и артилеристи, устремени дружно в името на националния 
идеал и достойно изпълнения дълг към Отечеството. 

Много народи и владетели по света в различни исторически пери-
оди, оценявайки ролята на артилерията като най-мощното за времето си 
огнево средство, изразяват своята национална гордост и самочувствие да 
произвеждат, притежават, развиват и използват собствена артилерия. Вла-
детели, пълководци, военачалници, писатели, мислители, философи и дру-
ги видни личности също споделят своите мисли за артилерията. За краля 
на Прусия Фридрих Велики (1740 –1786) „артилерията придава величие 
на това, което иначе би било една вулгарна война“. Френският крал Луи 
XIV, известен като Краля Слънце (1614 – 1715), олицетворение на периода 
на абсолютната монархия, заповядва върху оръдията от кралския френски 
артилерийски полк да се изпише фразата ultima ratio regum, което означава 
последният аргумент на краля. Наполеон Бонапарт, който е артилерийски 
офицер, е категоричен, че: „Бог воюва на страната на този, който има 
повече артилерия“. Чешкият писател и драматург Карел Чапек заявява: 
„Законно правителство е това, което има превъзходство в артилерия“. 
Британската артилерия има следния девиз: Ubique! Quo Fas et Gloria Ducun, 
което в превод от латински означава: Навсякъде! Водени от правото и сла-
вата! В Русия приписват на Йосиф Сталин фразата: Артилерията е богът 
на войната. Американският генерал Джордж Патън споделя: „Не ми гово-
рете за това кой спечели войната. Знаете сами, че това е артилерията“.

В България във всички борби и войни за национално освобождение и 
обединение българската артилерия със своите действия предизвиква особе-
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но чувство на достойнство, гордост и национално самочувствие. Неслучай-
но за българина през последните повече от 150 години думата артилерия 
неизменно се свързва със сила, мощ, величие и слава. Тя става нарицателна, 
когато искаме да изразим своето виждане за личности, които са най-влия-
телните, най-силните, най-решителните, най-добрите, най-важните, най-мо-
жещите, най-ефективните, най-въздействащите. Именно тогава използваме 
идиома, трайно навлязъл в езика ни, той (тя) е тежката артилерия.

***

Артилерията се превръща в своеобразен феномен. Тя навлиза не само 
във всички сфери на военното дело, във всички видове въоръжени сили и 
родове войски, в бита и душевността на народите и страните по света, но и 
се превръща в съставна част на държавния протокол и церемониал. 

В редица държави при тържествени събития, държавни празници и 
церемонии, военни победи, раждане на престолонаследник, коронясване на 
държавни глави или тяхното погребение се използват артилерийски оръдия 
за провеждане на артилерийски салюти и илюминации. 

Традицията има многовековен живот, почти от създаването на ог-
нестрелната артилерия. Смята се, че тя възниква през XII век, когато за 
първи път артилерийски оръдия се инсталират на кораби. Приближавайки 
брега, корабът произвежда изстрели с оръдията си, за да покаже, че идва 
с добри намерения. Първоначално броят на изстрелите е седем, тъй като 
това е бил максималният брой оръдия, които могат да бъдат поставени 
на кораба. С развитието на технологиите всяко оръдие на кораба трябва 
да произведе три изстрела. Така изстрелите стават 21. Според френски-
те извори традицията води началото си от т.нар. поздрав с огън. Когато 
военни кораби, които имат артилерийски оръдия, пристигнат на чуждес-
транни пристанища, произвеждат артилерийски изстрели. Властите на 
пристанището в отговор на това и в знак на гостоприемство отговарят със 
същия брой оръдейни изстрели. Изстрелването на 101 снаряда за поздрав 
при официални визити на царска особа демонстрира доброжелателство 
от страна на посрещачите, т.е. 100 плюс 1. Последният държавен глава, 
посрещнат със 101 оръдейни салюта във Франция, е британската кра-
лица, пристигнала на посещение при президента Рене Коти през април 
1957 година. С официална заповед във Френските военноморски сили от  
30 юни 1975 г. се определя броят на празничните оръдейни салюти да бъде 
21 – правило, което се запазва и до днес. Двадесет и един оръдейни са-
люта се произвеждат от почетна артилерийска батарея, включваща две 
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от най-известните оръдия в световната история на артилерията – 75-мм 
полски скорострелни оръдия „Шнайдер“, образец 1897 година, теглени от 
конски впряг с расови коне от породата „Постие-Бретон“.66 Салютите се 
произвеждат от огнева позиция пред Дома на инвалидите в Париж.

Броят на използваните оръдия и произведените изстрели по вре-
ме на салютите в исторически план са различни в различните страни. 
Най-много изстрели по повод на военна победа са произведени по случай 
победата на Съветската армия над нацистка Германия на 9 май 1945 г. – 
края на Втората световна война. Изстреляни са 30 залпа с 1000 оръдия.

Във Великобритания със салют от 41 оръдия от лондонския Тауър 
се ознаменуват рожденият ден на кралицата, откриването на Британския 
парламент и визита на чуждестранни държавни глави.

В Съединените американски щати първоначално броят на изстре-
лите при произвеждане на артилерийски салюти отговаря на броя на ща-
тите. Впоследствие американците възприемат те да са 21.

41 артилерийски изстрела за 91-вата годишнина на британската  
кралица Елизабет II в Хайд парк. Лондон, 2017 г.

Салютът67, т.е. артилерийският (оръдейният) поздрав, е важен елемент 
на почестите въобще. Основно право на салют в днешно време има държавен 
66 Ненов, Нелко. Съвременна артилерия. София: Иван Сапунджиев ЕООД, 2017,  
с. 148 – 149.
67 Буквалният превод на думата от френски език означава поздрав (като обръщение – 
Здравей!) – бел. авт.
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глава и се състои обикновено от 21 (в някои страни 19) оръдейни залпа. Този 
салют се нарича Салют на нациите, а във Великобритания – Кралски салют. 
Изпълнява се едновременно с националния химн и трябва да бъде разчетен 
така, че времетраенето им да е еднакво.68 Това се отнася и за официални посе-
щения, когато се изпълняват химните на страната на госта и на приемащата 
страна, т.е. времето се разчита за двата химна. Салют се изпълнява и при тра-
урни случаи, като броят на залповете се определя от устава и правилниците 
на въоръжените сили. Едновременно се изпълнява и химнът.

В българската история началото на произвеждане на артилерийски 
салют се свързва с възстановяването на Третата българска държава. След 
успешното приключване на Руско-турска война от 1877 – 1878 г. главноко-
мандващият руските войски великият княз Николай Николаевич присти-
га в Цариград за подписване на предварителния мирен договор в Сан Сте-
фано. Тук той се установява в палата „Бейлер бей“ на азиатския бряг на 
Босфора. Пред палата постоянно патрулира руски броненосец. На 3 март 
(19 февруари по стар стил) 1878 г. турският броненосец, който патрулира 
пред палата „Чириган“, дава 101 оръдейни изстрела по случай подписване-
то на предварителния Санстефански мирен договор.69 Същото прави и ру-
ският броненосец. Така с тържествени артилерийски салюти в Цариград 
се възвестява раждането на Третата българска държава.

Впоследствие българската традиция определя произвеждане на 
101 артилерийски салюта за раждането на царска особа. Такъв е слу-
чаят с престолонаследника княз Борис Търновски. Тогава във всички 
военни гарнизони 101 артилерийски салюта възвестяват раждането на 
наследника на българския трон. Това ознаменува създаването на бъл-
гарска династия. На 18 януари 1894 г. 1-ва батарея от трети Пловдивски 
артилерийски полк е на позиция при Бунарджика.70 Във вéдрата утрин 
на този ясен зимен ден проехтява командата „Огън!“. Шестте оръдия 
на батареята тържествено и мощно разтърсват долината на река Мари-
ца. След изстрелите им следва оглушително ура. Родил се е наследник 
на престола на българските царе. По волята на княз Фердинанд тре-
ти артилерийски полк в Пловдив приема шефството на новородения 
български престолонаследник княз Борис Търновски. Възлагането на 
шефството на полка официално става с Указ № 20 от 1894 година. От 
тази дата полкът се нарича трети артилерийски на Негово Царско Ви-

68 Кожухаров, Йордан. Дипломация и протокол. София: Труд, 2004, с. 302.
69 Кисьов, Стефан. Спомени (1874 – 1878) – В: Сборник на Калоферска дружба, 1924, 
кн. 2, с. 227.
70 Бунарджик е едно от седемте тепета на Пловдив – бел. авт.
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сочество Престолонаследника полк. Офицерите и войниците от полка 
започват да носят на пагоните си вензел „Б“.71

Четиридесет и три години по-късно, на 16 юни 1937 г., 101 оръдейни 
салюта отекват отново, този път в София. Родил се е престолонаследникът 
княз Симеон Търновски. С прокламация, издадена на 16 юни 1937 г. от цар 
Борис III, прочетена на 27 юни същата година от министъра на войната, 
артилериста генерал-майор Христо Луков, княз Симеон Търновски е за- 
числен в шести пехотен Търновски полк с чин подпоручик и е назначен за 
шев на деветнадесети пехотен Шуменски полк, на първи армейски артиле-
рийски полк и на трети конен полк.

На 28 август 1943 г. умира цар Борис III. След петдневно поклонение 
пред тленните останки на царя в катедралата „Свети Александър Невски“ на 
5 септември траурната церемония преминава през столицата и се отправя 
към Рилския манастир, където монархът ще бъде погребан в манастирската 
църква. Ковчегът на Борис III е поставен на артилерийски лафет на гумени 
колела, теглен от артилерийски конски впряг от шест коня. Ковчегът е покрит 
с царското знаме с червен лъв, а гвардейци ескортират артилерийския лафет.

Траурната церемония с ковчега на цар Борис III преминава  
покрай катедралния храм „Света Неделя“.  

София, 5 септември 1943 г. 

71 Ценов, Пантелей. 40 години в служба на артилерията. София: Печатница на 
Армейския в.-издателски фонд, 1933, с. 6.
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Днес държавният церемониал като част от държавния протокол 
включва организирането, посещенията и официалните срещи у нас на 
държавни глави, председатели на парламенти, правителствени ръково-
дители и министри на външните работи. Държавно посещение на дър-
жавен глава се извършва с военни почести, с червена пътека, изпълняват 
се националните химни, съпроводени от Салюта на нациите. Това е ре-
гламентирано в българските нормативни и административни актове.72 В 
церемонията участва втори гвардейски смесен батальон на Национал-
ната гвардейска част със своята почетна артилерийска батарея, която 
изпълнява салютите с шест 122-мм гаубици М-30, образец 1938 година. 
Двадесет артилерийски салюта се произвеждат при честване на нацио-
налния празник – 3 март, и в други случаи, определени със заповед на 
министъра на отбраната.73 Обикновено почетната артилерийска батарея 
произвежда артилерийските салюти от позиция в градинката между 
Народното събрание и Софийския университет „Свети Климент Охрид-
ски“, а понякога и от площадка в Борисовата градина или до Паметника 
на Съветската армия.

За отбелязване на празници и други важни събития с участието на 
войски от Българската армия се провеждат военни ритуали (церемонии), 
чиято цел е да формират и поддържат патриотична мотивация, както и 
утвърждаване на българската национална идентичност и държавност сред 
обществото. По време на тези ритуали освен другите дейности се произ-
веждат артилерийски салюти и илюминации. 

По смисъла на Устава за войсковата служба на въоръжените сили 
на Република България салют е тържествен поздрав за отдаване на чест 
чрез стрелба.74 Илюминациите са с продължителност от една до три ми-
нути, организират се в столицата и в други гарнизони на страната, опре-
делени за всеки конкретен случай със заповед на министъра на отбраната 
на Република България или на началника на отбраната. За провеждането 
на илюминациите освен другите елементи се определят и времетраенето 
им, видът и количеството на боеприпасите (звездните бомби) и др. Ар-
тилерийски салюти се произвеждат в Софийския гарнизон на 31 декем-
ври срещу 1 януари – 21 артилерийски залпа, в чест на Нова година, след 

72 Правилник за прилагане на Закон за държавния протокол, чл. 35, ал. 1. т. 1. – В: 
Държавен вестник, бр. 57 от 24 юли 2009 г.
73 Правилник за структурата, организацията и реда за използване на Националната 
гвардейска част, чл. 16, ал. 2. – В: Държавен вестник, бр. 89 от 10 ноември 2009 г.
74 Устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република България. 
Допълнителна разпоредба, с. 232. София: Министерство на отбраната, 2008.
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приветствието на президента на Република България, и при изпълнение 
на „Химн на Република България“ в случаите по държавния протокол, 
за които стана дума, а също и на националния празник на страната, при 
издигане на националното знаме, на празника на Българската армия, при 
изпълнение на химна, и при други случаи, определени със закон или под-
законов акт. В останалите гарнизони, както и при други случаи артиле-
рийски салюти от 20 артилерийски залпа се произвеждат по заповед на 
министъра на отбраната или началника на отбраната. Артилерийски са-
лют може да се произведе при военен парад, действие на почетен караул и 
други случаи. Военните почести при погребение на президент, председа-
тел на Народното събрание, министър-председател, генерали и адмирали, 
офицери и военнослужещи, включително и бивши, включват превозване 
на ковчега с тялото на покойника с автомобил, бойна машина или оръдеен 
лафет. В този случай се произвежда салют от пет пушечни залпа с халос-
ни патрони. 

Произвеждане Салют на нациите от почетната батарея  
от състава на Националната гвардейска част на огнева позиция  

в градинката пред паметника на Съветската армия в София 
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ДЪРВЕНАТА ОГНЕСТРЕЛНА АРТИЛЕРИЯ  
В СТРАНИТЕ ПО СВЕТА

Световната военна история познава редица оръжия, изработени от 
различни необичайни материали. Дървените огнестрелни артилерийски 
оръдия заемат важно място в това отношение. Те са използвани във военни и 
паравоенни действия в много страни по света. Дървените им компоненти са 
укрепени с метални детайли, с други материали или дори с въжета. Дърве-
ното артилерийско оръдие е импровизирана примитивна форма на артиле-
рийско оръдие. През годините, когато се приемат на въоръжение бронзови, 
медни, чугунени и стоманени оръдия, дървени оръдия се изработват като 
допълнителни артилерийски системи, лъжливи оръдия, предназначени за 
заблуждаване на противника, като сигнално или учебно оръжие.

Съществуват редица примери за тяхното използване още от XIV век и 
по-късно, особено през XIX век, но и в началото на следващия век. Страните, 
в които са произвеждани и използвани, са Китай, Индия, Япония, Виетнам, 
Корея, САЩ, Канада, Шотландия, Франция, Германия, Австрия, Полша, Че-
хия, Литва, Латвия, Румъния, Сърбия, Черна гора, България и други. 

Дървените артилерийски оръдия – общ преглед
Използването на дървен материал за изработването на артилерий-

ски оръдия е продиктувано от липсата на метал или на познания и умения 
за производство на метални оръдия. Навсякъде, където са произвеждани, 
дървените оръдия са слаби и нестабилни като конструкция и обикновено 
са в състояние да произведат само няколко изстрела, понякога дори само 
един, преди оръдейното тяло да се разруши. Проектилите за тях са напра-
вени от различни материали – дърво, камък, керамика или метал.

Дървените оръдия са оръжието на въстаници и бунтовници. От 
леснодостъпен и евтин материал, какъвто е дървото, благодарение на изо-
бретателността и сръчността си въстаниците се стремят да създадат своя 
собствена артилерия и по този начин да увеличат шансовете си за победа. 
В същото време дървеното оръдие е оръжие с много недостатъци, най-ва-
жният от които е неговата неустойчивост при изстрел. 

При избора на дървесина, от която да се изработят, се търси така-
ва с необходимите специфични свойства. От една страна, тя трябва да се 
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характеризира с твърдост и здравина, а от друга, да се обработва сравни-
телно добре. В Китай, където се създава барутът, оттам и артилерията, 
първите оръдейни тела са от бамбуково дърво. В Япония, Корея и Виет-
нам използват вишнево дърво, в Полша, Литва, Германия, САЩ и Канада 
– най-често букова или дъбова дървесина, на Балканите, Румъния, Сър-
бия, Черна гора и България – предимно черешова. Поради това в няколко 
балкански езика терминът „черешово топче“ е станал синоним на всяко 
дървено оръдие независимо от реалния материал, от който е направено. 
Понякога за създаването на оръдията са използвани орех, бряст, круша, 
черница и акация. В Румъния са изработвани и от ела.

След избора на вида дървесина в подготвените дървени трупи се 
пробива отвор с дълго свредло или с нагорещено желязо. Приготвеното 
по този начин оръдейно тяло се подсилва с метални обръчи. Освен това се 
търси начин да се гарантира устойчивост при закрепване на тялото – как-
то в предната, така и в задната му част. Технологията на изработването на 
дървени оръдия обикновено е максимално опростена. Независимо от това 
е необходимо участие на занаятчии, които познават добре обработката 
както на дървото, така и на желязото, т.е. и дърводелци, и ковачи.

Макар че се определят като примитивно оръжие, дървените оръдия 
могат да бъдат опасни за хората, които ги обслужват и експлоатират. Специ-
фичният дървен материал и бързината, с която обикновено се изработват, чес-
то предизвикват тяхното пръскане още при първия изстрел. В някои страни 
обаче, като Полша и Литва, дървени оръдия са издържали до 15 – 17 изстрела. 

Дървените оръдия имат и предимства, благодарение на които въстаници 
и бунтовници прибягват много често до тях. Например сравнително малкото 
им тегло, което улеснява придвижването и транспортирането им. Някои могат 
дори да се носят на ръка, въпреки че по-често се поставят на каруца двуколка. 
Понякога се транспортират на дървени или метални стелажи под формата на 
статив. Такъв е случаят в Македония по време на Илинденско-Преображенско-
то въстание през 1903 г., където българите подготвят повечето оръдия на станок 
под формата на метален триножник, който нашите братя в Македония наричат 
ногарки. В очите на много хора днес дървените оръдия изглеждат нелепи, дори 
комични. За времето си обаче са голяма морална сила.

Дървените артилерийски оръдия могат да изстрелват различни 
снаряди – от желязо, дърво или каменни, до запалителни материали, 
както и метални кутии, напълнени с малки каменни късове с остри 
ръбове или дребни метални поразяващи елементи, за да се увеличи 
поразяващият ефект върху компактни пехотни формирования. Те се 
използват и като психологическо оръжие, стреляйки без снаряди, т.е. 
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с халосни изстрели. Произвеждането на такива халосни изстрели се 
оказва достатъчно, за да създаде в редиците на противника паника, 
вярвайки, че е атакуван от истинска артилерия. Освен това в планин-
ска местност звукът от изстрела е значително по-силен и с ехо, което 
подсилва ефекта на въздействие.

Първите дървени оръдия
В исторически план дървени артилерийски оръдия се използват по 

различно време. Първите дървени артилерийски оръдия са конструирани 
в Китай от бамбукови стъбла. Повечето видове бамбук имат кухи ство-
лове. Съдържанието на силикати в стъблата им придава висока якост. В 
същото време бамбукът е близо десет пъти по-лек от желязото, което го 
прави подходящ материал за военни цели. В Китай и Далечния изток от 
хилядолетия бамбукът намира широка употреба в човешката дейност. Той 
има многофункционално приложение – за храна, лекарство, писане на 
бамбукови свитъци, за хартия, музикални инструменти, мебели, настил-
ки, съдове за хранене, шапки, обувки, лодки, напоителни съоръжения и не 
на последно място за оръжие. Определено можем да твърдим, че първото 
огнестрелно оръдие в света е изработено от бамбуково стъбло.

Нека припомним, че думата „оръдие“ (на английски cannon, на 
френски canon, на испански cañón, на португалски canhăo, на немски 
kanone) произлиза от староиталианската дума cannone, която означава 
голяма тръба. В италианския език тя е заимствана от латинското canna, 
което произлиза от гръцкото κάννα – тръстика, и след това обобщено, за 
да означава всеки обект с куха тръбна форма.75 Ако се върнем по-назад във 
времето, се предполага, че произходът е от най-рано засвидетелствания 
семитски език, говорен от асирийците и вавилонците – на акадски език 
qanu и на иврит qāneh, което означава тръба, тръстика.76

В руския език за артилерийско оръдие се използва думата „пушка“. 
За първи път тя се среща в древноруски ръкописи в края на XIV век. Според 
Макс Юлиус Фридрих Фасмер (1886 – 1962) – руски и немски лингвист, лек-
сикограф, славист и балканист, руската дума пушка е заимствана от чешката 

75 Liddell, Henry, Robert Scott. An Intermediate Greek-English Lexicon, on Perseus. 
[прегледан 18.02.2021]. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%
3A1999.04.0058%3Aentry%3Dka%2Fnna1
76 Definition and etymology of cane. Webster‘s Dictionary. [прегледан 18.02.2021]. 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/cannon; Definition of cannon. Cambridge 
Advanced Learner’s Dictionary. [прегледан 18.02.2021]. https://dictionary.cambridge.org/
us/dictionary/english/cannon
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puška – оръжие, или полската puszka. Думата се свързва и със старогерманския 
език, който използва buhsa, и с простонародния латински език – buxis, означа-
ващо кутийка от чемшир, както и със старогръцкото πύξϛ, което има същото 
значение.77 Преходът от германското „b“ до славянското „п“ Фасмер обяснява 
с баварското влияние върху славянските езици. Съветският лингвист Павел 
Яковлевич Черних (1896 – 1970), професор в Московския държавен универси-
тет „Михаил Ломоносов“, има друга трактовка, според която думата пушка е 
своеобразен хибрид от славянския глагол пущати (мятам снаряди) и герман-
ското buhsa, което се възприема в западнославянските езици.78

След китайците арабите използват артилерийски системи, които 
наричат модфа или мидфа, което означава огнена тръба. Проектилът, с 
който си служат, е сферично ядро, наречено бондок (орех).79

Древно арабско оръдие „модфа“. Миниатюра от трактата  
на Конрад Кайзер „Силният във войната“, 1400 г.

77 Фасмер, Макс. Этимологический словарь русского языка. В 4 томах. [прегледан 
18.02.2021]. https://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?root=%2Fusr%2Flocal%2Fshare
%2Fstarling%2Fmorpho&basename=morpho\vasmer\vasmer&first=1&text_word=%D0%
9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0&method_word=beginning&ww_word=on&ic
78 Черных, Павел. Историко-этимологический словарь современного русского языка. 
Т. 2. Москва: Рус. Язык, 1999, с. 86.
79 Уваров, Дмитрий. Средневековные метательные машины западной Евразии. 
Исторический очерк. X-Legio.ru.
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Примитивни дървени оръдия са използвани по времето на импера-
тора на Монголската империя Аурангзеб (1618 – 1707) от 1658 до 1707 г.80 
Империята представлява ислямска държава, съществувала на огромната 
територия на Индийския полуостров. Аурангзеб използва такива оръдия 
на платото Декан за отбранителни цели, тъй като му липсват метални оръ-
дия, но разполага с изобилие от дърва.

Имперска камилска артилерия на монголската кавалерия

Основателят на Монголската империя Захиредин Бабур в битката 
при град Панипат през 1526 г., когато разбива по-многочислените войски 
на султана на Делхи и основава обширна държава, също използва дървени 
оръдия.81

Дървени оръдия използват виетнамците срещу французите по вре-
ме на кампанията в югоизточната част на полуостров Индокитай, извес-
тен като Кочинчина (на виетнамски Намбо), през 1862 година.

Шогунатът Токугава е последното феодално японско управление, съ-
ществувало от 1603 до 1868 година.82 Главите на правителството са шогуни-

80 Sarkar, Jadunath. History of Aurangzib. Mainly based on Persian Soursces; War of 
Succession. Vol. 1. Reign of Shah Jahan. Calcutta, 1912, pp. 32-54.
81 Carman, W. Y. A History of Firearms: From Earliest Times to 1914. Dover Publications, 
2004, p. 64.
82 Frédéric, Luis. Japan Enciclopedia. Translated by Käthe Roth. Tokugawa Ieyashi. The 
Belknap press of Harvard University Press. Cambridge, Masachusetts. London, England, 
2002, p. 978; Блакторн, Уилям. [Псевдоним на Сергей Герджиков]. Японски загадки. 
София: Екстрем, 2012, с. 49.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BD
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те, всеки от които е член на клана Токугава. Шогунатът управлява от замъка 
„Едо“ и годините на Шогуната стават известни или като периода Едо, или 
периода Токугава. Даймьо е титла на едър земевладелец, който държи в под-
чинение при себе си други благородници – негови васали. Даймьо е на пря-
ко подчинение на шогуна – едноличния владетел в Средновековна Япония.83 
Тези владетели изработват дървени оръдия в посочения период, използвани 
за различни цели. Оръдията представляват дървени стволове, пробити със 
свредло и обвити с ратанови въжета. Стрелят с дървени снаряди, пълни със 
запалителни вещества и предизикващи пожари. 

Картина, изобразяваща първата битка при Панипат, Индия,  
през 1526 г., на която се виждат дървените оръдия на монголите

83 Блакторн, Уилям. Японски загадки..., с. 34.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%BE_(%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%BE_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1
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Виетнамско дървено оръдие, пленено от французите в цитаделата  
Вин Лонг на 23 март 1862 г., калибър 97 мм, дължина 1,90 м.  

Военният музей в Париж

Комодор Мaтю Колбрaйт Пери, американски военен и политически 
деец, офицер от Военноморските сили на САЩ, по поръчение на амери-
канския президент Мелард Филмор провежда успешно дипломатическа 
мисия в Япония (1852 – 1854), завършила с подписването на Каганавския 
договор, който е първото споразумение между изолационистка Япония 
и САЩ.84 В американската историография той традиционно се оценява 
като човекът, открил Япония за Западния свят.85 В негова чест през 1854 г. 
даймьо на Шогуната Токугава му подарява дървено оръдие, изработено 
специално за посрещането му.

Някои японски сили използват дървени оръдия по време на война-
та Бошин през 1868 година. Войната Бошин (яп. 戊辰戦争 Бошин сенсо: 
буквално война в годината на дракона (1868 – 1869)) е гражданска война 
между привържениците на Шогуната Токугава и проимператорските сили 
в Япония. Завършва с поражение на силите на Шогуната, което довежда 
до установяване на конституционна монархия. Процесът е известен като 
Реставрацията Мейджи.

Коренните народи на Южна Америка използват дървени оръдия 
срещу испанските и португалските завоеватели през XVII и XVIII век.86 
Местните племена в Северна Америка също стрлят с импровизирани 
дървени оръдия срещу укрепленията на завоевателите. Скайър Буун 
(1774 – 1815), създал първото американско селище в окръг Шелби, щата 

84 Блакторн, Уилям. Японски загадки..., с. 197 – 199.
85 Beasley, William. The Perry Mission to Japan, 1853-1854. Psychology Press, 2002.
86 Graham, R. B. Cunninghame. A Vanished Arcadia: Being Some Account of the Jesuits in 
Paraguay 1607 to 1767. Kessinger Publishing, 2005, p. 255.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Кентъки, също конструира дървено оръдие, използвано в защитата на 
Буунсбъроу в Кентъки през 1778 г. при обсадата на града от местните 
индиански племена.87

Японско брегово дървено оръдие, построено от даймьо  
на Шогуната Токугава за посещението на американския  

комодор Пери през 1853 – 1854 г.

Дървени оръдия, използвани от феерата Сендай по време на войната 
Бошин в Япония през 1868 г. Градски музей Сендай, Япония

87 Kleber, John. Boone, Squire. – In: The Encyclopedia of Louisville. Lexington, Kentucky: 
University Press of Kentucky. 2001, pp. 104-105.
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Използване на дървените оръдия в Европа
В Европа дървени оръдия се използват по различни поводи. Известно е, 

че руският цар Петър I Велики е изработил няколко като детско забавление.88

Поляците използват дървени оръдия срещу руските войски по вре-
ме на своите въстания за национална независимост. В полската история 
най-известни са дървените оръдия, използвани в Януарското полско въс-
тание (1863 г.) от отрядите на Мариан Лангевич в Южна Полша срещу рус- 
ките войски.89 Тази си идея Лангевич прокарва на базата на своя опит като 
офицер в пруската гвардейска артилерия. Според някои полски изследо-
ватели идеята е заимствана от селяните от историко-географската област 
Подхале, Краковско воеводство, по време на селското въстание, водено от 
Александър Костка-Наперски през 1669 – 1670 г. в Полско-литовската дър-
жава Жечпосполита. В битката при Нови Тарг през 1669 г. въстаналите 
селяни използват две дървени оръдия.90

По време на Великополското въстание в село Погжибув е разполо-
жена въстаническа военна единица, която има едно дървено оръдие, из-
ползвано главно за „тренировка за използване на артилерията“. 

В битката при град Соколов също са използвани дървени оръдия. За 
това свидетелства Юзев Лукомски, участник в битката.91

За дървено оръдие се споменава в произведението De la Pirotechnia 
на известния италиански металург и архитект, живял в периода на Късно-
то средновековие, Ваночо Бирингучо (1480 – 1539).92 Там дървените оръ-
дия са описани като съставени от две части от орехово дърво, облицовани 
отвътре с желязо и пристегнати с железни обръчи. 

Въстаналите селяни, обсадили архиепископа на Залцбург Матей 
Ланг фон Веленбург през 1525 г. според Витенбергската хроника от 1730 г., 
използват дървено оръдие. В Залцбургския музей Carolino Augusteum 
може да се види такова оръдие, за което се твърди, че е оцеляло след една 
от австрийските селски войни. 

88 Hastings, Max. The Oxford Book of Military Anecdotes. Oxford University Press, 1986, 
p. 138.
89 Тимовски, Михаил, Ян Кеневич, Йежи Холцер. История на Полша. Велико Търново: 
Абагар, 1998, с. 352.
90 Pędzimąż, Jacek. Historia Rabki: Rzeczpospolita Podhalańska 1669/1670. 
[прегледан 12.05.2020]. https://historiarabki.blogspot.com/2012/02/rzeczpospolita-
podhalanska-16691670.html
91 Rakowski, Kazimierz. Dwa pamiętniki z 1848. Warszawa, 1906, s. 44.
92 Biringuccio, Vannoccio. De la Pirotechnia. The Pirotechnia of Vannoccio Biringuccio, the 
Classic Sixteenth-Century Treatis on Metals and Metallurgy, tradotto da Cyril Stanley Smith 
e Martha Teach Gnudi, Dover Publications, New York, 1990.
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По време на френските революционни войни, на 23 май 1793 г., роялист-
ката Армия на Конде, поддържаща френската кралска династия, пленява дърве-
ни оръдия на републиканците при завладяването на лагера на Фамар близо до 
град Валансиен в Североизточна Франция. За тези оръдия е запазено сравни-
телно подробно описание на тяхната конструкция и дълготрайност:93 „Оборуд-
ването им беше следното: В пробитото дървено стъбло беше вкарано метално 
тяло, снабдено с прахообразен заряд, което беше от чугун и съдържаше процеп 
за детонация. То се опираше на клин, който се задвижваше според нуждите, 
така че оръдието да седи здраво и да не се удря в противоположна посока. За-
палването можеше да бъде извършено отново. През дървото се пробива дупка 
за запалване до процепа на желязната тръба. Някои оръдия бяха увити във 
въжета и направени по-издръжливи чрез метални обръчи. Зарядът, снарядът 
или парчетата желязо се пълнят отпред. Според направените опити това 
оръдие е издържало на около 20 изстрела без значителни разрушения“.

Германско дървено оръдие с калибър 90 мм, използвано от тиролските 
земеделци през 1809 г. Германски национален музей в Нюрнберг 

Дървено оръдие, което вероятно е използвано от тиролските земе-
делци около 1809 г., се намира в Германския национален музей в Нюрнберг.

По време на въстанията в британските колонии Горна и Долна Канада 
през 1838 г. канадските патриоти, тъй като не притежават артилерия, прибягват 
до импровизирани оръжия, каквито са дървените оръдия.94 В тази война тях-

93 Blesson, Louis. Geschichte des Belagerungskrieges Oder der Offensiven Befestigungen. 
Eine Skizze. Berlin, 1835, р. 158.
94 Greer, Alllan. The Patriots and People the Rebellion of 1837 in Rural Lower Canada. 
University of Toronto Press. Toronto, 1993, p. 6.



37

ната артилерия се състои от шест дървени оръдия, които пристягат с железни 
обръчи. Оръдията са направени в Сейнт Тимотей, Квебек. Едно от тях никога 
не произвежда изстрел. То е запазено в Канадския военен музей в Онтарио.

Дървено оръдие в музея в град Славков край Бърно, Чехия. Градът е 
известен с австрийското си име Аустерлиц, където през 1805 г.  

се води прочутата битка на Наполеон срещу руснаци и австрийци  
под командването на генерал Кутузов

Дървено оръдие на канадските патриоти от 1838 г.  
Канадски военен музей, Отава, Онтарио

По време на Американската война за независимост се използват 
т.нар. квакер оръдия. Те представляват дървени оръдия, наподобяващи 
в максимална степен истински, с които се цели да се заблуди против-
никът. Названието им се асоциира с името на религиозната общност 
Quakers, която се обявява срещу войната и насилието, за мир и разби-
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рателство. За първи път се използват през октомври 1780 г. в Северна 
и Южна Каролина, САЩ, когато поддръжниците на полковник Уилям 
Вашингтон успяват да заблудят полковник Роулад Ръгли със своите 
лъжливи оръдия.95

Лъжливи оръдия (дървени оръдия, симулиращи истински) в бивши 
укрепления на Конфедерацията, март 1862 г.

Лъжливо оръдие от американската гражданска война.  
Снимка от 1862 г. близо до Сентървил, щата Вирджиния,  

след оттеглянето на Конфедерацията

95 Ripley, Warren. Artillery and Ammunition of the Civil War. Charleston. The Battery Press, 
1984; Latimer, Jon. Deception in War. Londres, John Murray, 2001.
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Дървеното оръдие – символ на борбата за свобода на Балканите
На Балканите в исторически план дървените оръдия играят специ-

ална роля. Тук те представляват своеобразен исторически феномен. Като 
символ на отчаяната борба за свобода дървената артилерия влиза в нацио-
налната митология на българи, сърби, черногорци, бошняци, румънци и 
гражданите на днешната Република Северна Македония. 

В Сърбия дървена артилерия се използва по време на първото сръбско 
въстание (1804 – 1813).96 Такива се произвеждат в градовете Мишар, на река 
Сава, и Делиград, Нишко. Според някои сръбски историци97 сръбската арти-
лерия по време на въстанието се състои от две черешови оръдия (на сръбски 
трешньеви топа). Първите дървени оръдия са направени от майстора колар 
Танасий от село Загорица, до град Топола, през зимата на 1804 г., пренесени 
са в селището Рудник и са поставени на връх Явор. С техния първи изстрел 
се дава знак за начало на нападението от сърбите на Рудник, където е разпо-
ложена войската на турския военачалник Сали ага, наричан от сърбите Руд-
нички бик. По-късно и други майстори изработват черешови оръдия, които 
се оказват несполучливи и се пръскат при първия изстрел. Когато обаче от 
Земун пристига Йован Петрович, когото всички наричат Йован Ковача, той 
изработва по-здрави черешови оръдия, обковани с железни обръчи. По също-
то време редовната турска армия разполага с бронзови и стоманени оръдия за 
поразяване на въстаниците и с дървени оръдия, само че като сигнални. 

Според многотомната Сръбска военна енциклопедия в началото на 
XIX век хайдути в Източна Босна изработват около 40 черешови оръдия.98 
По време на херцеговските въстания през 1852 – 1853, 1857 – 1858, 1861 – 
1862 г. е използвано едно оръдие, изработено от див бадем в Горни Конавле. 
Дървени оръдия използват при отбраната на Сараево от австро-унгарските 
войски през 1878 г., както и босненските патриоти в планината Требави. 

По време на междуетническия конфликт в Трансилвания през 1848 
– 1849 г., последица от Унгарската национална революция (1848 – 1849), 
румънците широко използват дървени оръдия срещу унгарската армия в 
районите на Турда и Коложвар, Залатна и Херманщат.99 Румънските оръ-
дия са със сравнително голям калибър – от 120 до 150 мм. Румънците от 
планината Апусени, Трансилвания, произвеждат най-много дървени оръ-
дия. Те са направени от ела, череша или бук. Изработени са с помощта на 
ръчни свредла, за да се получи желаният калибър. По време на бойните 
96 Vojna enciklopedija. Drugo izdanje, 1. Beograd, 1970, s. 230.
97 Petrović, D. Drveni topovi u našoj ratnoj prošlosti. – In: Vesnik Vojnog muzeja 5/1958.
98 Vojna enciklopedija. Drugo izdanje, 2. Beograd, 1971, s. 555 – 556.
99 Stroea, Adrian. Enciclopedia artileriei române. Bucureşti, 2014, p. 36.
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действия оръдията с най-голям калибър се използват от неподвижни по-
зиции, докато оръдия с по-малки калибри се разполагат в полето, превоз-
вани и теглени от хора, теглени от коне или превозвани на конски самари.

Молдовски оръдия, изобразени на стенописа „Обсадата  
на Константинопол“ от манастира „Молдовита“, издигнат  

през 1532 г., по време на управлението на княза на Молдова  
Петър Рареш (на румънски Петру Рареш)

В западната специализирана литература се открива и терминът 
„кожено оръдие“ (немски – Lederkanone, английски – leather cannon, швед-
ски – läderkanoner). Представлява артилерийска система от XVII век, коя-
то включва медна или желязна тръба, подсилена с железни пръстени, лен, 
въже и кожа. Запазено е свидетелство за извършено изпитание с кожено 
оръдие от швейцареца Филип Еберхарт (1563 – 1627) от Цюрих.100 

Кожено оръдие в Германския национален музей в Нюрнберг

100 Karin Marti-Weissenbach: Philipp Eberhard. – In: Historisches Lexikon der Schweiz. 23 
Juli 2004. [прегледан 22.12.2020]. https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/025889/2004-07-23/
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Дървени оръдия продължават да се използват от германци и фран-
цузи до Първата световна война включително. По време на войната гер-
манците разработват серия тежки дървени минохвъргачки, наречени ми-
нохвъргачките на Албрехт (Albrecht Mortar). Те са с диаметър 25 – 45 см, 
всяка със собствени боеприпаси. Състоят се от широк дървен ствол, обвит 
с ламарина за подсилване. Основата на минохвъргачката представлява го-
лям дървен блок и има метален станок с регулируема стойка във формата 
на дъга, с ръчно колело за регулиране ъгъла на възвишение.

През войната по-голямата част от германските съединения са поддър-
жани от тежка полева артилерия – почти за всички тях артилерията винаги 
е била необходима за изпълнение на много и различни задачи. След като на 
Западния фронт започва позиционна война, значението на тежката артилерия 
нараства още повече. В условията на такава война мините, загражденията, дру-
гите фортификационни съоръжения и бодливата тел представляват сериозно 
препятствие за атакуващите пехотни части. Често поставената бодлива тел 
пред отбранителните позиции се използва така, че да насочи атакуващите да-
лече от уязвимите зони на защитните окопи, а настъпващите умишлено се на-
сочват към предварително зададени зони за поразяване, където са подготвяни 
зони за поразяване с картечен огън. Редове от бодлива тел служат и за забавяне 
на настъпващите, което дава възможност на отбраняващите се да съхраняват 
окопите си и да държат настъпващите на безопасно разстояние, за да могат от-
браняващите се да извикат артилерийски огън в интерес на отбраната.

За осигуряване предимство на настъпващите войски в такива усло-
вия е необходима лека, преносима, проста и евтина артилерийска система. 
Един начин за осигуряването ѝ е проектиране на серия тежки минохвър-
гачки, които се извеждат на позиции в изходните райони за настъпление за 
съсредоточен краткотраен подготвителен огън за разчистване на препят-
ствия и неутрализиране защитата на противника.

Германска дървена минохвъргачка на Албрехт, пленена от британците  
в битката при река Сома през ноември 1916 г.
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Германска „мармаладова мортира“ от Първата световна война, 
калибър около 900 мм, L 2,5, 1914 г. 

Дървени минохвъргачки, обвити със стоманена ламарина.  
Калибърът е 257 мм, височина – 1,35 м, дължина на снаряда – 1,3 м

Дървено оръдие от Първата световна война.  
Военен музей в Рига, Латвия



43

След края на Първата световна война на победените държави е на-
ложен ограничителен режим на броя на въоръжените сили и оръжията, 
включително на артилерийските системи. Една от най-ощетените страни 
е Германия. Ето защо през двадесетте и началото на тридесетте години на 
XX век при бойната си подготовка германските въоръжени сили провеж-
дат занятия със своите артилерийски формирования и с дървени макети 
на артилерийски оръдия, наподобяващи в голяма степен действителните 
артилерийски системи.

Германски артилеристи провеждат тренировка с дървено оръдие 
макет. Германия, 1932 г.

Някои народи в Азия и Африка поддържат традициите и до 
днес за използване на бамбукови оръдия в качеството им на средство 
за фойерверки за празнични събития. Филипините, Малайзия, Индо-
незия и Гана са страните, съхранили тази традиция. Бамбуковите оръ-
дия при тях се използват от възрастни и деца, но никак не са безопас-
ни, тъй като произвеждат силен гръм вследствие на взаимодействието 
на водата, която се налива в тялото, и добавения към нея калциев кар-
бид, при което се образува ацетилен под формата на газ. Тази смес се 
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затваря за няколко минути, след това се възпламенява и произвежда 
огън и силен гръм.

Индонезийски деца стрелят с бамбукови оръдия

Можем да обобщим, че идеята за изработване и използване на дър-
вени артилерийски оръдия има вековна традиция в много страни по света. 
Тя започва в дълбока древност и продължава до наши дни. Трудно е да 
определим конкретна страна или народ за първоосновател на тази идея. 
Реализацията ѝ се простира в доста дълъг исторически период. За послед-
ните 150 години данните показват, че дървените оръдия, изработени и 
използвани от българите по време на борбите за национално освобожде-
ние и обединение, са най-много в сравнение с всички останали страни. В 
следващите глави на книгата ще стане ясно, че по време на Априлското 
въстание (1876 г.) в България са изработени не по-малко от 58 оръдия, през 
Кресненско-Разложкото въстание (1878 – 1879) – не по-малко от едно, а 
през Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.) – не по-малко от 17. 
Общо в борбите си за национално освобождение и обединение българите 
изработват не по-малко от 76 дървени оръдия.
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АРТИЛЕРИЯТА НА ХАЙДУШКИТЕ ЧЕТИ

Първата мисъл за използване на огнестрелни артилерийски оръдия 
от българи за българска кауза изказва идеологът на българската национал-
ната революция Георги Стойков Раковски през 1861 г., когато се очаква да 
избухне война между Сърбия и Турция. В архива на Раковски се пази ори-
гинален документ с названието План за освобождение Българий.101 Спо-
ред неговия план102 се организира отряд, който да нахлуе от Сърбия в Бъл-
гария. Раковски предвижда: „Един добре въоръжен полк от 1000 добре 
избрани и окървавени в бой люде103 с два горски топа104, с 4 тобуша105 и с 4 
тръби, и с два хирурга, и сто конници да се впусне тайно през Княжевец 
в Балканский хрепт106 и да маршира право за Търново, като се даде синя-
ла107 навсякъде да се вдигат с една прокламация или с други някой знак, да 
пресекат телеграфите и да затворят пътищата на пощите…“ 

Раковски смята, че когато този отряд пристигне в Търново, ще има 
„най-малко 150 000 на крак мъжие, от коих 40 000 въоръжени“108. Очаква-
нията му са, че с достигането до Търново отрядът ще нарастне многократно 
и освен пушките и пищовите ще се сдобие и с осем турски оръдия. Колкото 
и наивен да изглежда този план в очите на съвременния читател, той показва, 
че Раковски ясно осъзнава необходимостта от мощно оръжие за българите, за 

101 Христов, Христо, Николай Генчев. Българско възраждане. Ч. I. София: Наука 
и изкуство, 1969, с. 305 – 307; Раковски, Георги. Автобиография и мемоари. – В: 
Библиотека „Българска книжнина“, № 6. София: Държавана печатница, 1925,  
с. 140; Христов, Атанас. Военното дело в нашето отечество през време на турското 
владичество. – В: Военна библиотека, октомври 1938, с. 74.
102 В архива на Раковски съществува и по-нова редакция на плана, подписана на  
25 ноември 1861 г. – бел. авт.
103 Според другата редакция става дума за „1200 люде, от коих 100 бъдат конници и 
100 артилеристи“.
104 Планински оръдия – бел. авт.
105 Става дума за барабани, от унгарската дума dobos – бел. авт.
106 Хребет – бел. авт.
107 Сигнал – бел. авт.
108 Раковски, Георги. Автобиография и мемоари..., с. 141; В новата редакция: „100 и 
30 хиляди добре въоръжени с пушка, пищов и ятаган, а топове ще има осем, взети от 
турците“.
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да осъществят намеренията си за всеобща въоръжена борба. Планът му така 
и не се осъществява, но все пак успява да събере няколкостотин българи за 
планирания свой отряд, включително такива за прислуга за оръдията.

Паметник на Георги Стойков Раковски – патрон на Военна академия, 
София, 2020 г.

За да се анализира въпросът кога и къде се използва огнестрелна 
артилерия от българи в миналото, един от подходите е да се изследва бъл-
гарският фолклор. Раковски в своето житие споменава за народна песен, 
пята в Котленско, свързана с кърджалийските времена, в която се говори 
за известния Индже войвода.109 Песента гласи:

109 Арнаудов, Михаил. Съчинения на Г. С. Раковски. София: Държавна печатница, 
1922, с. 11; Раковски, Георги. Автобиография и спомени – В: Библиотека „Българска 
книжнина“, № 6, София, 1925, с. 17.
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Инджето Гочу думаше:
Гочо лю Жерунянино,
кажи ми, Гочо, кажи ми,
отде ся влезва във Котил,
има ли много войскари,
имат ли Котляни топове?

Това е едно от малкото народни творения, в които се споменава за 
огнестрелни оръдия и в които се сочи, че българите са имали собствени 
такива. 

По-късно Добри Чинтулов изразява народното въжделение за 
постигане на българската свобода с всички средства, включително 
с използване на топове, като пише в стихотворението си „Българи 
юнаци“:

Българи юнаци,
ще ли още спим?
Дигайте байраци
да се освободим!
………………….
Пушки и топове
като загърмят,
саби и ножове
ще да зазвънчат.

Тази песен става изключително популярна и е любима на Васил 
Левски, често пята от самия него.

Най-старото писмено сведение за използване на огнестрелно арти-
лерийско оръдие по нашите земи от българи се отнася към 1800 г., когато 
българското население трябва да се защитава от кърджалийските нашест-
вия. Това е периодът от 1792 до 1806 г. По този въпрос Раковски пише в 
„Дунавски лебед“, бр. 6 и 7 от октомври 1860 г. следното:110 „Много села съ 
били оградени от зидове, по коих е имало на малко разстояние стражар-
ници (табии) с вириди (мъжгали), да пушкат от тамо въ время нападения 
неприятеля, а по някои си места са имали и гърмила (топове) черешови, с 
железни скоби свързани“. На друго място той потвърждава: „Котляните 
имали и четири топа черешови тръби и били съставили един доста по-
рядочен военни ряд“. 

110 Цит. по: Арнаудов, Михаил. Съчинения на..., 1922, с. 466.
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В житието на Раковски се споменава името на ръководителя на от-
браната на Котел от кърджалиите – „достоен юнак мъж имянем Божил“. 
И нещо също важно от този период. По това време в Котел българите сами 
произвеждат пушки, пищови, ножове и дори барут.

Раковски като идеолог на българската национална революция ясно 
съзнава, че организираната военна съпротива срещу османската власт из-
исква създаване на въстаническа армия, която ще се наложи да води бойни 
действия с редовна турска войска, ще трябва да овладява крепости и из-
пълнява други задачи. Реализирането на всички тези задачи няма как да се 
осъществи без най-мощното тогава огнево средство – артилерията. 

Цитирайки Раковски, професор Иван Шишманов пише:111 „… кот-
ленци през кърджалийското време правели пушки, пищови, барут и даже 
имали 4 черешови топа“. 

Всичко това дава основание да твърдим, че дървени огнестрелни 
оръдия има в България още в края на XVIII век. Дали идеята е автентична 
българска, или е привнесена отвън, няма еднозначен отговор. Както стана 
дума, дървени огнестрелни оръдия са използвани през различни периоди, 
включително и по-рано, в много страни по света.

По време на хайдушкото движение в българските земи хайдутите, 
а по-късно и четниците водят борбата с потисниците с ръчно огнестрелно 
оръжие. По силата на редица причини през този етап на борбата до упо-
треба на артилерийски оръдия не се стига.112

Когато обаче целта на борбата става по-мащабна и в нейната основа 
заляга схващането за освобождението на целия народ, се ражда идеята за 
създаване на въстаническа армия, в която неизбежно трябва да има и ар-
тилерия като най-мощното тогава оръжие.

През 1870 г. в Букурещ се създава от Любен Каравелов и Васил 
Левски Българският революционен централен комитет (БРЦК). Левски 
го нарича „Привременно българско правителство в България“. Уставът 
на Комитета е приет след две години – в края на април и началото на май 
1872 г.113 В глава VII „Оръжия и други бойни потреби“ се предвижда от 
революционните дейци да има специално обучени и подготвени хора за 
използване на оръжието. Уставът, макар да е посочено на кориците, че е 

111 Шишманов, Иван. Увод в историята на Българското възраждане. – В: Сборник 
„1000 години България“. София, 1903, с. 287.
112 Раковски, Георги. Българските хайдути (Тяхното начало и техната постоянна борба 
с турците от падений Българий до днешните времена). Букурещ, 1867.
113 Иванович, Любомир. Четование или война съ чети. Превел от сръбски Любен 
Каравелов. Букурещ, 1873. [Ръкопис], ВИБ, б.м.г., с. 9.
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печатан в Женева, е дело на Централния революционен комитет в Буку-
рещ, чийто председател е Любен Каравелов, а душата – Васил Левски. 
В него се казва: „Централният комитет зема на себе си длъжност да 
въоружава постоянно ония членове из частните комитети, които съ 
способни да носят оръжие. Оръжията, които Централният комитет 
ще набавлява, треба да са прегледват от такива хора, които разумя-
ват от оръжие“114. 

Устав на Българския революционен централен комитет

Васил Левски използва подготвителния период за създаването на 
БРЦК за военна подготовка на българския народ, което включва и изда-
ването на чисто военна книга на български език. В това отношение Апос-
тола ползва съдействието на Ангел Кънчев, който от 1866 до 1869 г. след-
ва курса на Артилерийската школа в Белград. Левски споделя, че „ние се 
нуждаем от водители народни (офицери) за бойното поле и молим сър-
бите да ни дадат място във войнишкото (военното) училище за 150 – 200 
души“115. За военна просвета българските революционери ползват сръбски 

114 Стоянов, Захарий. Записки по българските възстания (разказ на очевидци). Том 
I. Пловдив, 1884, с. 122; Димитров, Георги. Княжество България (В историческо, 
географическо и етнографско отношение). Ч. II. Пловдив: Търговска печатница, 1896, 
с. 321.
115 Страшимиров, Димитър. История на Априлското възстание. Том I. Предистория. 
Пловдивска окръжна комисия, 1907, с. 112.
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книги, каквато е преведената от Любен Каравелов „Четование или война 
с чети“ на сърбина Любомир Иванович, издадена в Белград през 1868 г. 
Преводът на български под редакцията на Любен Каравелов е отпечатан в 
Букурещ през 1873 г. Това е първата военна книга на български език.116 Во-
енният историк полковник Иван Кръстев Стойчев издирва неин ръкопис, 
който днес се съхранява във Военноисторическата библиотека на Военна 
академия „Георги Стойков Раковски“ – София.

Ръкопис на първата военна книга на български език с надпис  
от полковник о.з. Иван Стойчев. Военноисторическа библиотека  

на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, София

Освен на сръбски източници Левски разчита и на руски – не не-
посредствено, а чрез българина на руска военна служба полковник Иван 
Кишелски. В написаното от него „Ръководство за успешен бой с турците“, 
издадено през 1876 г. с помощта на революционната емиграция, той излага 
тезата, че въстаналите българи трябва да създадат и трите рода войски – 
пехота, кавалерия и артилерия.

Въпросът за въоръжаването на въстаническите сили Левски вижда 

116 Иванович, Любомир. Четование..., с. 11; Христов, Атанас. Военното дело в нашето..., 
с. 110 – 111.
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и в контекста на довъоръжаването в хода на бъдещите бойни действия 
чрез отнемане на оръжие от противника. За тази цел на Вътрешната ре-
волюционна организация са необходими минимум модерно оръжие, во-
енна подготовка и военни ръководители, които да организират акциите 
по завладяване оръжието на противника. Обезоръжаването на няколко 
гарнизона би позволило на въстаническата армия да се снабди с модерно 
оръжие и най-вече с артилерия. „Неговите [на противника] топове, не-
говите игленки пушки са в нашите ръце, само трябва ни йоще мъничко 
време да поработиме [за] години... – пише Левски в дописката си до в. 
„Свобода“. – Хората оправят топовете и пушките, които сами не бият. 
Когато неприятелят ми е по-гламав от мене, той е в ръцете ми с всичкия 
му материал“117.

Български военни отряди, участвали в руско-турските войни от 
1806 – 1812 и 1828 – 1829 г., неведнъж са се въоръжавали с оръжие, завла-
дяно от турците.118 По всяка вероятност Левски е запознат с този българ-
ски опит. Ето защо той смята, че единствен начин въстаническите сили да 
се снабдят с артилерия, е именно този. Завладяването на противниковата 
артилерия трябва обаче да става по предварително изработен план и след 
продължителна подготовка. 

Васил Левски начертава структурния състав на бъдещата въстани-
ческа армия. От родовете войски той предвижда пехота, конница и арти-
лерия. Особено внимание отделя на артилерията и конницата. Апостола 
е категоричен: „Артилерията и всадниците, които са най-яки и сигурни 
в революцията“119. И ако за пехотата и конницата той доставя пушки и 
карабини, за артилерията разчита изцяло на трофейно оръжие, завладяно 
от противника. 

След героичната смърт на Апостола на българската свобода през 
1873 г. важна роля в набирането на оръжие и боеприпаси за революцион-
ната организация играе неговият близък съратник и доверено лице Иван 
Драсов. Драсов се интересува от оръжие, което представлява най-високо-
то постижение на военнотехническата мисъл по онова време. За целта той 
посещава изложение на огнестрелно оръжие във Виена. По този повод съ-
общава на Панайот Хитов на 26 юли 1873 г. следното:120 „Аз въ[в] Вiена на 

117 Павловска, Цветана. Проблемата за въоръжаване на въстаническите сили в 
българското национално-революционно движение 1869 – 1876. София: Военно 
издателство, 1978, с. 106.
118 Конобеев, Василий. Българското националноосвободително движение. София: 
Наука и изкуство, 1972, с. 109, 237, 246, 247, 248, 253, 257 и др.
119 Павловска, Цветана. Проблемата за въоръжаване..., с. 108.
120 Павловска, Цветана. Проблемата за въоръжаване..., с. 110 – 111; Страшимиров, 
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изложенiе обиколих всичкы-ты нови изнамерени форми на пушки, пищо-
ви, топове за балканът121, за които ще трябват само 4 коня за един топ, 
и са доста добри и лесно за носяне. На всичкы-ты фабрикы за оръжие съм 
зел адреситы, а остава само пари“.

Идеолозите и ръководителите на българската национална революция 
ясно съзнават ролята на съвременното огнестрелно оръжие, включително ар-
тилерията, и необходимостта от българи, подготвени да боравят с него.

С началото на Сръбско-турската война от 1876 г. в Сърбия започват 
да се стичат българи от различни страни, за да вземат участие в борбата с 
вековния поробител. Тук се събират българските войводи Панайот Хитов, 
Дядо Ильо войвода (Илия Марков Попгеоргиев), Дядо Цеко войвода (Цеко 
Петков), Дядо Жельо войвода (Жельо Христов Чернев) и Филип Тотю, като 
организират отделни отряди. Малко по-късно пристигат от Русия генерал 
Иван Кишелски, подполковник Константин Кисяков и българинът на руска 
държавна служба в Кишинев Иван Иванов с пълномощие от Славянския 
благотворителен комитет за създаване на българско военно формирование 
с размер до 40 000 души, което с началото на тази война да проникне в 
България. Въоръжението, снаряжението и обмундирването на този отряд 
трябва да бъдат за сметка на Славянския благотворителен комитет. Сръб-
ското правителство първоначално се съгласява, впоследствие обаче отказва. 
Независимо от това в Сръбско-турската война от 1876 г. се включват значи-
телен брой български доброволци, сведени първоначално в няколко чети, 
а по-късно в руско-българска доброволческа бригада под командването на 
руския генерал от артилерията Михаил Григориевич Черняев.122

Според други източници българският отряд, участващ във война-
та, се състои от два батальона българи и два батальона старосърбиянци123  

Димитър. Архивът на Възражданието. Т. I. София: Държавна печатница, 1908, с. 197.
121 Става дума за планински оръдия – бел. авт.
122 Михаил Григориевич Черняев е роден в с. Тубишка, Могильовска губерния, Беларус, 
на 22 октомври/3 ноември 1828 г. Учи в Дворянския полк. През 1853 г. завършва 
Николаевската генералщабна академия в Санкт Петербург. Участва в Кримската 
война (1853 – 1856) в Туркестан, в превземането на Ташкент. В Сръбско-турската 
война от 1876 г. постъпва като доброволец в сръбската армия. Ръководи войските на 
основния фронт – поречията на Морава и Тимок. След неуспеха на войната живее 
в Кишинев. Генерал-губернатор е на Туркестан от 1882 до 1884 г. Достига до чин 
генерал-лейтенант. През 1884 г. е член на Военния съвет на Руската армия. За генерал-
лейтенант Михаил Черняев се пее в първия национален химн „Шуми Марица“. Умира 
на 4 (16) август 1898 г. в родовото си имение. Освен всички други награди е кавалер и 
на българския орден „Свети Александър“ – първа степен.
123 Название на българите в Сърбия, насила налагано от сръбските власти с различни 
средства, за да се покаже и докаже „сръбският“ им произход – бел. авт.
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и черногорци. Отрядът се командва от руски офицери.124 След сключване 
на примирие между воюващите страни българският отряд е изведен на 
зимен лагер край Крагуевац. На 7 април 1877 г. официално е разпуснат от 
сръбското правителство. Една голяма част от българите от отряда, след 
като разбират за подготовката за война на Руската империя с Османската 
империя, заминават за Русия, основно за градовете Кишинев, Одеса, Бен-
дер и Акерман. Други от тях остават в Румъния да чакат руската войска, 
за да се присъединят към нея.

Генерал-лейтенант от артилерията Михаил Григориевич Черняев

Общият брой на българите доброволци в Сръбско-турската вой-
на е 1300, а към края на войната 1400 – 1500.125 Според други източници 
техният брой достига до 3000.126 От 1 май до обявяването на войната са 
формирани в Кладово, Зайчар и Брегово седем чети: първа – на Панайот 
Хитов, състояща се от 280 души, втора – на Филип Тотю – 200 души, тре-
та – на Дядо Ильо войвода – 300 души, четвърта – на Иван Кулин – 180 

124 Кисов, Стефан. Българското опълчение в Руско-турската война 1877 – 1878. София: 
Придворна печатница Братя Прошекови, 1902, с. 20.
125 Гиргинов, Тодор. Исторически развой на съвременна България от Възраждането 
до Балканската война – 1912 година. Книга втора: Културен развой. – В: 
Военноисторически сборник, 1935, кн. 20 – 21, с. 281; Кисов, Стефан. Българското 
опълчение ..., с. 42.
126 Христов, Атанас. Военното дело в нашето..., с. 80 – 81.
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души, пета – на Симо Соколов – 180 души, шеста – на Христо Македонски 
– 200 души, седма – на Лазар Костов – 150 души, осма – на Райчо Нико-
лов – 250 души, девета – на Александър [Зандрик] Филипович с войводата 
Тодор Велков – 300 души, десета – на руския офицер Попов – 400 души.127 
Последните три чети са съставени по-късно. На 3 юли 1876 г. тези чети 
преминават в България с идея да разширят Априлското въстание, което 
обаче вече е потушено.128 На 7 юли 1876 г. освен пари, оръжие, муниции 
те получават от генерал Черняев и две планински оръдия, които са поде-
лени между четите на Панайот Хитов и Филип Тотю.129 Командир на тази 
артилерия става бившият офицер от румънската жандармерия Христо Ке-
керов130, а оръдейната прислуга е съставена от български четници. На 8, 9 
и 10 юли четите се бият с успех около манастира „Свети Иван Рилски“, до 
Чипровци. Оръдията вземат дейно участие и това оказва голямо морално 
въздействие за обръщане на турците в бягство.131 Филип Тотю използва 
своето оръдие в сражение около село Белимел. След победата при мана-
стира до Чипровци четите получават заповед да се върнат в Сърбия пора-
ди влошаване положението около Алексинац. Тук на 26 юли 1876 г. при 
село Баня оръдията и боеприпасите им се предават обратно на сърбите.132

Днес до входа на костницата в кулата на Чипровския манастир 
„Свети Иван Рилски“ има паметна плоча, която прославя имената на Пе-
тър Парчевич, Манчо Пулин от село Бистрилица, Върбан Пенев от село 
Белимел и на войводите Панайот Хитов и Филип Тотю.

127 Димитров, Георги. Княжество България..., с. 521 – 522. Авторът се позовава на 
Панайот Хитов. Според различни други извори (Ив. Докторов, Т. Колев) броят на 
четниците се колебае от 1000 до 3000 души – бел. авт.
128 Стойчев, Иван. Първи български оръдия. Към предисторията на нашата съвременна 
артилерия. – В: Артилерийски преглед. Т. 156, 1943, № 4 и 5, с. 334 – 335; Стойчев, 
Иван. Първи български оръдия (Към предисторията на нашата съвременна артилерия), 
ВИБ, б.м.г., с. 20 – 21.
129 Стойчев, Иван. Дневникът на Панайот Хитовата чета за участието ѝ в Сръбско-
турската война през 1876 г. (продължение). – В: Военноисторически сборник, 1938, 
кн. 38, с. 18.
130 Христо Луков Кекеров е роден в Сопот. Преди Освобождението трупа опит в 
румънската армия. Тук получава чин „поручик от жандармерията“. Известно е, че 
Филип Тотю поставя условие освен за голяма сума пари Кекеров да бъде писар в четата 
му, която той да поведе в България. Начело на четата в крайна сметка застава Христо 
Ботев. Филип Тотю и Кекеров, след като отказват участие в нея, с железница заминават 
от Крайова за Сърбия. След Освобождението Кекеров е първият полицмайстер на 
София, назначен през 1879 г. Иречек го описва като висок, чернокос, с масивна фигура.
131 Стойчев, Иван. Дневникът на..., с. 18.
132 Пак там.
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Паметна плоча до входа на костницата на Чипровския манастир  
„Св. Иван Рилски“, на която освен ръководителите  
на Чипровското въстание от 1688 г. се споменават  

войводите Панайот Хитов и Филип Тотю и годината 1876

По време на Руско-турската освободителна война (1877 – 1878) 
българските опълченци не използват артилерийски системи. Такива 
намерения обаче има още в процеса на формирането на Българското 
опълчение. Още когато назрява Руско-турската освободителна вой-
на, един от дейните членове на Славянския благотворителен комитет, 
генерал Ростислав Фадеев, проучва възможностите за използване на 
военна сила от подвластните народи в Османската империя, включи-
телно на българите. В резултат на това той изготвя доклад, озаглавен 
„Болгарское дело в Турецкой войньi“. Неговото мнение в доклада е, че 
веднага може да се формира българска войска, която да участва във 
войната. Комитетът му отпуска средства и той купува 20 000 пушки 
„Шаспо“ и две круповски батареи.133 

Според Фадеев българската военна сила след навлизането си в Бъл-
гария ще се разрасне два до четири пъти, като артилерията ще достигне до 
осем батареи. Ето какво пише в докладната записка на Фадеев до руския 
военен министър Милютин: „Българските комитети уверяват, че от 
Румъния и отвъд Дунав могат да бъдат извикани български доброволци, 
които искаме. Те могат да бъдат извикани и от Сърбия, гдето са се сбра-
ли до 5000 души, от които само 1500 били приети за показ. Оръжието е 
готово за 20 000 души, при шест батареи. За да се преобърнат тези хора 

133 Стойчев, Иван. Първи български оръдия..., с. 336.
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в една редовна войска, са достатъчни 5000 отпускни войници, смятайки 
в числото и артилеристите“134. 

Ростислав Фадеев

За съжаление, идеите на генерал Фадеев са одобрени от руското во-
енно ръководство в твърде ограничени рамки – в ония, в които се създава 
Българското опълчение, а именно без артилерия. 

Руски войски в околностите на Цариград, 1878 г.

134 Материали по историята на българската армия. Сборник от документи. Том 1 
Българското опълчение. Под редакцията на М. Михов. София: ДВИ, 1956, с. 7.
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АРТИЛЕРИЯТА ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ  
ПРЕЗ 1876 ГОДИНА

Какво велико благоволение е Историята да те счита  
за потомък на българската черешова артилерия!

Христо Луков

Априлското въстание от 1876 г. е преломен момент в процеса на 
зараждане на българската огнестрелна артилерия. Няма ясен отговор на 
въпросите кой, къде и кога издига идеята за използването на дървени ог-
нестрелни оръдия, с които да се участва във въстанието. Няколко са въз-
можните хипотези, за които ще стане дума по-нататък.

„Боримечката“ 
Гравюра в списание „Артилерийски преглед“ от 1928 г.

Факт е, че ние, българите, използваме дървени огнестрелни оръдия 
по време на Априлското въстание през 1876 г. сравнително масово. Обоб- 
щавайки информацията от различни източници, можем да определим, че об-
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щият им брой е не по-малко от 58. По-късно, през Кресненско-Разложкото 
въстание (1878 – 1879), се използва не по-малко от едно оръдие, а по време 
на Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.) българите в Македония 
използват поне 17 такива оръжейни системи. Видният изследовател на Ап-
рилското въстание Тодор Страшимиров в своята „История на Априлското 
въстание“ в три тома разглежда въоръжението на въстаниците на страница 
и половина.135 Там той споделя следното: „Освен туй, по някои места бяха 
направили и черешови топове, например в Ново село, но които не влязоха 
навсякъде в употребление“. По отношение на идеята за дървените оръдия За-
хари Стоянов в „Записки по българските въстания“ пише:136 „… предполагам, 
че тя [идеята] се въведе между нас по примера на Кара Георги по време 
на сръбското въстание“137. Тези предположения на Захарий Стоянов обаче 
не се потвърждават. Както стана ясно по-горе, котленци използват дървени 
огнестрелни оръдия още през 1800 година. Така че явно подобни оръжия са 
създавани от българи по нашите земи доста преди цитираните събития. 

Според други източници конкретно в Панагюрище идеята за използва-
не на дървени оръдия е пренесена от Черна гора, където по време на Черногор-
ското въстание през 1874 – 1876 г. са използвани такива. Според първия дирек-
тор на Историческия музей в Панагюрище Лука Меченов човекът, дал пред-
ложението, е Иван Куртов Тухчиев, роден в Панагюрище през 1851 г.138 Като 
получава известна артилерийска подготовка в Русия, той заминава доброволец 
в Черна гора, а след това и в Сърбия. Тухчиев е един от съратниците на руския 
артилерийски генерал Черняев, за когото вече споменахме. Когато се връща в 
своя роден град, там тече усилена подготовка за въстание. Тук той се среща 
лично с Найден и Пею Дринови и Георги Бенковски, с който споделя идеята за 
направата на дървени оръдия. Така представената от него идея се осъществява. 

По време на Априлското въстание дървени огнестрелни артилерийски 
оръдия, както е по-правилно да се наричат, а не черешови топове, се изработ-
ват в Брацигово, Панагюрище, Копривщица, Перущица, Петрѝч, Белово, Це-
рово, Смолско, Еледжик, Батак, Стрелча, Клисура и Ново село (дн. Априлци). 

135 Страшимиров, Димитър. История на Aприлското възстание. Т. II. Приготовлeния..., 
с. 31 – 32.
136 Стоянов, Захарий. Записки по българските възстания (Разказъ на очевидци)  
1870 – 1876. Том II. Русе, 1887, с. 66.
137 Георги Петрович, по прякор Карагеорги, е сръбски водач и основател на династията 
на Караджорджевичите. На народен събор в Орашац през 1804 г. е избран за водач на 
Първото сръбско въстание, което продължава до 1813 г. – бел. авт.
138 Меченов, Лука. Черешовите топове по време на Априлското въстание през 1876 г. 
в IV Панагюрски революционен окръг. – В: Военноисторически сборник, 1959, кн. 2, 
с. 102.
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Зараждане на българската огнестрелна артилерия
Когато изследваме зараждането на българската огнестрелна артиле-

рия, следва да споменем, че в значителна степен то се влияе от създаването 
и развитието на артилерията в Османската империя. Османците приемат 
огнестрелната артилерия от арабите, които я използват още от XIII век. 
Първите огнестрелни оръдия в Империята се появяват през XIV век. Те са 
среден калибър – до 250 мм, и с къси тела – до един метър. С артилерий-
ски огнестрелен арсенал в този период разполага и Византийската импе-
рия. През последните две десетилетия на XIV век византийците притежават 
само няколко по-голямокалибрени артилерийски системи, а останалите са 
с ограничени размери и възможности. Важно е да се отбележи, че през съ-
щото време в продължение на близо век в Западна Европа вече се използва 
огнестрелна артилерия, чийто първи прототипи са изобретени от герман-
ския монах Бертол Шварц. Доста по-рано огнестрелни артилерийски систе-
ми има в Испания, като най-вероятно те са пренесени от арабите. Например 
при обсадата на Сарагоса през 1118 г. се използват артилерийски оръдия. 
През XIV век обсадата на градовете База, Мартос и Аликанте се извършва 
с помощта на огнестрелна артилерия. През 1342 г. испанският крал Алфонс 
VI обсажда по суша град Алжезирас, разположен на западния бряг на Ги-
бралтарския залив, като масово използва артилерия. Скоро всички в Европа 
виждат значението на огнестрелната артилерия при водене на обсадна вой-
на. През тези стотина години тя служи главно за разпръскване на против-
никови войски и разрушаване на леки барикади. За първи път артилерийски 
оръдия се поставят на кораби от венецианци и генуезци. Венецианците из-
ползват огнестрелни оръдия срещу генуезците през 1377 г. в морски битки. 
По това време обаче корабите не са приспособени да носят тежки платфор-
ми и първите опити с тях са повече от отчайващи.

Османците също се възползват от новите открития, като барута и 
огнестрелната артилерия, приемайки технологията от арабите, а по-късно 
възприемат и опита на европейски страни и отделни специалисти. Те из-
ползват огнестрелна артилерия при обсадата през 1442 г. и превземането 
на Константинопол през 1453 година. Решението на султан Мехмед II да 
предприеме нападението на Константинопол през пролетта на 1453 г. се 
дължи до голяма степен на неговите изобретатели артилеристи. Според 
разказа на летописеца Дукас [Дука] унгарският инженер Урбан [Орбан] 
предлага на византийския император Константин XI Палеолог да му про-
изведе необходимите оръдия за отбраната на Константинопол.139 Исканата 

139 Рънсинман, Стивън. Падането на Константинопол. София: Отечествен фронт, 
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сума се оказва висока за императора. Тогава Урбан се обръща към сул-
тан Мехмед II, който веднага го наема срещу четири пъти по висока сума 
от поисканата в Константинопол. Урбан създава две огромни оръдия, за 
които се хвали, че могат да срутят „дори и стените на Вавилон“. Изра-
ботването им отнема три месеца, а изпробването им става край тогаваш-
ната османска столица Одрин. Размерите на по-голямото от двете оръдия 
(станало известно с названието „Базилѝка“) са повече от впечатляващи. 
Дължината на тялото му е 14 спании, или приблизително 8 метра. Обикол-
ката на оръдейното тяло е 4 спании в задната част и 12 спании в предната. 
Дебелината му е 1 спания, или приблизително 20 сантиметра.140 Прибли-
зителното тегло на снарядите е 300 килограма. При извършване на пробен 
изстрел край Одрин снарядът прелита около 1800 метра и се забива на 
дълбочина 2 метра в земята. Изстрелът се чува на разстояние близо 20 ки-
лометра.141 През 2015 г. е издаден последният том (XXXII) на поредицата 
„Извори за българската история“ на Института за исторически изследва-
ния на Българската академия на науките. В съчинението „Турско-визан-
тийска история“ на споменатия по-горе Дука [Дукас], представено в този 
том, се описва краят на Византийската империя.142 Представен е и период-
ът на обсадата на Константинопол от султан Мехмед II. Дука свидетелства 
за следното:143 „По суша било докарано едно огромно оръдие, което било 
разположено срещу стената в близост до портата на Свети Роман. Чо-
векът, който отговарял за стрелбата, имал на разположение две дупки, 
пълни с тежки камъни с правилна форма. Когато искал да изстреля голям 
камък, той първо определял разстоянието до целта, изстрелвайки малък 
камък, а след това, умело прицелвайки се, изстрелвал големия камък. Жи-
телите на Константинопол останали втрещени, когато чули удара след 
първия изстрел и възкликнали „Господи имай милост“.

По-нататък Дука продължава описанието така:144 „Знаем, че 
оръдието стреля с каменни гюллета и ако не е покрито със специа-
лен плат, направен от много дебела вълна, след изстрел то се пръска 
като стъкло. Дори и да са взети такива мерки обаче, след два или три 
изстрела оръдието се напуква от въздуха, който навлиза в порите на 

1971, с. 88 – 89; Никол, Дейвид и др. Падането на Константинопол. Установяване на 
отоманско владичество във Византия. Велико Търново: Абагар, 2012, с. 188.
140 Рънсинман, Стивън. Падането на..., с. 89.
141 Пак там.
142 Дука. Турско-визнатийска история. – В: Извори за българската история. Т. XXXII. 
София: БАН, 2015, с. 106.
143 Пак там.
144 Пак там, с. 108.
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метала. Какво правел всъщност? Веднага щом камъкът бил изстре-
лян, той обилно мажел с олио загрятото от изпаренията на сярата и 
селитрата оръдие. Олиото запълвало отворилите се пори, а студени-
ят въздух, затоплен от олиото, не действал по такъв разрушителен 
начин. Така оръдието леко понасяло напрежението и продължавало да 
разрушава Града“. 

В своята хроника летописецът Дука пояснява подробно как са из-
брани точките на мерене, така че стената да бъде съборена. След успеш-
ния първи изстрел оръдието се премества на 30 – 36 стъпки от мястото си 
и извършва стрелба още веднъж на същата височина в каменната стена. 
След като двата противоположни края са поразени от точни изстрели, се 
произвежда трети по точка на мерене, която да образува с предните триъ-
гълник, обърнат с единия край към основата на стената. В резултат на тези 
изстрели стената се срива до основи. 

Описание на османското оръдие можем да открием и в среднове-
ковни ислямски трактати. Според такъв трактат то се придвижва от вол-
ски впряг от 150 вола. Размерите на каменното ядро, което изстрелва, са 
единайсет длани в кръг, а теглото достига до 2100 либри.145 След изработ-
ването му в Одрин, оръдието се транспортира до стените на Константино-
пол, което е приблизително 220 километра.

Оръдието на Урбан пред стените на Константинопол 
Художник Фаусто Зонаро

145 От Акра до Константинопол. Пет средновековни трактата за ислямско-християнските 
взаимоотношения. Превод Александър Николов. София: БАН, Кирило-Методиевски 
научен център, 2018, с. 347.
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Това огромно оръдие е предмет на изследване и от български военни 
анализатори.146 Генерал-майор Никола Недев прави сравнение за ролята на 
артилерията при превземането на Одрин през 1913 г. от Българската армия 
с използването ѝ от османците при превземането на Константинопол през 
1453 година.147 Според него 50 чифта волове са използвани за придвижване на 
оръдието, а оръдейната прислуга е включвала 700 души. Недев е категоричен, 
че това е най-голямото и най-мощно артилерийско оръдие, създавано дото-
гава в света. По отношение на използването му при обсадата и превземането 
на Константинопол се посочва, че скорострелността му е един изстрел на 2 
часа, т.е. на ден по 7 изстрела. За постигане на максимални резултати то и ос-
таналите оръдия използват не само една точка на мерене, а няколко в близост 
до мястото на желания бреш. И когато крепостната стена понесе достатъчно 
сериозни поражения, с един среден завършващ удар се разрушава зидарията 
и през отвора нахлуват атакуващите османски колони.

„Мехмед II край стените на Константинопол“. На заден план вдясно 
се вижда оръдието „Базилѝка“

Художник Фаусто Зонаро, 1903 г.  Военен музей в Истанбул

146 Димитров, Георги. Княжество България..., с. 50.
147 Недев, Никола. Превземането на Одрин. – В: Мир, бр. 11309, 24 март 1938 г.
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Автентично османско оръдие от 1464 г., наречено „Дарданелско 
оръдие“. Не участва в боя за Константинопол, но е идентично  
с оръдията, които османците използват тогава. Съхранява се  

във форт Нелсън в Хепмшир, Великобритания

Мехмед II разполага своите оръдия срещу най-слабите и най-уяз-
вимите места на крепостната стена на Константинопол. Според анонимен 
ръкопис, съхраняван във Военноисторическата библиотека на Военна ака-
демия „Георги Стойков Раковски“ в София, османската артилерия включ-
ва 14 батареи по 4 оръдия, разделени в три групи.148 Задачата им е да съ-
борят крепостната стена на три различни места. Главните цели включват 
двореца „Влахерна“ и портата „Свети Роман“. Артилерийският обстрел 
продължава 55 денонощия и причинява значителни разрушения. Летопи-
сецът Критовул ни оставя великолепно описание на онова, което се случ-
ва, когато огромното каменно ядро попадне в целта: „И камъкът, понесен 
с огромна сила и скорост, блъсва стената, която мигом се разпръсква и 
срива, разбита на множество парчета, които се пръскат във всички по-
соки, избивайки тия, които се случат наблизо“149. 

Византийците отвръщат с огън от собствените си оръдия. Те са 
разположени по протежение на стените и се използват по предназначе-
ние – или срещу турските обсадни машини, или за поразяване живата 

148 Атаката и превземането на Цариград от турците. [Ръкопис.] Военноисторическа 
библиотека, инв. № III 868, б.м.г.
149 Никол, Дейвид и др. Падането на Константинопол..., с. 189.
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сила на противника. Летописецът Дукас [Дука] съобщава:150 „Тези оръдия 
изстрелват с помощта на барут пет или десет куршума едновременно, 
всеки колкото понтийски орех и с голяма пробивна сила. Ако някой от тях 
удари мъж в броня, ще премине през нея и през тялото му, за да удари по-
сле друг човек, изпречил се на пътя му, и трети, докато силата на барута 
не намалее. Така че един изстрел може да убие двама или трима души“151.

Можем да кажем категорично, че в голяма степен падането на Кон-
стантинопол се дължи на решителното използване от османците на арти-
лерия с големи възможности за поразяване на крепости. След превзема-
нето на града се разгръщат мащабни строителни програми, в резултат на 
което се създава оръдейната леярна, известна като топхане152, край Галата 
в Истанбул.

Топхането, Истанбул, 1860 г.

Първоначално за поразяващ елемент на първите артилерийски 
системи, както вече стана дума, се използва сферично каменно ядро, 
а на турски думата топка, кълбо (topu) се изговаря топу и оттам само-

150 Никол, Дейвид и др. Падането на Константинопол..., с. 190.
151 Най-вероятно летописецът иска да каже, че това са възможностите само на един 
поразяващ елемент – бел. авт.
152 Думата произлиза от топу (тур.), което означава артилерийско оръдие, и ханне 
(перс.) – дом, къща – бел. авт.
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то оръжие се нарича топ. Така турската дума „топ“ със своите произ-
водни намира широка употреба в целия Балкански полуостров и сред 
всички народи в рамките на Османската империя, включително сред 
българите. 

„Турска артилерия на Москов табия край Шумен“ 
Гравюра от 1853 г.

До Освобождението през 1878 г., а и след това всички българи масо-
во употребяват турското название за огнестрелни артилерийски системи –  
топ. След това в България официално се приема руското наименование –  
артилерийско оръдие. Българският народ обаче продължава да използва 
придобилите широка популярност изрази „топ“, „топчия“, „топовен гър-
меж“. Поети и писатели го използват като по-кратка дума. В творчеството 
на народния поет Иван Вазов се срещат думите „пушкало“ и „пукало“, а 
идеологът на българската национална революция Георги Раковски ги на-
рича гърмила. 

Когато говорим за Априлското въстание през 1876 г., употребата 
на прилагателното „черешови“ към топчетата не е много точно, тъй като 
такива оръдия се произвеждат също от бук и бряст. Главният артилерист в 
Панагюрище Никола Бимбашиев ги изработва от дъб и орех.

По-голямата част от оръдията се изработват преди въстанието, 
друга част – по време на самото въстание. Предлага се и идеята за напра-
вата на оръдия от метал. Българските оръдейни майстори са предвиждали 
два варианта – да използват готови медни тръби или да се поставят мета-
лически листове в канала на дървени тела. Към това време леярното изку-
ство е слабо известно на българските майстори с изключение на тези от 
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Самоковско и Разложко. Само в Батак има реална инициатива за изливане 
на първото българско метално оръдие, за което ще стане дума по-нататък. 
За съжаление, на батачани не им достига време.153

„Черешова артилерия“ 
Гравюра в списание „Артилерийски преглед“ от 1936 г.

Военният историк Йордан Венедиков дава много ценни факти в 
книгата си „Историята на възстанието в Батак“, където на 186 страници 
през 1929 г. излага редица подробности, споделени от Ангел Горанов, син 
на Петър Горанов, главен войвода на въстанието в Батак. Самият Ангел 
Горанов под псевдоним Бойчо издава през 1892 г. историческия очерк 
„Въстанието и клането в Батак“. Събраните сведения от Венедиков са 
проверени и допълнени с разказа на почти всички останали живи след 
въстанието батачани.

Ценни свидетелства за дървената артилерия на въстаниците, 
конкретно в Панагюрище, ни дава артилерийският полковник панагюрец 
Никола Михлюзов. След въстанието той лично се среща с оцелелите въста-
ници Найден Дринов, Искрьо Мачев, Филип Щърбанов, Кръстьо Гешанов, 
Павел Хаджисимеонов, Стоил Финджеков, Райна Попгеоргиева и други. 
Те му показват местата, където са станали сраженията. Като артилерийски 
офицер Михлюзов подробно разпитва и получава отговори от първо лице 
на въпросите за това как е изработена и как е действала въстаническата 
артилерия, какви боеприпаси е използвала, какви загуби е нанесла на про-
тивника. Така той издава през 1933 г. книгата „Исторически преглед на 
войните и политиката на България 679/1918 год.“, в която описва накрат-
ко Априлското въстание. По-пълно и подробно описание е предложено в 
книгата му „Панагюрското въстание през 1876 година и борбите за осво-

153 Венедиков, Йордан. История на възстанието в Батак 1876 год. София: Художник, 
1929, с. 37 – 38.
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бождение на България“ в обем 112 страници, издадена през 1934 година. 
Много ценни данни ни дава и историкът на Априлското въстание 

Димитър Страшимиров в тритомната си „История на Априлското въс-
тание“, издание на Пловдивската окръжна постоянна комисия. В нея той 
цялостно аналитично изследва всички средища на въстанието, като под-
хожда със сериозна доза критичност към всички автори, писали книги за 
въстанието преди него, като Стоян Заимов, Георги Димитров и особено 
Захари Стоянов и неговите „Записки по българските въстания“.

Черешово оръдие, реплика на оръдията от Априлското въстание. 
Национален военноисторически музей, София

Преди Димитър Страшимиров Георги Димитров – деец за църковна 
независимост, учител и общественик, написва своя история, която озагла-
вява „Княжество България в историческо, географическо и етнографическо 
отношение“, в три части, като последната не успява да издаде приживе. 

Важни за настоящото изследване са историите, спомените и из-
данията, написани от участници във въстанието в различните градове и 
села, като Никола Беловеждов от Копривщица, Христо Попов от Клисура, 
Ангел Горанов от Батак, Георги Натев от Перущица.

С важна стойност са спомените на артилериста Стоил Финджеков, 
на Филип Щърбанов и Найден Дринов от Панагюрище, Петко Бояджиев 
от Копривщица, Ангел Телийски от Церово, Мильо Балтов от Стрелча. 

По-късно писатели, учители, общественици и историци събират 
разпилените истории и спомени на участници във въстанието и издават 
нови материали, които обогатяват представите за българската дървена 
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артилерия. Такива са брациговските учители Никола Петлешков и Иван 
Йеремиев, Тодор Манев от Панагюрище, Иван Марангозов от Ново село 
(днес квартал на град Априлци), Иван Кепов, Тодор Сейков Цонев с псев-
доним Звезделин Цонев, Никола Станев, Никофор Станев, Стефан Кисьов 
и Христо Стамболски.

Реплика на дървено оръдие от времето на Априлското въстание. 
Регионален исторически музей – Пловдив

За съжаление, следва да се отбележи като слабост липсата на на-
деждни данни от турски източници за въстанието, които биха хвърлили 
светлина от друг ъгъл и биха потвърдили или отхвърлили информацията 
в единични извори, която се отнася до българската дървена артилерия. 

Българската дървена артилерия
Изследвайки всички известни извори за Априлското въстание, 

става ясно следното за българската артилерия. В дните преди избухва-
нето му ръководителите на въстанието в Панагюрище изработват воен-
но ръководство за въстаническите сили, което Тома Георгиев, който го 
публикува, нарича закон. Подобен документ се разработва и от апосто-
ла на Врачанския революционен окръг Стоян Заимов, наречен Закон за 
всички бунтовници.154 Законът на панагюрци е оригинален документ, 

154 Митев, Йоно. Панагюрище като център на Априлското въстание. – В: 
Военноисторически сборник, 1975, кн. 4, с. 22.
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който има характер на военен устав. Най-вероятно той е колективно 
дело на хора с познания по военно дело. Това биха могли да бъдат Иван 
Соколов, участник в Легията, познаващ сръбските военни устави. Дру-
гият автор твърде вероятно е Павел Бобеков, учил в турско военноме-
дицинско училище. Съществените положения в Закона са изложени в 
двадесет и шест члена. Според него основно въстаническо поделение е 
хилядата, а войската се дели на пехота и конница. За третия род войска 
– артилерията, не става дума, въпреки че по това време вече е започна-
ло създаването на дървени оръдия. Независимо от това след изработва-
нето им по места се назначават началници на артилерия (артилерийски 
командири). Такъв е случаят в Панагюрище – Стоил Финджеков, и в 
Брацигово – Георги Шаров.

Какво представляват като конструкция дървените оръдия на въс-
таниците? Оръдейното тяло на дървените оръдия на външен вид има 
форма на пресечен конус. Откъм страната на дулния срез дебелината на 
тялото е около 30 см, без обвивката. Вътрешната част на оръдейното тяло 
с диаметър от 50 до 100 мм е с дължина 110 – 120 см, при обща дължи-
на на тялото около 150 см. На задната част на тялото, на около 50 см от 
задния край, е пробит тънък отвор, който достига до вътрешния канал 
на оръдието. В този отвор се слага малка фунийка, през която се насипва 
барутът, служещ за запалване на бойния заряд за изстрелване на снаря-
да. На предната част на оръдейното тяло се оставя малко бодче, използ-
вано за мушка, а на задната част има издълбан жлеб, в който се поставя 
метална линийка.155 Бодчето и линийката определят мерната линия, чрез 
която се насочва оръдието. 

Дължината на българските дървени оръдия в различните средища 
на въстанието е от 1,2 до 2,5 метра, калибърът е от 5 до 10 см. Необходи-
мият боен заряд като количество се е експериментирал от 150 грама до по-
ловин килограм черен барут.156 За снаряд се използват обикновен кантарен 
топуз157 (служи като артилерийска граната) или тенекиена кутия, пълна с 
оловни парчета (служи като артилерийски шрапнел). Обикновено канта-
реният топуз е с крушовидна форма, в горната си част завършващ с халка, 
за която е закрепена кукичка. Диаметърът му е 5,5 – 6 см, а височината 

155 Михлюзов, Никола. Българската армия. Кратък преглед на нейното историческо 
развитие. Пловдив, 1914, с. 37.
156 Луков, Христо. Петдесет години от черешовата артилерия. – В: Артилерийски 
преглед, юни 1929, кн. 3, с. 202.
157 Метална топка или метален къс с крушовидна форма, използван като тежест за 
кантар и др. – бел. авт.
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до края на халката – 9 см. Теглото на кантарения топуз е от 0,7 до 1 кг. В 
Панагюрище обаче се изливат от Иван Кантарджията и оловни ядра с диа-
метър, съобразен с калибъра на всяко конкретно дървено оръдие. Бойните 
заряди (торбичките с барут), снарядите (кантарените топузи) и запалките 
(бикваров шнур) се поставят в чували на земята, в близост до оръдието. 
Произвеждането на изстрел става в следната последователност. Първо със 
заострен дървен прът през дулния срез се натикват бойният заряд (тор-
бичката с барут) и кантареният топуз или кутията с поразяващите елемен-
ти. След това през фунийката се изсипва барутът за запала. Възпламенява-
нето става или с дълъг прът, или с дълъг фитил. Оръдейното тяло е здраво 
завързано с въже за предника или направо в земята. Във втория случай се 
изкопава трап в земята, като оръдието се привързва с въжета към забити 
в нея колове. Далекобойността на повечето оръдия достига едва 300 – 400 
крачки, т.е. 250 – 300 метра.

Кантарен топуз. Такива топузи се използват  
за артилерийска граната от дървената артилерия  

през Априлското въстание от 1876 г.

За лафет се използва дървен колесар на една ос, снабдена с две 
колела. Тези колела са същите като на обикновена волска кола. Към 
оста са приспособени две возила за возене на лафета с тялото на оръди-
ето. На около 50 см от бойната ос се поставя напречно дърво, укрепено 
здраво към нея посредством две други дървета, поставени отстрани, 
надлъжно върху възглавницата и оста, които образуват рамо, върху 
което лежи оръдейното тяло. Под оръдието е поставена дървена подпо-
ра, прикована към напречното дърво. Тази конструкция е направена, за 
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да поеме отката на дървеното тяло и едновременно с това да не се счупи 
надлъжното дърво. Широчината на колесара е същата като на обикно-
вена дървена кола. Дължината на колесара лафет е около 2,5 метра.

Всяко оръдие е обслужвано от четирима артилеристи. Единият по-
дава торбичката с барут, вторият подава снаряда, третият с дебела тоя-
га (дотиквач) затиква барута и снаряда, а четвъртият подпалва фитила с 
огън. Огънят се поддържа в мангал158, поставен близо до оръдието. Както 
стана ясно, за снаряди се използват железни топки от кантари, тенекиени 
кутии и винени половници, които се пълнят с оловни парчета, като откри-
тият край се затваря с плат и восък. 

Изработване и използване на дървени оръдия  
по време на Априлското въстание

Последователно ще разгледаме изработването и използването на 
първите български оръдия в отделните градове, села и средища по време 
на Априлското въстание.

Село Петрѝч, Златишко, ще остане в историята на българската 
артилерия като първото, използвало дървена огнестрелна артилерия в 
Априлското въстание срещу вековния поробител. Идеята за направа на 
дървени оръдия в селото намира своето реално приложение. Петрѝч е 
било колибарско село в Пирдопско. Състояло се е от дванадесет махали. 
Главната махала е разположена в тясна долинка, от двете страни на река 
Тополница, която от там нататък взема южна посока и дели Ихтиман-
ска от Същинска Средна гора. Петрѝч е най-южното пирдопско село. В 
навечерието на въстанието то наброява около 1600 души. Председател 
на революционния комитет в селото е Нено Гугов.159 В него участват 
също Лулчо Гугов, Иван Домусчиев, поп Христоско Раков, Делчо Гугов, 
Филип Домусчиев и други будни петричани. За тях Захари Стоянов с 
почитание пише: „Тие съ селени, но селени от Средна Гора съ парижа-
ни при софийските шопи!“160. Всички майстори железари и дърводелци 

158 Железен или керамичен съд, използван за пренасяне и разгаряне в него на дървени 
въглища. Използва се за различни цели – бел. авт.
159 Нено Лулчев Гугов е роден през юни 1842 г. в с. Петрѝч. Син е на търговеца Лулчо 
Гугов. Той е български търговец, общественик, революционер. Един от активните 
организатори и участници в Априлското въстание. Председател е на революционния 
комитет в село Петрѝч и негов представител на събранието в Оборище. След погрома 
на въстанието е заточен на остров Родос. След Освобождението Гугов е първият кмет 
на град Златица и депутат в Първото велико народно събрание през 1879 г. Почива на 
11 октомври 1912 г. на седемдесетгодишна възраст.
160 Стоянов, Захарий. Записки по българските... Том II, с. 73.
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от селото са събрани спешно и им се дават указания да изработят 3 – 4 
дървени оръдия. С тази задача Нено Гугов натоварва дядо Дончо Анин 
и Лазар Ташов. Димитър Страшимиров говори за до три оръдия.161 Това 
потвърждава и Петър Миятев, цитирайки турски документ.162 

На 20 април петричани поставят стража към Златишкия проход и 
по всички други главни входове за селото. Тези стражи са Раздолът по 
Тополка – Сливовка, Златишко; Косбунар – Влахово поле (към Коланларе) 
и Смолска река163.

На 23 април Бенковски е в Петрѝч, където турците от околните 
села се готвят да нападнат селото. Тогава поп Христоско Раков казва: „Ах, 
защо не съ готови сега тези топове, да изпроводим няколко кантарове 
топузи подир тия голи читац“164. 

След като се дава заповед петрѝчкият арсенал да ускори своята ра-
бота, до вечерта едно от оръдията е готово. Главен майстор на дървените 
оръдия тук е Стоян Иванов от село Мухово. 

Нено Гугов – ръководител на революционния комитет в село Петрѝч.
Музейна сбирка село Петрѝч

 Художник Йордан Шентов 

161 Страшимиров, Димитър. История на Априлското възстание. Том III. Възстание 
и пепелища. Пловдив, 1907, с. 132 – 133; Павловска, Цветана. Проблемата за 
въоръжаване..., с. 227.
162 Миятев, Петър. Един турски документ по избухването и потушаването на 
Априлското въстание. София, 1939, с. 67.
163 Страшимиров, Димитър. История на Априлското... Том III, с. 129.
164 Стоянов, Захарий. Записки по българските... Том II, с. 80.
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Първото готово черешово оръдие, обкованото с железни обръчи, 
преминава през цялото село. То е поставено на лафет двуколка, теглено от 
едно муле. Отпред, до колелата, е прикрепено брашнено сандъче, в което са 
поставени барутът, парцали и други необходими принадлежности. Цялото 
оръдие е накичено с цветя. То е изведено в местността Боището на 24 април 
за първо изпитание. За съжаление, и тук оръдейното тяло се пръска. Когато 
пристига известие, че турци идват по Смолска река, петричани извеждат 
други две оръдия, които са пристегнати с железни обръчи.165 След преход 
в Петрѝч идват въстаници от съседните села Смолско и Каменица. Тези от 
Смолско пристигат заедно с изработените от тях четири дървени оръдия. 

По указания на Бенковски Нено Гугов произвежда няколко из-
стрела с оръдията с цел да се сплаши околното турско население, както 
и да се изпита действието и далекобойността им. Съобщението за много-
бройния башибозук предизвиква спад на бойния дух. Но когато селяните 
виждат петрѝчкото оръдие, обковано с железни обръчи, возено от едно 
муле, обкичено със зеленина и цветя, да преминава през селото, отново 
се въодушевяват. Оттук оръдието продължава в посока към град Злати-
ца. Избутано е на един рид над Златишкото поле и е напълнено с половин 
ока (около 600 г) барут и един кантарен топуз. На 24 април, вечерта, то 
е поставено в една рътлина и насочено към Златишкото поле, където се 
е установила турска войска, близо до село Мирково. Когато барутът е 
подпален и топузът изхвърлен с неговата кукичка, той зловещо изсвир-
ва в пролетната нощ. Доколко изстрелът е сполучлив, е спорно. Факт е 
обаче, че турската част на сутринта напуска своя лагер. Произведени са 
изстрели и към съседното турско село Коланларе (дн. село Чавдар). Така 
първият изстрел с дървено оръдие през Априлското въстание срещу 
противника е направен в село Петрѝч на 24 април 1876 година.

В двата дни – 23 и 24 април, петричани удържат победи над при-
иждащите башибозуци. Това повдига бойния им дух, което в значителна 
степен се дължи на използваната от тях дървена артилерия.

На 25 април въстаниците са нападнати от черкези и башибозук. 
В бойните действия участва лично Бенковски. На една от височините 
са изведени две оръдия, пристегнати с железни обръчи. Въпреки че поп 
Христоско настоява, не става нужда оръдията да бъдат използвани. Спо-
ред Захарий Стоянов след Освобождението дървените оръдия, изложени в 
Софийската народна библиотека и Етнографския музей в София, са имен-
но едни от тези, направени в Петрѝч. 

165 Павловска, Цветана. Въоръжението на IV Панагюрски революционен окръг. – В: 
Известия на Военноисторическото научно дружество. Т. XV. 1973, с. 139.
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 Реплика на дървено оръдие на петричани в къщата музей  
на Нено Гугов в село Петрѝч, Златишко

След разгрома, извършен от башибозука и турците в село Петрѝч, 
Нено Гугов е заловен от турците в село Мечка. Той заявява на Хафъз 
паша в Златица: „Паша ефенди, не мъчи простото население (...) Аз съм 
зорле дигнал този народ, коли ни, беси ни, аз съм!“. Резултатите след 
погрома са: от 332 къщи в селото 305 са разрушени. Изгорени са още 
училище на три етажа, църквата, всичките 13 дюкяни, 11 воденици. Със 
своите три (четири) оръдия и другите четири, пристигнали от Смолско, 
които реално се използват, Петрѝч се превръща в едно от средищата на 
българската дървена артилерия през Априлското въстание. То е селото, 
дало първия артилерийски изстрел срещу вековния поробител. Захарий 
Стоянов увековечава подвига на петричани в своите Записки, където 
споделя: „Петричани първи хвърлиха кантарения топуз срещу пороби-
теля. Бедните! Те държат първо място между ония села, които изгра-
диха основите на българската свобода с пепелището на своето село“.

Село Смолско е разположено на северните склонове на Западна 
Средна гора, над десния бряг на река Дервена, или Смолешка река, южно 
от село Мирково и югозападно от Пирдоп. Селото е било чисто българ-
ско. Било е известно със своите майстори строители, които са изградили 
много черкви и къщи в близките села. По-голяма част от населението му 
е наследник на българи от Македония, преселени близо век по-рано. В 
Смолско през Априлското въстание са изработени четири дървени оръдия 
от Стоян Балканджийски [Балканджиев], Тото Лазаров, Нено Джамбазки 
и Иван Ладжов. Когато се обявява въстанието на 21 април, тези оръдия, за-
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прегнати с коне и магарета, потеглят от Смолско за село Петрѝч, отстоящо 
на седем километра. Това е най-дългият поход на дървената ни артилерия 
през Априлското въстание. 

„Сражението на Бенковски в село Петрѝч“. Централно място заема 
дървеното оръдие на петричани

Художник Йордан Шентов 

Панагюрище, както е известно, е център на Априлското въстание. Тук 
къщата на Пенчо Хаджилуков се превръща в оръжеен арсенал. На 22 април, 
когато идва, Бенковски заварва да се изработват усилено две черешови оръ-
дия под ръководството на главния майстор Никола Бинбашиев.166 Освен него 
артилерийски майстори са Стоил Финджеков, Никола Геров и други.167 Заха-
ри Стоянов ги описва така: „Тия топове имат дължина 2 – 2,5 метра, кали-
бър като на горски топове, стегнати на 3 – 4 места със егки железни халки и 
поставени на две колелета, както обикновено биват същинските топове“168.

166 Никола Георгиев Бинбашиев е роден през 1841 г. в Панагюрище. Завършва 
взаимното училище в родния си град. Занимава се с железарство и тюфекчийство, 
интересува се от тогавашната техника и механика и още твърде млад се прочува 
из Средногорието като най-добър майстор по строително железарство. Посветен 
в революционното дело, при подготовката на Априлското въстание той е главен 
оръжейник на Панагюрище. Под негово ръководство се създава българската дървена 
артилерия. По време на въстанието участва в сраженията в местността Черяшка река, 
при Стрелча, и в местността Маньово бърдо, до Панагюрище. Къщата му е изгорена 
по време на въстанието. След въстанието се укрива в гората при Разслатица заедно със 
семейството си. Простудява се и умира на 24 декември 1876 г.
167 Павловска, Цветана. Проблемата за въоръжаване..., с. 212.
168 Стоянов, Захарий. Записки по... Том 1, с. 66.
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Панагюрският артилерист Стоил Финджеков

След като открива признаци за готвещото се въстание, османското 
правителство забранява внасянето на олово в градовете на империята. По-
лучава се така, че въстаниците имат сравнително повече барут, но доста 
по-малко олово. Въпросът с оръдейните снаряди се решава, като се съби-
рат топузите от кантарите на всички панагюрци. Това се случва с изпра-
щане на нарочен глашатай, който минава от къща на къща. 

Панагюрци се събират на военна комисия на 23 април, Гергьовден, къ-
дето освен другото обсъждат въпросите за създаването на тяхната артилерия. 
Формирането на артилерията е възложено на Никола Бинбашиев, Иван Кан-
тарджията и Стоил Финджеков.169 Те стигат до убеждението, че черешовото 
дърво едва ли ще издържи напора на барутните газове в оръдейното тяло, а 
температурата, която се развива, може да подпали самото дърво. 

169 Михлюзов, Никола. Панагюрското възстание през 1876 г. и борбите за 
освобождението на България. Пловдив: Христо Г. Данов, 1934, с. 71.
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Реплика на дървени оръдия от Априлското въстание  
в Историческия музей в Панагюрище

Предлага се каналът на оръдейните тела да се обшие с меден лист, 
тенекия или друг вид метален пласт, но поради липса на такива материали 
вниманието се насочва отново към медните тръби от ракиените казани. За 
направата на първите дървени оръдия са отсечени две черешови дървета – 
едното от Кривчовата воденица, от градината на дядо Генчо Кривчов, а дру-
гото от двора на Стоил Финджеков.170 Първото дървено оръдие е с дължина 
на оръдейното тяло 110 – 115 мм. Отвън тялото е намотано с катранено въже. 
Поставено е на лафет от тек каруца с дървена ос и дървени наплати.171 Така 
приготвената артилерийска система може да се движи чрез впрягане на кон 
или магаре. В Градския исторически музей в Панагюрище се съхраняват спо-
мени на Стоил Финджеков със заглавие „Кратко описание на живота ми“. В 
тях той подробно описва как са изработени дървените оръдия в Панагюрище. 

170 Меченов, Лука. Черешовите топове..., с. 103.
171 Наплатът е дървената част от колело, използвано в каруци, волски коли и др. Дъгите 
на наплатите са изработвани от дъб и бук. След тяхното сглобяване и закрепване към 
спиците върху наплата се поставя метален обръч – бел. авт.
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Никола Бимбашиев

До началото на въстанието в Панагюрище са направени общо 6 го-
леми и 5 по-малки оръдия, от черешови, дъбови и орехови дървета.172 Ар-
тилеристите към тях са Стоил Финджеков, Атанас Узунов, Никола Динчов 
Геров, Янко Ламбов, Генко Суровиилиев (всички от Панагюрище), Генчо 
Димитров Манчоров от село Попинци и други.173 Изработват се още, но 
времето се оказва недостатъчно да бъдат довършени. Всички дървени оръ-
дия са хванати и пристегнати здраво с метални халки. 

С избухването на въстанието се взема решение комитетът и ко-
мисията да се обединят във военен съвет, който да ръководи всички 
действия през въстанието. По време на боевете около героичната сто-
лица на въстанала България, на 29 април, при Балабановата гора и Ма-
ньово бърдо, въстаниците посрещат юнашки настъплението на Хафъз 
паша откъм Стрелча. Нека споменем, че Хафъз паша е генерал от ос-
манската артилерия. В този бой са изстреляни два кантарени топуза, но 
когато им отговарят с круповски снаряди, черешовото оръдие замлък-
ва, още повече че, както пише Захарий Стоянов, „цъфнало и взело вид 
на копаня“174. 

Дървените оръдия на панагюрци са разположени на позициите 
в местностите Кукла, Каменица и Бърдо. Някои от тях се пукат при 

172 Черновежд [Карапетров, Петър]. Кратко описание на панагюрското въстание, 
провъзгласено на 20 априлий 1876 година, и на по-важните събития след него в 
Турското царство, додето се освободи градът Панагюрище от турското владение на 31 
декември 1877 година. Средец, 1893, с. 15; Георгиев, Йордан. Панагюрското въстание 
през 1876 г. Общодостъпна сказка. В. Търново: Печатница на бр. Касабови, 1900, с. 10; 
Митев, Йоно. Панагюрище като център..., с. 21.
173 Меченов, Лука. Черешовите топове..., с. 103.
174 Продълговат плитък издълбан съд от дърво; дървено корито – бел. авт.
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първия изстрел.175 Сборното място, откъдето Стоил Финджеков заедно 
с помощниците си извежда своето дървено оръдие, е местността Буево 
ниве. Тук протича Свинарска река и дели Балабан кория от Белите ка-
мъни.176 

На следващия ден панагюрци дават по-силен отпор на турците, 
като се оттеглят от Балабановата гора през „Света Петка“ към местността 
Каменица. Решителният водач Павел Бобеков събира тук 212 души заед-
но с две черешови оръдия.177 Със започване на боя при Каменица първото 
оръдие заема огнева позиция. Оръдието на колесен лафет е затрупано с 
камъни зад колелата. Първият изстрел се осъществява с триметров прът. 
Снарядът обаче пада на около 300 крачки, което не е достатъчно като 
далекобойност. Поставя се двойно по-силен заряд, т.е. около 260 грама. 
При произведения изстрел тялото на оръдието отхвръква напред и там 
се пръска.178 Тогава е изведено второто оръдие, което не само е стегнато 
с железни обръчи, но и с въжета, намазани с катран. Артилеристът тук е 
Стоил Стоянов Финджеков179, който по-рано живее в Цариград, където е 
видял истински оръдия. Идеята му за усилване на оръдията по този на-
чин и това, че същото не се пръска, го кара да изпитва особена гордост. В 
критичния момент Финджеков гръмва със своето усилено оръдие и един 
кантарен топуз полетява над турските глави, като издава зловещ свис-
тящ звук, предизвикан от кукичката на топуза. Това произвежда смут в 
турските редове. Турски офицер обаче забелязва мястото, където пада 
топуза, отравя го от земята и го показва на войниците си. Със смях и 
подигравки топузът започва да се прехвърля от ръка на ръка по цялата 
турска редица.180

Дървените оръдия на панагюрци при местността Кукла са по-здра-
ви, с тях се стреля до края на боя и няма никакви повреди. Според Никола 

175 Павловска, Цветана. Въоръжението на IV Панагюрски... Т. XV, 1973, с. 129.
176 Страшимиров, Димитър. История на Априлското... Том III, с. 180.
177 Венедиков, Йордан. История на възстанието..., с. 901; Страшимиров, Димитър. 
История на Априлското... Том III, с. 184.
178 Пак там, с. 902.
179 Стоил Стоянов Финджеков (1832 – 1911) е един от организаторите на подготовката 
на Априлското въстание в Панагюрище. В дните на въстанието е призован от Георги 
Бенковски да помогне при направата на дървени оръдия и това той реализира на базата 
на познанията, които има от периода, когато е в Цариград и ръководи прислугата на 
един турски паша. Има възможност да наблюдава изработването на истински оръдия 
и тези си наблюдения претворява в дървените оръдия, с които се сражава в дните на 
Априлското въстание.
180 Михлюзов, Никола. Панагюрското възстание..., с. 81 – 82.
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Михлюзов снарядите им всяват страх в турската войска, като причиняват 
смъртта на 15 войници.181 Въоръжението на турците, действащи срещу Па-
нагюрище, включва и артилерия от две батареи – общо 12 осемсантимет- 
рови „далекобойни“ германски оръдия „Круп“, чиято далекобойност е 
4500 м. Огънят с тях турската артилерия извършва с гранати и шрапнели. 
Шрапнелът на круповските оръдия, предназначен за поразяване на живата 
сила, има 118 оловни куршума. Гранатата е предназначена за разрушаване 
на материалните средства и отчасти за унищожаване на живата сила. Ос-
вен това тези круповски оръдия разполагат в боекомплекта си с картеч за 
близка борба. Картечът поразява на разстояние до 500 м с помощта на 48 
куршума. Борбата с противника е неравна и въстаниците са принудени да 
отстъпят. Стоил Финджeков остава последен до своето любимо творение 
и след като дава втори, последен, изстрел, го изоставя. То става плячка на 
противника. След отстъплението около 30 души начело със сотника Геор-
гиев заемат площадката Спасов ден до самия град. Тези храбреци успяват 
да задържат турците около час и половина, което позволява мнозина жени, 
деца и старци да напусната Панагюрище във всички възможни посоки. 
Тук е изведено последното оръдие, което дава два изстрела и след втория 
се пръска. Артилеристи са дядо Генко Суровиилиев и Н. Геров.182 Скоро и 
тук боят приключва.

Стоил Финджеков описва действията на своята артилерия така: „Аз 
впрегнах топа, потеглих с Атанас Койнин за Каменица срещу Висок баир. 
Курдисах топа до Каменица и до Маньово бърдо по пътя срещу Висок. 
Конете изспрегнах, пазеше ги Атанас Койнин. Напълних топа с гюллета, 
истински топчийски, запалих фитила, правен да не гасне. Хафъз паша с 
около десет-дванадесет хиляди войски и башибозук се яви на Висок. И кон- 
ница, и топове. Стори команда: половината къде Каменица, половината 
къде Кукла, към Драголина планина. И двете страни чакаха да им върнем 
покорно известие, но всички казаха – не сме покорна рая; да мре турската 
„свобода“. Турците бързешком тръгнаха към града, с непрестанен огън, 
гърмеж. Аз гърмя с топа бърже. Падат гюллета в Хафъзпашовата вой-
ска; куршуми като град падат. Видях под Кукла, при Драголина махала, 
другата войска в куп. Барутът бе ингилийски, турих гюллетата, запалих 
го. Силен гръм изгърмя. Гюллетата – във войската, на топа скъса се една 
халка (...) Един куршум ме нарани малко в ръката. Видях, че войската от-
къде мен стига бързо, ще ме хванат жив. Аз теглих топа на гръб (...) да не 

181 Михлюзов, Никола. Българската армия..., с. 32; Димитров, Георги. Княжество 
България..., с. 428.
182 Страшимиров, Димитър. История на Априлското... Том III, с. 186.
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иде роб. Тежък, не може. Взех само барута. Другарят ми Атанас изпод 
баира пазеше конете – качихме се на по един. Додето турската конница 
заобиколи града, ние избягахме в планината Разслатица“183.

Многочислената турска артилерия, използвана срещу Панагюрище, не 
дава почти никакъв резултат при подготовката на щурма на града. На практи-
ка огънят през цялото време е съсредоточен не по въстаниците, а по обекти в 
града – черкви, училища и отделни къщи. Турската артилерия и пехота всъщ-
ност нямат никаква връзка помежду си – пехотата атакува въстаниците, а ар-
тилерията стреля по обекти в града. Между 4000 и 5000 души редовна турска 
войска с 12 оръдия и 5000 башибозук в продължение на четири дни отбиват 
панагюрци. При превземането на Панагюрище турските войски не показват 
особени тактически умения. Точно обратното, пристигайки от Пазарджик, 
те правят заход към Стрелча и оттам атакуват Панагюрище. Ако в същото 
време въстаниците бяха извършили излаз от Панагюрище в направление на 
Пазарджик, биха срещнали малки противникови сили край Калагларе (дн. 
село Левски) и пътят им към Пазарджик би бил открит. 

В Панагюрище използването на дървена артилерия от въстаниците 
определено оказва морален ефект върху противника. Валията Акиф паша 
докладва на Скайлер, че въстанието е доста сериозно, защото „въстаници-
те имат свои топове от черешово дърво с железни обръчи“184. 

Ако Панагюрище е безспорният въстанически център, то Брациго-
во с пълно основание може да се нарече столица на българската артилерия 
през Априлското въстание. Тук до 25 април 1876 г. са готови 12 оръдия, 
а в хода на въстанието стигат до 18, което по съвременните схващания за 
организационните единици е един цял артилерийски дивизион.185 Според 
други източници Брацигово разполага с едва 6 дървени оръдия до нача-
лото на въстанието.186 С производството им се заемат Кузо Рабаджията, 
Кръстю Георгиев [Гошов], Атанас Манчов, Петър Ячков, Димитър Глувия 
и Ангел Аджиев.187 Три дни по-рано, на 22 април, са изпратени хора да 
отсекат необходимите дървета. Използват се дървени трупи от бряст и че-
реша. И само за три дни оръдията са готови. 

183 Митев, Йоно. История на Априлското въстание 1876. Том 2. София: БАН, 1986 – 
1999, с. 96
184 Димитров, Петър. Спомени по изследвания на турските свирепства при потушаването 
на българското възстание през 1876 г. София: Печатница на Ив. Говедаров, 1901, с. 8.
185 Стойчев, Иван. Първи български оръдия (Към предисторията на нашата съвременна 
артилерия). ВИБ, б.м.г., с. 12.
186 Чибис [Гюлеметов, Христо]. Из миналото на Брацигово. София, 1940, с. 269.
187 Петлешков, Никола, Иван Иеремиев. История на Брациговското въстание. Пловдив: 
Търговска печатница, 1905, с. 84.
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Единственото оригинално черешово оръдие от Априлското въстание  
в България, запазено в Историческия музей в Брацигово

За артилерийски командир е избран Георги Шаров188, когото мо-
жем да наречем първия български началник на артилерията. Той е чо-
век с известен опит. Бил е във Влашко, откъдето донася чудодейната 
руска дума „палить“). В аналите на историята на българската артиле-
рия ще останат записани имената на брациговските артилеристи Анд-
рей Аврамчин, Христо Боянов [Кърлето], Дино Бозев, Цилю Златков, 
Щ. Троянов, Д. Дуков, Стоян Троянов и още други, чийто имена, за 
съжаление, са забравени.189 

Първото изпитание на оръдията в Брацигово е на 25 април. Произ-

188 Георги Христов Шаров е роден през 1838 г. в Батак. Баща му Христо Шаров е 
брациговчанин, женен за батачанка. Учи дюлгерство в Брацигово. През 1858 г. се 
оженва за Стоянка Бъчварова, дъщеря на брациговски розовар. Той e сравнително 
добре образован за времето си. Знае говоримо румънски, сръбски и руски. Пътува 
няколкократно в Румъния и Сърбия, посещава и Русия. Скоро след създаването на 
революционния комитет в Брацигово по поръка на Васил Петлешков отива в Румъния, 
където учи военно дело. След завръщането си предлага да се създаде въстаническа 
артилерия. След разгрома Георги Шаров няколко месеца се укрива в Брацигово, но 
заболява от остра пневмония и в началото на 1878 г. умира на 40-годишна възраст.
189 Петлешков, Никола, Иван Иеремиев. История на..., с. 87.
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веден е залп с две от оръдията, от които едното се пръска. В резултат на 
това се решава да се направят още 4 средни черешови и 2 големи брястови 
оръдия. Впоследствие на всичките 18 оръдия се поставят железни обръ-
чи. На 27 април са събрани всички кантарени топузи в съседните села. В 
местността Гробето се изпращат три малки и едно голямо оръдие, където 
присъстват един от командващите въстаниците в Брацигово, хилядникът 
Ангел Арнаудов, със своите помощници, сотниците, десетниците и всич-
ки свещеници от Брацигово и околните села. Тук се взема решение за бой-
ния ред и разпределението на оръдията по позиции. При гробищата и при 
черквата „Свети Георги“ се поставят две големи оръдия, около гробището 
– 8 малки, останалите се разполагат при църквата „Свети Атанас“ и на 
кръстопътя до нея, а едно оръдие е при къщата на Ненчо Налбантина.190 

На 28 април въстаниците се информират, че в околните села се съ-
бира башибозук, който се подготвя да нападне Брацигово. Взема се ре-
шение да се действа превантивно, като първо се нападне турското село 
Чанакчиево (дн. село Розино). 29 април се използва като ден за подготовка, 
а на 30 април започват бойните действия. Формират се три настъпателни 
колони от по 100 – 200 въстаници. Две оръдия се придават на средната 
колона, които се развръщат на височините северно от Чанакчиево. След 
започване на оръдейната стрелба, която се оказва интензивна, едното оръ-
дие се пропуква и веднага е сменено с друго, докарано бързо от Брацигово. 
Боят продължава близо два часа. Въстаниците имат успех, но сведенията, 
че многоброен турски отряд застрашава Брацигово, ги заставят да се от-
теглят и да заемат позиции за непосредствена отбрана на селото си. Тук 
оръдията действат на две групи: при Гробето (с фронт към Пещера, Широ-
кия път и Кошарището) и при Налбантската (Тодовичната) къща. На всяка 
позиция са поставени по два сандъка – един за металическите топки, а 
друг за торбичките с барут. Всяка торбичка с барут е с тегло 100 драма191 
(127 грама). Според съвременниците на тези събития оръдията при Гробе-
то допринасят значително за успеха на въстаниците. От всички артиле-
ристи най-много се отличава Никола Шопът от град Трън. На 27 април 
той пристига с писмо от Бенковски, но не може да се върне поради започ-
налите бойни действия. Никола упорито действа при оръдията и макар че 
те са обстрелвани от направление на местностите Кошарище и Малката 
пъдарница, той продължава да стреля и с бурни викове да изразява своето 
възхищение от всеки гърмеж.

190 Димитров, Георги. Княжество България..., с. 458.
191 Драм е старинна мярка за тегло, равна на 1/400 част от оката (1 ока = 1283 грама); 
един драм тежи 3,2 грама – бел. авт.
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На 30 април една дружина тръгва от Брацигово за Паничарево и 
заема местността Кошарището. Тук е използвано едно оръдие, което по-
разява една позиция и дори събаря една къща, но за съжаление, тогава 
оръдието се пръска.192 Изстрелът на едно дървено оръдие от позиция при 
Ташковата нива събаря от конете двама турци. Оръдията повалят още 
неколцина турци откъм Кошарището и Пазарджишкия път, но това не 
попречва на башибозука да обкръжи селото на разстояние, позволяващо 
стрелба с пушки. 

До 1 май, сутринта, отбраната на Брацигово все още е изцяло в 
ръцете на въстаниците и няма нито един убит от тях. На 5 май те вземат 
решение да предприемат активни действия по Широкия път за заграж-
дане на група турци. Разпоредено е да се подготвят за стрелба всички 
оцелели дървени оръдия. Това трябва да се случи през нощта, но към 
11 часа турската артилерия започва стрелба, което охлажда порива на 
брациговските артилеристи. Привечер на 5 май оръдейни изстрели 
откъм Голямата пъдарница възвестяват пристигането на редовна тур-
ска войска. Артилерийският обстрел трае сравнително кратко и явно 
се провежда само със заплашителна цел.193 Така на 6 май брацигов-
ската отбрана капитулира пред редовната войска и модерната турска 
артилерия. Редовната турска армия, която пристига при Брацигово, 
включва отряда на Хасан паша в състав 6000 души с две артилерийски 
батареи, който вече е разгромил въстаниците на Еледжик, и на Хафъз 
паша с 4000 души и една артилерийска батарея, който се е разправил 
с Перущица. Какво се случва с многобройната брациговска артиле-
рия? Мито Глувият [Глухият], един от майсторите ѝ, успява да насече 
оръдията, намиращи се в северната част на селото – при Тодовичната 
къща. Тези, които са при Гробето, стават трофеи на победителите. Пет 
малки оръдия са закопани и скрити. Турският командир Хасан паша, 
след като влиза в Брацигово, разпорежда да се вземе голямото бряс- 
тово оръдие и още едно черешово, за което се споменава, че е отнесе-
но в Пазарджик, и да се изпратят в Цариград. Дълги години след ос-
вобождението брациговци демонстрират, че са съхранили няколко от 
своите оръдия, като показват оцелелите и дори в деня на отбелязване 
на годишнина от въстанието един от останалите живи артилеристи 
произвежда изстрел. 

192 Димитров, Георги. Княжество България..., с. 458.
193 Старшимиров, Димитър. История на Априлското възстание. Том III. Възстание и 
пепелища. Пловдив, 1907, с. 255.
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Честване на 25-годишнината от Априлската епопея.  
На преден план се вижда дървено оръдие. Брацигово, 1902 г.

От Брацигово са били съхранени няколко дървени оръдия от времето 
на Априлското въстание. Днес в Историческия музей в Брацигово се нами-
ра единственото в България оцеляло дървено оръдие от въстанието. То е из-
работено от дива череша. Калибърът му е 55 мм. Дебелината на оръдейното 
тяло е 16 см. Вътрешността на оръдейното тяло е от стоманен цилиндър. От-
вън е обковано с 16 железни обръча почти по цялата му дължина. Най-ши-
роки са обръчите, които обхващат тялото с бойната ос на дървените колела 
и при дървените станини. Обръчите са с широчина от 3 до 6 см. Дължината 
на тялото е 1,24 м. Общата дължина на оръдието със станините е 1,98 м, а 
широчината при колелата е 0,92 м. Колелата са с диаметър 82 см, дебелината 
на колелото е 6 см, а дължината на спиците е 20 см.

След обявяването на въстанието ръководителите му в Копривщица 
решават да приготвят четири дървени оръдия.194 

На едно от заседанията си местният комитет взема решение за под-
готовка на дървена артилерия и възлага направата на оръдията на Делчо 

194 Беловеждов, Никола. Първата пушка. Записки по Копривщенското възстание  
в 1876 г. София, 1918, с. 93.
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Найденов Бурнусузов и баща му Найден Нейчов Бурнусузов.195 От напра-
вените четири оръдия на две са сложени „бакърени лули от гюлпаните“196.

Реплика на черешово оръдие в Хаджииванчовата къща в Копривщица

Ето как описва събитията един техен съвременник:197 „На 23 ап-
рил повикаха са дърводелци по-първи да отсечат черешови дърве, да са 
приготвят за топове дървени. Повика са Ончо Бакарджията да направи 
медна бомба, като му са даде мостра да гледа, оплакя са (...) нема съ що 
да ги прави. Тогава каза совета да ся соберат от винопродавниците мед-
ни окалъци и половници да прави от тях“.

Когато обаче се прави пробен изстрел и едно оръдие се пръска, се 
произвеждат още две, на които каналите на телата се подсилват с медни 
лули от гюлови котли.198 Артилеристи тук са Дело Базев Зехирът и Вангел 
Сърбинът [Сръбчето]. 

Ръководителят на въстанието в Копривщица Никола Каблешков 
проявява особено военно прозрение. Той добре познава географското по-
ложение на главните въстанически градове и села и е наясно, че с началото 

195 Павловска, Цветана. Проблемата за въоръжаване..., с. 222.
196 Така са наричани казаните за получаване на розово масло – бел. авт.
197 Из ръкописите на копривщенския въстаник Петко Бояджиев. Съст. Ефтимий, проф. 
архимандрит. – В: Юбилеен сборник Копривщица 1837 – 1937. Том II. София, 1937, 
с. 162.
198 Венедиков, Йордан. Въстание и война за освобождение на България. Съставител 
Цочо Билярски. София: Анико, 2012, с. 34.
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на бойните действия основните турски сили, включително артилерията, 
ще бъдат насочени към Панагюрище, което може от разстояние да бъде 
разрушено и опожарено с артилерия. Затова той се обръща към Георги 
Бенковски да убеди панагюрци с обявяване на въстанието жените и децата 
от града да отидат в Копривщица, защото тя трудно може да се обстрелва 
с артилерия, поради характера на релефа и пътищата за подход. Същото 
се предлага и за Клисура.199 Панагюрци и клисурци обаче не се вслушват 
в тези предложения. 

Както е известно, Априлското въстание избухва в Копривщица на 20 
април. На следващия ден – 21 април, се прави молебен за успеха на започна-
тото дело. Тук се освещава и знамето на въстаниците. Едновременно с това 
военният съвет възлага на всички мъже, които не разполагат със собстве-
но оръжие, да изградят окопи около селото. Тази дейност се извършва под 
ръководството на топограф, който преди това е участвал в устройването на 
окопи край Шумен.200 Копривщенските въстаници изграждат няколко пози-
ции. Първата е на пътя за Стрелча, където има 50 – 60 души. Втората е на 
пътя за село Крастово, в Медет дере – за 70 – 80 души, под командването на 
Никола Гайтанек. Третата позиция е на пътя за Карлово, при връх Света Пет-
ка, за бойци в състав 20 – 30 души. Четвърта позиция е на връх Свети Илия, 
където са подготвени за отбрана 70 – 80 души. Техен ръководител е Георги 
Тосунов. На пътя за Златица има най-много въстаници. Ръководител тук е 
Цоко Будин, а броят на въстаниците надхвърля 250.201 На 24 април още от 
сутринта започва да вали дъжд, който спира чак с потушаване на въстание-
то. Този дъжд се отразява до голяма степен на възможността за използване 
на огнестрелното оръжие, включително подготвените дървени оръдия. На 
26 април от Копривщица се виждат пламъците и дима на горящата Клисура. 
Привечер оцелялото ѝ население пристига в Копривщица, където е наста-
нено по къщите. Едновременно с това пристига население от други съседни 
села. В дните от 25 до 28 април непрестанно пристигат писма от Панагюри-
ще с наставления по организацията на въстанието. В последното писмо се 
иска да се изпрати помощ на Панагюрище. След военен съвет на 28 април, 
през нощта, Каблешков взема решение да оттегли въстаниците в планината. 
Рано сутринта на 30 април те се готвят да напуснат Копривщица. Местните 
чорбаджии обаче започват да агитират повечето от тях да не последват свои-
те командири в Балкана. Тази агитация подейства. Тълпата успява да хване 
и обезоръжи водачите на въстанието, между които и Никола Каблешков. По 

199 Венедиков, Йордан. История на възстанието…, с. 336.
200 Беловеждов, Никола. Първата пушка..., с. 90.
201 Пак там, с. 92.
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указание на чорбаджиите ги заключват в две помещения и назначават охра-
на. След неуспеха в Панагюрище обаче панагюрските ръководители Иван 
Хорчов, Павел Бобеков, Манчо Манев202 и още двама души пристигат в Коп-
ривщица и успяват да ги освободят. По този начин 27 оцелели съзаклятници 
от Копривщица, Панагюрище, Клисура и други населени места се оттеглят 
в Балкана.203 Така приключва епопеята в Копривщица. За съжаление, според 
Никола Беловеждов направените в Копривщица дървени оръдия не влизат 
в употреба. Софийският мютесариф204 Ахмед Мазхар на 4 май съобщава до 
Видин, че три от дървените оръдия на копривщенци са пленени.205 

Реплики на дървени оръдия от Априлското въстание  
в Историческия музей в Клисура

През 1876 г. Клисура има около 800 къщи, 3000 жители, една черква 
и две великолепни училища – мъжко и девическо.206 Тук на 21 април се 
формира военен съвет от 11 души с председател и началник на стражите 
Никола Караджов. Между тях е Нешо Берберски, отговарящ за оръжието 
и военните припаси.

На 23 април Делчо Кацарът предлага на военния съвет да се израбо-
тят няколко черешови оръдия.207 Само след два дни, на 25 април, оръдията 

202 Манев, Тодор. Панагюрище, неговото заселвание, битие и възстание. Пловдив: 
Труд, 1906, с. 33.
203 Беловеждов, Никола. Първата пушка..., с. 110.
204 Мютесариф е окръжен управител в Османската империя. Мютесарифът е събирач 
на данъци за османската хазна – бел. авт.
205 Миятев, Петър. Един турски документ..., с. 68.
206 Попов, Христо. Самуил. Исторически разказ по въстанието на 1876 година. София: 
Печатница на К. Г. Чинков, 1901, с. 29.
207 Попов, Христо. Град Клисура в Априлското възстание. София: Печатница С. М. 
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са готови. Помощници на Делчо Кацаря са Георги Чонов и Илия Раковлията 
[Раковчанина]. Изработени са от дива и облагородена череша. Рано сутрин-
та пред кацарницата са подредени всичките черешови оръдия. Използвани 
са цигани, за да изработят железни халки за обковаване на оръдейните тела. 
Други автори съобщават, че задачата за направата на оръдията е възложена 
на Георги Цонев Кацарина, който първоначално изработва 5 оръдия.208 Те са 
обковани и стегнати с обли железни обръчи и катранени въжета.

На 25 април с едното оръдие е направено изпитание в местността 
Зли дол.209 То е понесено на ръце от славния клисурец Иван Танков Коза-
рев – Боримечката.210 Резултатът от първия изстрел е твърде незадоволи-
телен. Гърмежът е прекалено слаб, оръдието се сцепва. Намиращите се 
в него куршуми и нарязани различни метални парчета се разлетяват на 
близко разстояние. 

Веднага след неуспешното изпитание в Зли дол започва преработка 
на останалите оръдия. Насложени са дебели и здрави чембери, почти един 
до друг, а отвътре тялото е обвито с тенекия. За осигуряване достъп на 
фитила оставят съвсем малък процеп, който дотогава е по-широк. Когато 
първото подобрено оръдие става готово, клисурци го извеждат на позици-
ята „Хумник“, която пази западната част на прохода. Военен ръководител 
е десетникът Петко Шойлеков. След разочарованието при Зли дол тук нас- 
тъпва всеобща радост от успешното изпитание на оръдието. 

Според Христо Попов211 още преди началото на очакваните во-

Стайков, 1926, с. 84; Енчев, Христо. Пустите клисурци. Пловдив, 1986, с. 146.
208 Павловска, Цветана. Въоръжението на IV Панагюрски... Том XV, с. 137; Павловска, 
Цветана. Проблемата за въоръжаване..., с. 225.
209 Страшимиров, Димитър. История на Априлското... Том III, с. 156
210 Иван Танков Козарев е роден в Клисура през 1852 г. На 19 години се жени за 
съгражданката си Гина, от която има 5 деца, но оцелява единствено синът му Петко. 
След разгрома на въстаническите сили Боримечката се скита три дни из планините 
около родния си град заедно със свои другари. На 15 август 1876 г. в София той е 
осъден на доживотно заточение. Първоначално е изпратен в затвор в Цариград, но след 
началото на Руско-турската освободителна война е прехвърлен заедно с много свои 
сънародници в крепостта „Сен Жан д‘Акр“ в Палестина. Боримечката не доживява 
мига да се завърне в освободеното си Отечество. На 19 януари 1878 г., само месец 
преди сключването на Санстефанския предварителен мирен договор, от раните си и 
от нечовешкото отношение на турците към него той издъхва.
211 Христо Филипов Попов е роден през 1848 г. в Карлово. Учител в Клисура. Участник 
във въстанието. През 1887 г. прави първото описание на Априлското въстание в 
Клисура в книгата си „Самуил. Исторически разказъ по въстанието на 1876 година“. 
Озаглавена е така по конспиративното име на Клисура през 1876 г. Книгата е ползвана 
от Иван Вазов като документален източник за втората част на романа „Под игото“. 
За 50-годишнината на Априлското въстание през 1926 г., допълнена и преработена, 
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енни действия на всеки един от стражевите постове в Клисура са по-
ставени по две-три дървени оръдия.212 Военният съвет създава следните 
четири въстанически позиции, които се ползват и като стражеви пос- 
тове: „Зли дол“, „Пресвета“, „Прекият път“ и „Хумник“. Това означава, 
че общият брой на дървените оръдия е от 8 до 12. Те са приведени в 
бойно положение на земята и здраво са закрепени с колове, като пред-
варително са насочени към строго фиксирана посока, тъй като в хода на 
бойните действия не е възможно коригиране на хоризонталния обстрел. 
За оръдейната прислуга са изкопани зад оръдията дълбоки ями. Оръдия-
та са напълнени с боен заряд и снаряд предварително и оставени така до 
момента на действие. Клисурските артилеристи живеят с нагласата, че 
всяко оръдие ще гръмне само веднъж.213 Най-внушителна е „Злидолската 
батарея“. Там според свидетели са разставени шест оръдия.214 Толкова ги 
виждаме и нарисувани на картината на Златю Бояджиев „Боят при Зли 
дол“, която се съхранява в Историческия музей в Клисура. Интересен е 
разказът за славната клисурска артилерия на Цанко Делчев, един от оръ-
дейните майстори: „И дъб фанахме да му отворим гърло, ама неговото 
гърло без гривне, че го уставихме за по-час. Той топ няй-як. Барутникът 
насредохме, та хвърли ли, ща стигне дор до черковата сопотска, фърга-
чът да знае, шега нема...“215.

Неслучайно за т.нар. фъргачи (прислужниците, определени да про-
изведат оръдейния изстрел) са избирани най-опитните хора. Това са май-
сторите дърводелци Димитър Делиминчов и Делчо Шиндаров за „Пресве-
та“ и Мачо Гешов за „Зли дол“.

Тук е мястото да изброим имената на всички знайни клисурски ар-
тилеристи:216 Георги Чонов Кацаря, изработвал черешови оръдия; Дими-
тър Делиминчов, произвеждал оръдейни изстрели на „Пресвета“ заедно 
с Делчо Шиндаров; Илия Раковчанина, изработвал черешови оръдия за 
„Хумник“; Минко Дюлгерина, охранявал оръдията на „Зли дол“ и устрой-
вал позицията и укритията на „Зли дол“; Мачо Гешев, стрелял с оръдие на 
„Зли дол“; Цанко Делчев, изработвал дървени оръдия.

книгата е отпечатана отново под заглавието „Град Клисура в Априлското въстание“. 
Попов почива на 19 август 1930 г. в София.
212 Попов, Христо. Самуил: Исторически разказъ..., с. 75 – 76.
213 Попов, Христо. Град Клисура..., с. 84; Попов, Христо. Самуил: Исторически 
разказъ..., с. 76.
214 Енчев, Христо. Пустите клисурци..., с. 150.
215 Пак там.
216 Пак там, с. 181 – 203.
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Реплика на черешовото оръдие на Боримечката от Клисура  
на Алеята на победите във Военна академия „Г. С. Раковски“, 

изработено от клисурския майстор Лучко Обретенов. София, 2016 г.

В разгара на бойните действия на Злидолската позиция с едно от 
подготвените тук оръдия Мачо Гешов изстрелва два изстрела към турците 
и башибозука, но при третия оръдието се пръска. Въпреки това то се оказ-
ва най-сполучливото клисурско оръдие. На другите позиции дървените 
оръдия се използват, но с променлив успех, защото не издържат. Наслагват 
се и две неблагоприятни за въстаниците събития. От една страна, турците 
правят далечен обход на Клисура, а от друга, обилен дъжд измокря барута 
и това попречва оръдията да бъдат използвани пълноценно. На 26 април 
1876 г. клисурци напускат позициите си и отстъпват към Копривщица. 

В Батак идеята за изработване на артилерийски оръдия се заражда 
още преди събранието в Оборище. След обсъждане батачани се спират на че-
решовото дърво за производство на своите оръдия. Най-добрите дърводелци 
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са изпратени в планината да ги отсекат и осигурят. Не след дълго необходи-
мият дървен материал е доставен в работилницата на Петър Ковача, който 
се заема с направата им.217 Ангел Пейчинов подготвя две черешови оръдия. 
Според Захарий Стоянов в Батак има и две букови оръдия.218 Десетина дни 
преди въстанието батачани използват отсъствието на турците от селото и из-
веждат едно оръдие на местността Кънева борика, където произвеждат из-
стрел по посока на хребета Свети Георги. В резултат на изстрела оръдието се 
пръска. Това ги кара да обковат другото оръдие с железни обръчи, взети от 
чарковете за гайтани, както пише Йордан Венедиков в книгата си „История 
на въстанието в Батак“.219 Това оръдие заема позиция на връх Свети Никола, 
но не се дава информация да е било използвано. Според сведения на други 
батачани Никола Ханджиев и братята Иван и Илия Фиткови също подготвят 
оръдия, но поради преждевременното избухване на въстанието не успяват 
да ги довършат. Георги Цуров, който е ковач леяр, също работи по собствено 
оръдие.220 Поп Нейчо му предава заръката на Бенковски: „Зная аз занаята на 
Георги Цурова, но кажи му, че пиринчен221 топ искам да ни излее за воста-
нието“. Материал обаче липсва. Тогава свещеникът поп Нейчо му предлага 
да използва черковната камбана и няколко бронзови свещника от баташката 
черква „Света Неделя“ с думите: „Претопи я майсторе, направи от нея гър-
мяща сила, та нека тираните да чуят от този пиринчен топ Божия гръ-
мотевица, светата мълния да ги съкруши и покоси, че пет века сме роби 
на иго агарянское“. Три дни и три нощи опитният занаятчия кове и отлива 
метала в кръгли форми, които после запоява, за да направи оръдейно тяло. На 
горната част на оръдието той издълбава фигура на разярено лъвче, стъпило 
с краката си върху полумесец. Над лъвчето поставя надпис: „Лъв баташки. 
Свобода или смърт. С нами Бог. Напред“. От другата страна на оръдейното 
тяло написва: „Рука рабъ Божий Георги Цуров. Прости Господи поп Нейча 
от Батак. Лето Господне 1876. Направи ся за вера Отеческая“222.

За първото българско метално оръдие, изработено от Георги Цуров 
от Батак, намираме и други свидетелства.223 Според тези източници оръ-

217 Бойчо [Горанов, Ангел]. Въстанието и клането в Батак (Исторически очерк). 
Пловдив: Д. В. Манчов, 1892, с. 27; Димитров, Георги. Княжество България..., с. 440.
218 Павловска, Цветана. Проблемата за въоръжаване..., с. 241.
219 Венедиков, Йордан. История на възстанието..., с. 37 – 38.
220 Бойчо [Горанов, Ангел.] Въстанието и..., с. 39.
221 Направен от бронз или месинг (остаряло) – бел. авт.
222 Цонев, Звезделин. Пиринченият топ. – В: Отечество, 10 юни 1939, бр. 846, с. 3.
223 Венедиков, Йордан. Въстание и война за..., с. 34; Цонев, Звезделин. С кръст и меч. 
Поп Груйо и Априлското възстание 1876. София: Панагюрско околийско свещеническо 
братство, 1939, с. 69.
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дието е изработено от отделни пръстени и с него е произведен изстрел, 
при който предният пръстен се откъсва и полита напред заедно със сна-
ряда – кантарен топуз. Авторът Звезделин Цонев се позовава на разказ, 
предаден му от писателя на исторически романи Змей Горянин [Светозар 
Акендиев Димитров] (1905 – 1958). Каква е съдбата на бронзовото оръдие, 
не е известно.

   Реплики на дървени оръдия от Априлското въстание  
в Историческия музей в Батак

В местността Гробето Петър Горанов с група от около 40 батачани 
води тежък бой с башибозуците, които се оттеглят на разстояние, непозво-
ляващо водене на стрелба с наличните пушки от въстаниците. Тогава за-
почва стрелба с черешово оръдие, което, за съжаление, не нанася никакви 
поражения на противника.224

В Перущица също изработват дървено оръдие. Негови майстори са 
Павлю Донев, който изсича дървеното тяло от дива череша, и Кузман Ко-
вача, който го обковава с железни обръчи.225 Априлското въстание в Перу-
щица се вдига на 23 април. 

По указания на създадения в селото комитет още на 18 април за-
почва укрепване на въстаническите позиции. В продължение на 6 – 7 дни 
цялото село е опасано с ред „табии“. Тези позиции, подготвени като укре-
пления, представляват зидове, огради, някъде и окопи според условията 
на местността. При позицията „Света Петка“, на Южния мост, и при До-
лния мост, в северния край на селото, са издигнати импровизирани бари-

224 Димитров, Георги. Княжество България..., с. 444; Страшимиров, Димитър. История 
на Априлското... Том III, с. 240.
225 Павловска, Цветана. Проблемата за въоръжаване..., с. 237.
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кади, представляващи дървени коли, напълнени с камъни, кантари, греди 
и дървета.226 Общото командване на въстаниците в Перущица е възложено 
на Петър Бонев, а за негови първи помощници са определени Спас Гинов 
и Кочо Честименски. 

Реплика на дървено оръдие в храма на саможертвата  
„Свети архангел Михаил” в Перущица

Около 600 души е цялото дееспособно мъжко население на Перу-
щица. То е разпределено на развърнатите шест укрепления около селото. 
Като първостепенно перущенци определят укреплението срещу най-голя-
мата опасност, идваща от юг – от помаците на пътя от Тамръш. И понеже 
мястото е сравнително ниско и лесно би могло да се обстрелва, въстани-
ците тук го устройват, за да бъде по-неуязвимо. Построено е от камъни, а 
отгоре е покрито с дебели греди и пръст. По стените са оставени отвори за 

226 Кепов, Иван. Възстанието в Перущица през 1876 г. Пловдив: Хр. Г. Данов, 1931, с. 
110.
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стрелба с пушките и на всеки отвор са определени стрелци. Укреплението 
може да побере около 120 души. Тук отбраната е поверена на Кочо Чести-
менски. Второто укрепление е на харманите до оброчището „Света Петка“. 
Тази позиция е определена по-скоро за наблюдателна. Ръководител е Пе-
тър Бонев. Третото укрепление е на левия бряг на реката, под самия връх 
Вълковище, в местността Лачковото място. Командването е възложено на 
Никола Иванов и Атанас Хаджитилев. Четвъртото укрепление е устроено 
да охранява пътя от село Устина. Тук, на най-високото място на селото, се 
издига черквата „Свети Атанас“, чиято каменна ограда служи за надеждно 
прикритие от запад. Позицията се командва от Спас Гинов и Иван Хаджи-
тодоров. Петото укрепление е създадено пред Къневата воденица и голе-
мия Хаджитрендафилов хан с цел да прикрива подходите от Пловдивския 
път. Пътят между хана и воденицата е барикадиран с вкопани в земята 
коли и камъни. На това укрепление първоначално е поставено и подготве-
ното черешово оръдие.227 Позицията се командва от Тодор Велчев и Рангел 
Витанов. Последното, шесто, укрепление е изградено срещу пътя за село 
Брестовица и служи за връзка с първа и пета позиция. Командването му е 
поверено на Стойко Гълъбов с помощник Стойко Владиков. 

На 27 април Перущица е обкръжена почти от всички страни. По вре-
ме на въстанието перущенци, заели за отбрана позицията на Пловдивския 
път, виждайки, че срещу тях не настъпват турци, решават да се притекат на 
помощ на защитниците на другите две укрепления, като вземат и напра-
веното черешово оръдие. Поставят го на огнева позиция на местността Ге-
новия харман в готовност да поразява турците на връх Вълковище.228 Оръ-
дието е подготвено за стрелба както с шрапнел, така и с кантарени топузи. 
Съдбата отрежда обаче то да не произведе изстрел. Тъкмо когато въстани-
ците се готвят да произведат изстрел, при тях пристига дядо Гочо Кънев, 
който идва от заседание на военната комисия. Той ги увещава да не стрелят 
с оръдието, защото ще раздразнят турците и те могат да запалят селото, без 
да знае, че това, от което се бой, вече е започнало. На първото укрепление 
Кочо Честименски и неговите другари вече водят бой с турците. В същото 
време синът на дядо Гочо – Никола Кънев, моли баща си да не се проти-
вопоставя на волята на въстаналите българи, които искат да видят и чуят 
как ще гръмне черешовото оръдие. Дядо Гочо обаче остава неотстъпчив и 
принуждава въстаниците да напуснат позициите си заедно с черешовото 
оръдие. По думите на очевидци оръдието е заровено под реката на Мановия 

227 Кепов, Иван. Възстанието в Перущица..., с. 128 – 129.
228 Натев, Георги. Защитата на Перущица през 1876 г. Пловдив, 1901, с. 46.
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мост.229 Според Иван Кепов след въстанието, когато селото е възстановено, 
„този паметник на българското оръжейно изкуство“ е унищожен.230 

Перущенци седем дни удържат непрестанните атаки на много-
кратно превъзхождащия ги по брой и въоръжение противник. Те са 
нападнати от 5500 души башибозук на Адил ага Тамръшлията, а на 
29 април пристига и турска редовна войска с артилерия начело с Ре-
шид паша. Макар тази артилерия да е само едно оръдие, огънят му се 
управлява лично от самия паша според спомените на Апостол Накев, 
тогава 18-годишен младеж, когото пашата изпраща като пратеник при 
въстаниците, барикадирали се в черквата. На 30 април обстрелът на 
въстаниците става от съвсем близко разстояние, почти от упор. Оръ-
дието е разставено в двора на черквата „Свети Атанас“.231 Едва когато 
то разрушава покрива на въстаническата крепост – църквата „Свети 
архангели Гавраил и Михаил“, в която са събрани около 600 старци, 
жени и деца, въстаниците прекратяват съпротивата. Ето как описва 
последните събития по артилерийския обстрел на черквата, където са 
събрани последните защитници, Иван Кепов в книгата си „Възстание-
то в Перущица през 1876 г.: „Сега вече Рашид паша дал заповед да се 
бие черквата. Първата граната ударила между покрива и вратата 
на женското отделение и се забила на каменната стена. Наистина, 
тя не причинила никакви жертви, но увеличила ужаса на жените и 
децата, които безпомощно и обезумяли се гушели в черквата. Ала от 
камбанарията бдят. Там знаят мястото на оръдието. Иван Натев и 
Апостол Христев се примерват и повалят двама от прислугата и един 
от конете на топа, който веднага след това бил дръпнат и прикрит 
зад брястовете на Минчовата плевня. Обаче стрелците били забеля-
зани и оръдието веднага било насочено към камбанарията. Още първа-
та граната улучила Иван Натева и го разкъсала на две, а другите били 
затрупани с мазилка, дървета и прах и леко контузени и ранени, едва 
излезли живи изпод развалините на камбанарията. Трета граната 
пронизала Гиновата яхана, забъркала защитниците, които били там, 
и ги накарала да я напуснат и да се приберат по-натам – в Натевата 
къща, в училището и в черквата“232. 

На 1 май Перущица е изцяло изгорена и се превръща в огромно 
пепелище. Независимо от това „понеже черквата се оказала много 

229 Натевр Георги. Защитата на Перущица..., с. 47.
230 Кепов, Иван. Възстанието в Перущица..., с. 144.
231 Страшимиров, Димитър. История на Априлското... Том III, с. 221.
232 Кепов, Иван. Възстанието в Перущица..., с. 157 – 158.



97

здрава и гранатите никак не подействали, Рашид паша писал в Одрин 
да му се изпрати друг топ, от по-голям калибър“. Черквата започва да 
се обстрелва с наличното оръдие, този път от изток. Огневата позиция 
е в местността Света Неделя, откъдето се обстрелва долната черква 
– „Свети архангели“. Първата граната преминава през олтарния про-
зорец и удря железния прът, свързващ двете каменни колони в олтара. 
Тя прерязва пръта и го свива на дъга. Втората граната скъсва синджира 
на големия полилей, който се спуска от пояса на Бог Отец, изобразен 
върху свода на средното кубе. Полилеят пада с шум и трясък и се раз-
бива в каменния под. Ужасът става неописуем. Тогава настъпва нещо 
небивало. Тези последни въстаници, останали все още живи след пет-
дневна страшна борба, изгубили вече своите сили, намират достатъчна 
мощ да извършат своя последен велик подвиг. Те правят нещо колкото 
страховито, толкова и величаво. Младите мъже, на възраст от 28 до 
35 години, истински титани на духа и волята, верни на своята клетва, 
със спокойствие, в пълно съзнание посичат невръстните си деца и съ-
пруги, за да сложат накрая край и на своя героичен живот. Спас Гинов 
застрелва пет от шестте си деца и младата си 32-годишна жена Гюрга, 
която очаква дете. Иван Тилев, женен едва от година, убива младата си 
жена – хубавицата Божия. Посегнал и върху тримесечното си пеленаче 
Мария, но му грабнали оръжието и не му позволили да погуби това 
малко ангелче. Обезумял от гняв и ярост, че не може да сложи край 
на живота си, той излиза през черковната врата, където е пронизан от 
вражески куршуми, но съдбата определя въпреки това да остане жив. 
Гочо Мишев, също наскоро задомен, застрелва жена си Велика, първата 
си рожба Атанас и накрая прави опит да убие себе си, но не успява да 
откъсне със зъби хартията на фишека, при което при изстрела само се 
наранява, опърлил се и запалва дрехите си. Последният перущенски 
титан, възпят от народния поет, е Кочо Честименски. Преди да сложи 
край на героичния си живот, той промушва с нож жена си Теохана и 
дъщеря си Райна. По този начин в черквата се самоубили или по тяхна 
молба са били убити 23 души според Иван Кепов. Възможно е това 
число да е по-голямо, защото в протокола на Рашид паша броят им е 
посочен като тридесет и двама.233

Така пада Перущица – с чест и слава. От 359 къщи не остава нищо 
освен кафенето до черквата. Тук е мястото да припомним епичните сти-
хове на Иван Вазов.

233 Кепов, Иван. Възстанието в Перущица..., с. 183.
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Кочо. Защитата на Перущица
...........................................
Перущице бедна, гнездо на герои,
слава! Вечна слава на чедата твои,
на твоята пепел и на твоя гроб,
дето храбро падна въстаналий роб!
Слава теб, че ти се одържа до крайност
и бори се в пушек, и падна със сяйност.
Ти в борбата черна и пред турский гнев
издигна високо твоя свилен лев,
и глава не клюмна, и меча ни даде,
и твойта светиня срамно не предаде,
и нашта свобода ти я освети,
и за толкоз жъртви гордо отмъсти.
Поклон на теб, граде, пепелище прашно,
на борба юнашка свидетелство страшно!

Реплика на дървено оръдие в Историческия музей в Перущица

Белово и населението в беловския край участват активно в Ап-
рилската епопея от 1876 година. В Белово към четата на Бенковски се 
присъединяват повече от 20 души местни хора. Между тях са Мартин 
Тачков (Мацко), най-младият въстаник, и Мария Сутич – единствена-
та жена в четата. По време на въстанието беловският укрепен пункт 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%87
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дава няколко десетки жертви. Борческият български дух се разгаря 
от апостола Тодор Каблешков, който от 1873 до 1875 г. е телеграфист 
и началник на гара Белово. През 1874 г. той основава читалище „Ис-
кра“ в Голямо Белово и подготвя беловци за бъдещата революция. В 
народната памет са живи и образите на Апостола на свободата – Васил 
Левски, и Ангел Кънчев. По време на Априлското въстание в Белово 
се събират освен неговите жители и жителите на селата Малко Бело-
во и Миненкьой (дн. Миненкьово). Независимо че въстаниците са зле 
въоръжени234, и тук се изработва дървено оръдие.235 Никола Йонков 
– Владикин пише:236 „Комитетът замисли за направа на един чере-
шов топ. Майстор Христо Костов Тутуха намери сгодна череша на 
Коце Х. Махалов и я отсякоха. Топът беше дълъг един и половина или 
180/200 см най-много. Занесоха дървото в Тотуховата ковачница и 
там тримата братя Христо, Томето и Ването, които знаят по пове-
че от двадесет занаята, веднага му извъртяха дупката около 6 сан-
тиметра широка (значи беше шестсантиметровий калибър), забиха 
му на дъното едно инкьообразно желязо и започнаха да му правят 
стегвателни гривни“.

Георги Димитров потвърждава, че направата на оръдието се въз-
лага на Христо Костов и братята Тома и Ваню Ангелови.237 Беловчани-
нът Коце Хаджимихайлов предлага черешата си да се направи оръдие. 
Братята се запретват в своята работилница, пробиват оръдейното тяло 
и го оковават с железни обръчи. На четвъртия ден оръдието е до камъка 
при кулата и снабдено с кантарени топузи.238 На 26 април Бенковски 
отвежда по-добре въоръжените селяни на връх Еледжик, а останалите 
остават в Белово. Двадесет и три дни минали, откакто Белово се обявя-
ва за свободно. Така беловчани се почувствали изоставени и пред стра-
ха от башибозука, събиращ се от околните села, и войската в Саранбей 
(дн. град Септември) те изпокриват оръжията, а подготвеното оръдие 
нацепват с брадви.239

234 Хрисчев, Атанас. Участието на Белово и беловския край в Априлското въстание. 
Белово, 1996, с. 17.
235 Цит. по: Йонков-Владикин, Никола. История на Белювското въстание (1876). София: 
печатница на Богдан Прошек, 1887, с. 48.
236 Йонков-Владикин, Никола. История на Белювското въстание ..., с. 27.
237 Димитров, Георги. Княжество България..., с. 438.
238 Станев, Никола. Дейност на Голямо Бельово във въстанието през 1876 г. Живот и 
страдание на свещеник Михаил Ц. Радулов. София, 1936, с. 45.
239 Пак там, с. 49; Страшимиров, Димитър. История на Априлското... Том III, с. 147, 
Цит. по: Йонков-Владикин, Никола. Белювското въстание..., с. 49.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Реплика на дървено оръдие в Историческия музей в Белово

При връх Еледжик се събират въстаниците от осем села – Калугеро-
во, Церово, Мухово, Карамусал (дн. Виноградец, Пазарджишко), Лесичо-
во, Съртхарман (дн. Горно Вършило, Пазарджишко), Дерехарман (дн. Дол-
но Вършило, Пазарджишко) и Славовица. Тук се създава един от най-голе-
мите лагери на въстаниците. Това става още на 21 и 22 април. Около 2000 
е броят на въстаниците, а заедно с техните семейства те наброяват 5000. 
При посещението си на 25 [26] април Бенковски заварва усилена работа 
на един цял арсенал за оръжие, в който се изработват и черешови оръдия. 
Интересно е да се отбележи, че голям брой от работниците в този арсенал 
са турски и български цигани. Главен комендант на Еледжик е Гене Гер-
гов Телийски240 от село Церово. На него трябва да се отдаде дължимото 
за това и Еледжик да има артилерия. Майстори на дървените оръдия са 
Стоян и Иван Тепавичарови от Церово и Цвятко Колев от Лесичево.241 Това 

240 Гене Гергьов Телийски е роден на 15 април 1830 г. в с. Старо Церово, 
Татарпазарджишка околия от български православни родители – Георги Стойов 
Телията и Николина Георгьова Телийска. При подготовката на Априлското въстание 
той е народен представител в Оборище, председател на Церовския главен комитет 
и председател на военния съвет на Еледжик. Пада убит по време на въстанието в 
местността Градището, край Мухово, близо до къщата на Ангел Гергювчето, на 1 май 
1876 г. на 45-годишана възраст.
241 Щърбанов, Филип, Найден Дринов, Пейо Дринов, Иван Соколов, Ангел Телийски. 
Спомени за бунтовното време 1876 година. (Стоянка Йонкова и Христо Йонков – 
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потвърждава и Цветана Павловска.242 Еледжик е местност, която обхваща 
на изток местността Широкото орниче, на запад – Илющицата и Чиряша-
та, на юг – Широката поляна заедно с Марковото кале, на север – Злата 
усойка и притока на река Любница. Според преданията крепостта „Мар-
ково кале“ е изградена от Крали Марко за защита на България от турски-
те нашественици. На това кале воеводата Гене Телийски, когото турците 
по време на въстанието наричат Телли паша, първи развява българското 
трикольорно знаме за освобождението на България. На тази местност той 
разпорежда да се поставят подготвените дървени оръдия срещу турските 
войски, черкези и башибозуци, разположени в Ихтиманското поле, срещу 
въстаниците. 

На 1 май 1876 г. Хасан паша, който идва от Ниш с редовна войска, 
черкези и башибозук, общо 15 000 души, настъпва срещу Еледжик от-
към Ихтиман в три направления. Въстаниците по това време са 2140.243 
Българските дървени оръдия са на огнева позиция и готови за стрелба. 
За съжаление, те не са използвани, тъй като въстаниците, зле въоръжени, 
с измокрен барут, след няколкодневни проливни дъждове се разбягват в 
различни посоки. Най-много бягат към Любница и Муховски колиби. Тур-
ците запалват първо тях. Околностите се покриват с трупове. Убиват без-
разборно мъже, жени, деца и старци. Тук намира своята смърт и воеводата 
Гене Телийски.

Интересно е положението в Стрелча. Тук след обявяването на въс-
танието турците от селото се скриват в джамията, където се отбраняват 
упорито. Стрелчани не успяват да се справят сами и извикват на помощ 
копривщенци и панагюрци. На 21 април Найден Попстоянов идва от Коп-
ривщица с 40 – 50 души и заема позиция срещу джамията редом с пана-
гюрци. Тогава се заражда идеята за дървено оръдие и веднага една тръба 
от казан за ракия е подложена на стягане с въжета, намазани с катран и 
железни стърготини.244 

На 22 април оръдието е почти готово. Тодор Белчов, основателят 
на музейното дело в Стрелча, описва по следния начин изработването на 
оръдието от стрелчани: „Неколцина сръчни самодейни оръжейници ре-
шават да направят топ от (...) бакърена лула на казан за ракия. Часове 

съставителство). София: Изток-Запад, 2012, с. 185; Павловска, Цветана. Въоръжението 
на IV Панагюрски... Том XV, с. 142.
242 Павловска, Цветана. Проблемата за въоръжаване..., с. 228.
243 Пак там, с. 191.
244 Страшимиров, Димитър. История на Априлското... Том III, с. 123; Венедиков, 
Йордан. Въстание и война за..., с. 34.
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наред те майсторят първото оръдие на своята артилерия. Усукват гъс- 
то дулото с яка тел. Напълват лулата с топузи от кантари и всякакъв 
метален дребак (...) Всички са убедени, че този топ е къде по-надежден 
от черешовата „артилерия“. Но (...) едва го запалват, той се пръска 
и в нозете на въстаниците се посипват тия топузи и сачми, които са 
предопределени да разгромят обсадените“245.

Реплика на дървено оръдие от Априлското въстание в Стрелча

В началото на май 1876 г. към въстанието се присъединяват будни 
села от Габровско, Севлиевско и Троянско. Между тях е и Ново село (днес 
квартал на град Априлци), Севлиевско, известно с изкусните си резбари и 
дърводелци. Местният войвода Йонко Колев Карагьозов поръчва на Коля 
Йонков, потомък на изкусни майстори, заедно с баща си да изработят за 
въстанието две оръдия – едното от бук, другото от черешово дърво.246 Ко-
вачът Колю Тодоров стяга оръдията с железни гривни. Има запазено пре-
дание, че трето оръдие е правено в махалата „Камено бърдо“ от тюфекчи-
ята Матю Радила, което обаче не участва в сраженията.247

245 Белчов, Тодор. Стрелча. София: Отечествен фронт, 1973, с. 51.
246 Павловска, Цветана. Проблемата за въоръжаване..., с. 161; Пешев, Петър. 
Историческите събития и деятели. От навечерието на Освобождението ни до днес. 
София: Либерални клуб, 1929, с. 45.
247 Тотевски, Т. Въоръжаването в Троянско и Новоселско през 1876 г. – В: Априлското 
въстание в Централна Северна България. Материали от националната научна 
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Паметник чешма на Колю Матеев – Ковача, майстор оръжейник, 
съсечен от турците на това място на 10 май 1876 г. в гр. Априлци 

(квартал „Зла река“)

Местата за огневи позиции на артилерията са определени от Йонко 
Марангозчията, Стефан Пешев, Никифор Симеонов и дядо Филю. Едната 
е в прохода между селата Столът и Кръвеник – в местността Касабоолу 
чешмеси, при Дългодрейската махала, а другата в прохода между селата 
Дебнево и Ново село – при Камено бърдо.248

Новоселци формират на 2 май отряд от около 250 души в мест-
ността Божешкото под командата на Йонко Карагьозов.249 Те формират и 
втори отряд от около 75 души под командата на Дончо Фесчията и Фристо 
Филев, който следва да отиде на помощ на въстаниците в село Кръвеник. 
Тези отряди се отбраняват откъм Дебнево и на Гладнишката клисура. На 
4 май те водят цял ден бойни действия срещу близо 1000 башибозуци при 
Дебневска клисура. Там използват буковото оръдие, което се пръска при 
втория изстрел.250 

Въстаниците продължават да се бият с другото оръдие. Местата 
на огневите позиции на оръдията тук са избрани от Захари Велчев, кой-
то ги привързва със синджири за близките дървета. Според Никофор Га-

конференция, проведена в Севлиево през април 1995 г. Севлиево, 1996, с. 183.
248 Марангозов, Иван. Новоселското въстание. София, 1937, с. 59 – 69.
249 Ганев, Никифор. Страници от историята на града Севлиево. Ч. I. В. Търново: 
Теменуга, 1925, с. 94.
250 Марангозов, Иван. Новоселското въстание..., с. 59.
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нев оръдията са изработени от новоселеца Йонко Колев и сина му Колю 
Йонков.251 Благодарение на изключителната храброст на войводата Йонко 
Карагьозов въстаниците не само успяват да се спасят от обкръжаване и 
унищожаване, но и с военна хитрост и съобразителност да деморализират 
и отблъснат турците. 

Реплика на дървено оръдие от Априлското въстание  
в музейната сбирка в град Априлци

След поражението на въстаниците на 13 май всички избягали в 
Балкана новоселци и кръвеничани започват да се връщат по домовете си. 
Около 500 души се връщат в Ново село на 1 юни. Турците в селото уста-
новяват предварителен съд за съдене на провинилите се по време на въс-
танието българи. Преди да извърши своите следствени действия, този 
съд разпорежда да се върне всичкото оръжие на българите. Стрелково-
то оръжие е събрано в три дървени коли. Донесени са и двете дървени 

251 Ганев, Никифор. Страници от историята..., с. 95.
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оръдия, участвали в боевете при местността Зла река.252 Според Никифор 
Ганев те са изпратени от турците в Севлиево, а през 80-те години на XIX 
век са предадени в Софийския музей.

***
След погрома на Априлското въстание през 1876 г. турците пленя-

ват част от българските дървени оръдия, които се смятат от тях за големи 
военни трофеи. Някои от оръдията през Пловдив и Одрин стигат до Ца-
риград.

Показателни са впечатленията на очевидци за събитията след пог-
рома на въстанието. „Дървените топове на панагюрци – пише очевидец – 
ги бяха докарали турците в Одрин и ги бяха турнали точно пред кауша, в 
който бях запрян. Тези дървени топове произвеждаха в мене най-скръбни 
впечатления, като си представих картината на нашата слабост и сила-
та на нашия неприятел. Дървените топове бяха направени от по-дебело 
черешово дърво и стегнати добре с железни обръчи. Колелата им бяха 
като ония на талига. Няма съмнение, че тези топове ще правят епоха в 
историята на гр. Одрин“253.

Едно от дървените оръдия на панагюрци, които били на Маньово 
бърдо и Каменица, турците прикачили на артилерийски лафет и го зака-
рали в Татар Пазарджик (дн. Пазарджик), оттам в Одрин, а после в Цари-
град. В Одрин с оръдията са докарани четирима въстаници и две знамена. 
По това време в града е Юджийн Скайлър.254 На излизане от конака той 
фотографира в Одринския затвор дървеното оръдие заедно с въстаниците, 
знамената и турските стражари. Снимката излиза в английски вестници, 
откъдето след Освобождението е преснета и разпространена като лито-
графия на първото пловдивско изложение през 1892 година.

Интерес представлява написаното в османските вестници за Ап-
рилското въстание. Вестник „Ангелиафорос“ например в броя си от 18 
май 1876 г. съобщава, че османска военна групировка, тръгнала от София 
по Златишкия път към Копривщица, по-късно я превзема. Наред с всичко-
то оръжие на въстаниците „били пленени и три топа“. По-нататък изда-

252 Ганев, Никифор. Страници от историята..., с. 111.
253 Иванов, Петър. Възпоменания за разбърканите времена. Пловдив, 1884, с. 18 – 19.
254 Юджийн Скайлър е американски учен, писател и дипломат. По време на Априлското 
въстание е американски генерален консул в Цариград. Изиграва основна роля за 
създаването на международното обществено мнение за турските зверства в България 
по време на Априлското въстание през 1876 г., като предоставя данни за вестниците 
„Таймс“ и „Дейли нюз“.
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нието пояснява, „че те са направени от твърдо дърво и опасани с обръчи. 
Могат да мятат гюлета на разстояние около 100 метра и да стрелят 
няколко дни, без да се повредят. В Копривщица султанските войски пре-
взели „фабриката“ за дървени топове, а също и една леярна за куршуми, 
сачми и гюлета“255. 

Пленено дървено оръдие на панагюрските въстаници  
в Одринския затвор, 1876 г. 

Оригинална фотография в Института по история на БАН

В друг вестник – „Сабах“, на 4 май 1876 г. е публикувана телеграма 
на командващия войските в Татар Пазарджик Фарух Адил паша до вели-
кия везир от 30 април 1876 г. В нея той пояснява действията на турските 
войски срещу Панагюрище. „Разбойниците все още стояха на тепетата 
в близост до селото и тъй като се намирахме далеч, откриха огън по нас 
с дървени топове, като по този начин разкриха позициите си. (...) Топът и 
прислугата му са пленени“.256 

Панагюрецът Тодор Манев пише в книгата си „Панагюрище, него-
вото заселвание, битие и въстание“, че пленено българско дървено оръдие 
е показано в Истанбул, на моста „Галата“, за да види народът с какво оръ-
жие са се вдигнали българите срещу султана. Същото е било откарано в 

255 Йорданов, Йордан. Априлското въстание 1876 г. на страниците на турските вестници 
„Сабах“ и „Ангелиафорос“ – В: Военноисторически сборник, 1989, кн. 2, с. 146.
256 Пак там, с. 148.
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Топхането. Друго дървено оръдие е имало на Сераскер капия257, изложено 
в нейния двор.258 

Тома Георгиев от Панагюрище, пряк участник и секретар на че-
тата на Бенковски, споделя в своята книга „Бележки за средногорското 
въстание от 1876 година“, че от двете оръдия, пленени от турците след 
погрома на въстанието в Панагюрище, едното – по-голямото, е откара-
но в Цариград, а другото – в София, което до момента на написване на 
книгата (1901 г.) се намира в Музея на Българската народна библиотека. 
Оръдието, откарано в Цариград, според автора се намира в Еди Куле.259 
По времето, когато е откарано в Цариград, гръцкия сатиричен вестник 
„Ономос“ публикува негова рисунка заедно с колата и пленения българ-
ски артилерист.260

Дървено оръдие, изработено от панагюрци през 1876 г.  
Рисунка по фотография на П. Паргапуло и Е. Фосколо в Одрин, 

разпространена по време на първото българско търговско  
изполжение в Пловдив, 1892 г.

Когато пада Панагюрище, Хасан паша заповядва всички българ-
ски първенци да бъдат докарани пред разцепените български оръдия и 
с язвителна усмивка им заявява: „Бе серсеми, как нема някой измежду 
вас, дето да е бил баре в Цариград, та да види, ако не друго, само Топ-

257 Сградата на Военното министерство – бел. авт.
258 Манев, Тодор. Панагюрище, неговото заселвание..., с. 50.
259 Турска крепост в Истанбул, издигната от Мехмед Завоевателя през 1458 г., известна 
още като замъка „Семибашени“ – бел. авт.
260 Георгиев, Тома. Бележки за средногорското възстание въ 1876 година. София:  
Св. София, 1901, с. 33.
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хането? С ума си ли сте вие, срещу царската сила да излезете с такива 
джунджурии?“261.

Ето какво пише очевидецът на тези събития д-р Христо Стамбол-
ски, професор по френска литература в Медицинското училище в Истам-
бул:262 „В Цариград се разказвало, че били пленени 10 черешови топчета, 
от които две оставени в града Одрин, пет в казармите, две строшили, а 
най-голямото донесли в Цариград във Военното министерство“. Същият 
очевидец свидетелства как на 27 май 1876 г. по моста „Каракьой“ в Цари-
град преминава военно шествие, което пренася дървено оръдие на кола. 
Посоката на движение е по главната улица „Пера“ и „Таксим“, към казар-
мата „Меджидие“. Там оръдието ще бъде изложено, за да види цял свят, че 
българите наистина са въстанали. Турската публика с интерес коментира 
въпроса за изработването на този „керез топу“ (черешов топ). Дъното му 
е покрито с желязна плоча с дебелина 1,5 сантиметра, а тялото е прис-
тегнато с три плоски железни обръча. Дължината на тялото е 1,5 метра, а 
калибърът – 10 сантиметра.263 Според очевидците чужденци обаче с тази 
демонстрация се постигат обратни резултати. Британецът Гандън, при-
състващ на това събитие в Истанбул, заявява: „Глупави са турците, като 
правят такава официална демонстрация с този топ, от която всеки раз-
умен и безпристрастен човек би се поразмислил и преценил гнета и ти-
ранията на турците върху българите, за да прибегнат последните към 
такива военни оръдия за освобождението си от несносното варварско 
иго“264. Цивилизованият свят преценява, че да въстане българският народ, 
използвайки подобни примитивни оръжейни системи, явно търпението му 
е достигнало до краен предел.

Своя твърде интересен поглед върху същите събития дава и друг 
съвременник – калоферецът Стефан Генков Кисьов, публикуван в „Сбор-
ник на Калоферска дружба“ през 1924 година. В него той пише:265 „Помня, 
беше май. Бях отишъл да купя нещо в един магазин до подземната желез-
ница на Каракьой (Галата). Изведнъж чух, че се говори нещо за българите. 
Напрегнах слух. Гърци оживено разправяха, че въстаници българи били 
изклали много турци и гърци и след десетдневен бой били разбити и села-
та им изгорени, а от останалите живи и изловени по-главните виновници 

261 Страшимиров, Тодор. История на Априлското... Том I, с. 259.
262 Стамболски, Христо. Автобиография, дневници и спомени. Т. II. София: Държавна 
печатница, 1927, с. 416.
263 Стамболски, Христо. Автобиография, дневници..., с. 424 – 425.
264 Луков, Христо. Петдесет години..., с. 205.
265 Кисьов, Стефан. Спомени..., с. 219 – 220.



109

били избесени, а другите, затворени. – „Ами тези, които отзарана обе-
сиха на моста, какви са?“, попита един. – „И те са от тях, отвърна друг, 
който дотогаз само слухтеше, я прочети снощния брой на в. „Неологос“, 
та да се чудиш и да не повярваш, какво са извършили над турци и гърци 
тези афоресани266 българи!“(...) Аз веднага припнах към моста, за да видя 
обесените българи. Там се беше събрал много народ, но най-много бяха 
туркини и турчета, които замеряха с камъни обесените и ги плюеха от-
далеч. Туркините още разправяха, че тези кератии267 гяури искали бейове 
да стават и избили много туркини и турчета и че на срещната страна 
на моста имало обесени и други двама българи. Обесените бяха селяни 40 
– 45-годишни, с увиснала настрана глава, посиняло лице и прехапан език. 
Докле още уплашен ги гледах, от срещната страна на моста се зачуха 
зурли и тъпани. Веднага всички впериха очи към тази страна – за миг 
оставиха обесените на покой. След малко, зададе се шествие. На чело му 
вървяха двама турци зурладжии и един тъпанар, след тях – друг турчин, 
носещ прикачено на прът турско червено знаме (в средата му полумесец и 
звезда – от бяло платно), след него четворица заптии с извадени с жълти 
медни дръжки касатури268 в ръце и облечени в потури и аба от тъмнозе-
лен плат и украсени с червен ширит по ръкавите, пешовете и гърба, а на 
главите им стояха големи и прекривени назад фесове с дълги пискюли, 
които падаха до рамената им. Сега вече след тях идеха два взети от 
българските въстаници дървени топа, качени всеки един на предница от 
волска кола и които теглеха по две магарета. След всичко изброено върве-
ше голяма шумяща навалица. При това и на моста се бе струпал толкоз 
много народ, че заптиите с мъка отваряха път на шествието. Когато 
стигна до обесените българи, един от навалицата турчин извика: „От 
небето падна дъска, царството на българите не трая нито седмица!“(...)

При вида на кротките и с наведена глава магарета, които бяха 
издигнати на такава голяма чест – избухна голям смях и весел шумен 
разговор. После пак по адрес на обесените, и изобщо на българите, тур-
ци и гърци сипеха безспирно най-мръсни ругатни. И аз тръгнах, смесен с 
навалицата. От всички дюкяни и магазии в Каракьой наизскачаха стопа-
ните да видят каква е тая шумна навалица, какво е това чудо. Из пътя се 
приближи и друга навалица, като че ли из земята извираше и се притис-
каше да види дървените топове, изобретение на дебелоглавите българи. 
Едни турци пък се смееха, а други ругаеха властта, задето излагала сама 

266 Отлъчени от църквата – бел. авт.
267 Хулна дума, недодялан, недорасъл – бел. авт.
268 Войнишки нож, щик – бел. авт.
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себе си на подигравка пред чуждия свят. Един грък говореше на съседа си 
турчин юрганджия: „Мехмед ага, виж, за Бога, този афоресан български 
миллет269 иска с дървени топове да съсипе великата османска държава!“ 
До баничарницата на Каракьой шествието се спря да стори път на кон-
ния трамвай. Изведнъж се изпречиха двама чужденци — приличаха на 
англичани. Те пуснаха по нещо (сигурно пари) в ръце на заптиите и изрису-
ваха набързо топовете, па след като ги разгледаха внимателно, единият 
от тях потупа по рамо едното заптие и на развален турски език каза: 
„Буну япан, чок зор вар!“, сиреч искаше да каже, че който бил направил 
тези топове, се бил намирал в голяма неволя – па бързо и двамата си от-
минаха. За да стане шествието по-интересно, към него се присъедини и 
известният тогаз на цариградчани турчин Чиплак Мустафа (Гол Муста-
фа), който и лете, и зиме все гол ходеше. Турците го считаха за светия и 
ханъмките се считаха щастливи, когато той се приближаваше до тях и 
слагаше ръката си върху рамото им. Затова към тях негово високо бла-
говоление те пък му поднасяха със своите меки, бели и с къносани нокти 
ръце хубавите си кесийки и той взимаше колко пари си искаше. Дървените 
топове откараха в двора на Топхането, до самия часовник, а голямата 
навалица остана вън покрай оградата да гледа още и продължаваше да 
бъбре всичко. 

Една стара туркиня, случайно минавайки оттам, се спря възди-
вена и попита защо се е бил събрал толкоз много народ. Няколко турци 
подигравателно ѝ посочиха двата топа с четирите магарета. Туркиня-
та отначало се позасмя, но после тя навъсено избъбра: „Знаете ли вие, 
че ние сами сме вкарали вълка в кошарата при овците и че тези дървени 
топове скоро ще станат стоманени и ще съсипят нашето царство?“ На 
турците не стана яко добре, но аз си отминах доволен от думите на тур-
кинята. Наистина нейните думи били пророчески!“

В заключение можем да кажем, че българската артилерия от Ап-
рилското въстание през 1876 г. има слаб поразяващ ефект. Нейната сила 
обаче е в моралното въздействие върху башибозука и редовната турска 
войска, и най-вече върху самите български въстаници.

Във всички революционни окръзи се работи за създаване на дър-
вени артилерийски оръдия, но поради краткото време само в Първи и 
Четвърти се изработват и използват такива. Най-много те са в Брациго-
во, Панагюрище и Клисура. Тук за първи път се слага началото на орга-
низирано използване на българска огнестрелна артилерия за българска-
та национална кауза. 

269 Народ (тур.) – бел. авт.
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В различни издания и публикации в България и чужбина се цити-
ра, че броят на дървените артилерийски оръдия през Априлското въста-
ние е около 50, други определят числото 52.270 

В многотомната „История на българите“, том 5 – „Военна история 
на българите от древността до наши дни“, под редакцията на доц. д-р Ди-
митър Зафиров се посочва, че броят на „черешовите топчета“ достига 50.271

В „История на България“ на Българската академия на науките от 
1987 г., отпечатана в 14 тома, се определя, че „в Панагюрище дървените 
оръдия са над дузина, а в Клисура – 8“. Освен тях се потвърждава изработ-
ването в Батак на бронзово оръдие, а в Стрелча, Копривщица и Старо ново 
село – медни оръдия от „лулите“ на казаните за варене на ракия и розово 
масло.272

Броят на всички дървени оръдия е трудно да бъде определен кате-
горично. По обобщени данни от използваните в библиографията на насто-
ящото изследване източници общият брой на изработените оръдия във 
всички населени места и средища на Априлското въстание се колебае от 
58 до 64, без да се включва направеното от бронз оръдие в Батак. В реал-
ни бойни действия участват 41 оръдия. На шест места преди въстанието 
са произведени пробни изстрели, които навсякъде предизвикват пръскане 
на оръдейните тела. Общо повече от половината от дървените оръдия се 
пръскат в резултат на стрелбата. Причините за това са неточното количес- 
тво черен барут, поставяно като боен заряд, и липсата на метални обръчи 
по оръдейното тяло. Основен фактор за неизползването на другите оръдия 
е овлажняването на барута в резултат от проливните дъждове. От всички 
места само в Брацигово, Панагюрище, Клисура и частично в Петрѝч има 
проявен тактически замисъл за развръщане на дървените оръдия в боен 
ред, съобразен с общия замисъл за водене на бойните действия. Най-ефек-
тивно оръдията се използват в Брацигово и Панагюрище. Панагюрище е 
единственото място от всички въстанали села и градове, което показва 
готовност да води бойни действия не само с башибозука, но и с редовната 
турска войска. На местата, където оръдията участват в бойните действия, 
те произвеждат максимум два-три изстрела, след което стават негодни.273

270 Голяма енциклопедия България. Том XII. София: Труд, 2012, с. 4773; Енциклопедия 
България. Том VII. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1997,  
с. 423.
271 История на българите. Том V. Военна история от древността до наши дни. Под 
редакцията на доц. д-р Димитър Зафиров, доц. д-р Емил Александров. София: Труд, 
2007.
272 История на България. Том VI. София: Издателство на БАН, 1987, с. 373.
273 Митев, Йоно. История на Априлското... Том II, с. 95.
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Таблица 1

Дървени огнестрелни оръдия, изработени и използвани  
по време на Априлското въстание 1876 г.,  

по населени места и средища на въстаниците274

Населено място/средище Общ брой на 
изработените оръдия

Оръдия, използвани  
в бойните действия

Панагюрище 11 10
Брацигово 18 17
Копривщица 4 0
Клисура 8 (12) 7
Батак 2 (4) 2
Перущица 1 0
Смолско (Петрѝч) 4 4
Петрѝч 3 (4) 3
Белово 1 0
Мухово (Еледжик) 2 0
Стрелча 1 -
Ново село (Априлци) 2 (3) 2
Всичко 58/65 41

Панагюрските артилеристи Стоил Финджеков и Атанас Узунов  
на Маньово бърдо

274 Данните за броя на оръдията за някои места са дадени с две числа, тъй като 
информацията е несигурна или приблизителна. Тяхното тълкуване би следвало да 
бъде, че реалният брой е не по-малък от първото число.
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 По време на въстанието се извършва и първият марш на българска 
артилерия – от село Смолско, в състав четири оръдия, до село Петрѝч, 
разстоянието между които е седем километра. След приключването на ар-
тилерийския марш тези оръдия се използват реално в село Петрѝч.

Началото на използване на дървена артилерия в средищата на въс-
танието на някои места започва с началото на бойните действия на въста-
ниците, на други то е по-късно – когато започва непосредствената отбрана 
на населените места. 

Таблица 2

Дата на първо използване на дървената огнестрелна артилерия  
по средища в Априлското въстание през 1876 г.

Средище на въстанието Начало на използване на артилерията
Панагюрище 29 април 
Брацигово 27 април 
Клисура 25 април 
Батак 30 април 
Петрѝч 24 април 
Ново село 2 май 

Анализът на данните относно датата на първото използване на 
дървена огнестрелна артилерия по средища в Априлското въстание през 
1876 г., посочени в таблица 2, показва, че началото на бойното използва-
не на българската огнестрелна артилерия се поставя на 24 април 1876 г. в 
село Петрѝч, Златишко. Това ни дава основание да потвърдим, че имен-
но тази дата можем да смятаме за рождена на българската огнестрелна 
артилерия.

***
Силният патриотичен подем и непоколебимата вяра в каузата на 

националното освобождение вдъхновяват лошо въоръжените въстаници, 
които в редица случаи проявяват мъжествена устойчивост и героизъм, 
достоен за една вече зряла нация. 

След Априлското въстание през 1876 г. в Цариград се събират пред-
ставители на великите сили на Цариградска посланическа конференция 
(1877 г.). На нея те начертават границите на самостоятелна българска дър-
жава. Тези граници до голяма степен обхващат българското национално 
землище в размер на 220 000 кв. км. Страхувайки се от една голяма „про-
руски настроена държава“, по предложение на Австро-Унгария и Англия 
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така очертаната България е разделена на две автономни области – Източна, 
със столица Търново, и Западна, със столица София. Османската империя 
се задължава да приеме и приложи реформите, препоръчани от Цариград-
ската конференция. Портата отхвърля предложението, разчитайки на съ-
перничеството на великите сили, което обаче не се случва. В резултат на 
това Русия е с отвързани ръце да започне военни действия, без да се опася-
ва от възможни реакции от другите велики сили. Руското правителство се 
възползва от благоприятната международна обстановка след Априлското 
въстание и неизпълнените решения на Цариградската конференция и на 
12 април 1877 г. обявява война на Османската империя.
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АРТИЛЕРИЯТА ОТ ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО  
ВЪСТАНИЕ ПРЕЗ 1903 ГОДИНА

След приключване на Руско-турската освободителна война от  
1877 – 1878 г. се подписва Предварителният мирен договор в Сан Стефано, 
край Цариград. Според него в границите на новоосвободената държава се 
включват 180 000 кв. км. От българското национално землище, очертано 
от Цариградската посланическа конференция, Берлинският договор, по-
дписан на 1 юли 1878 г. в двореца „Рандзвил“, откъсва Македония, Тракия, 
Българското Поморавие и Северна Добруджа, нанасяйки жестоки рани на 
България. Исконни български земи остават под турска, сръбска и румънска 
власт. Това предпоставя организирането и провеждането на непрестанни 
борби и въстания за национално обединение на българите в останалите 
под чужда власт български земи. Така българският национален идеал, 
преминал през различни етапи, се трансформира в идеала за Обединена 
България. В името на този идеал се провеждат Кресненско-Разложкото 
въстание през 1878 – 1879 г., Съединението на България и Сръбско-бъл-
гарската война през 1885 г., Илинденско-Преображенското въстание през 
1903 г. и войните за национално обединение през 1912 – 1918 година.

Пряко продължение на традициите от епохата на Националното въз-
раждане и по-нататъшно развитие на българското националреволюционно 
движение са освободителните борби на българския народ в Македония и 
Одринско. Първото въстание на останалите под робство българи след Бер-
линския договор е Кресненско-Разложкото въстание през 1878 – 1879 годи-
на. Въстаниците, вдъхновени от априлци, подготвят свое дървено оръдие, 
за което свидетелства Христо Силянов в двутомното си издание „Освобо-
дителните борби на Македония“. На 5 октомври 1878 г. отряд от около 400 
въстаници, водени от Стоян войвода, повеждат борбата в селата по Крес-
ненското дефиле. Започват и действия в Неврокопско (Гоцеделчевско), Де-
мирхисарско (около днешния град Сидерокастрон, Гърция), Серско и Мале-
шевско. В началото на ноември въстанието обхваща и селата от Разложката 
котловина. Ожесточени сражения се водят в Банско и Мехомия (Разлог). 
Заедно с Банско въстават селата Горно и Долно Драглище, Годлево и Добър-
ско. На 13 ноември войводата Щерю напада село Баня, Разложко, населено 
отчасти с помаци. В сражението с башибозука, укрепен в кулата, дошлите 
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от Банско въстаници употребяват и свое черешово оръдие, което се пръска 
след първия и единствен изстрел.275 Така банскалии продължават традици-
ите, завещани от априлци, за използване на българска дървена артилерия в 
борбите за национално освобождение и обединение.

Връх в борбите на българското население, останало под властта на 
Османската империя след 1878 г., е Илинденско-Преображенското въста-
ние от 1903 г., организирано и ръководено от Вътрешната македоно-одрин-
ска революционна организация (ВМОРО). 

Дървено оръдие, реплика на оръдията на крушевските въстаници  
от 1903 г. Музей на град Крушево

Първите радетели на освободителната идея в Македония и Одрин-
ско използват и прилагат заветите на революционната борба от другите 
български земи. В спомените си от 1891 г. Дамян Груев, говорейки за це-
лите на македонското студентско дружество „Дружба“ при софийското 
Висше училище, казва:276 „Мислехме да създадем организация, по обра-

275 Силянов, Христо. Освободителните борби на Македония. Т. I. Илинденското 
възстание. София: Държавна печатница, 1933, с. 16.
276 Силянов, Христо. Освободителните борби..., с. 4.
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зеца на революционната организация в България преди освобождение-
то, да действаме по примера на Ботев, Левски, Бенковски и пр. Бяхме 
изучили тая организация. Записките на Захарий Стоянов, например, 
бяха ни повлияли и изобщо тогавашната революционна книжнина“.

Дамян Груев е човекът, който пръв прегръща идеята на Каравелов 
и Левски за национално освобождение на българите в Македония, като 
полага основите на Вътрешната революционна организация. Десет години 
той и неговите съратници работят самоотвержено, за да увенчаят своето 
дело с Илинденско-Преображенското въстание. Гоце Делчев е другият ма-
кедонски революционер, който постига лично сближаване и идейно раз-
бирателство с Дамян Груев, за да се превърнат двамата в основни водачи 
на революционната борба в Македония.

В сравнение с ръководителите на Априлското въстание тези на 
Илинденско-Преображенското имат предимство, тъй като сред тях има ре-
дица офицери и подофицери от Българската войска с военно образование. 
Със своята военна подготовка те способстват за цялостната военна подго-
товка на въстаниците. Според Светлозар Елдъров и Тодор Петров общият 
брой на офицерите от Българската войска, които непосредствено участват 
в подготовката и бойните действия на Илинденско-Преображенското въс-
тание или в подготовката му, но без да напускат редовете на армията, е 
над 100.277 Тези българи са родом както от Македония, така и от различни 
градове и села от цяла България, подробно описани от авторите.

Използвайки военните знания на офицерите от войската на Кня-
жество България, Христо Матов, по онова време член на задграничното 
представителство на ВМОРО в София, съставя Общ план и цел на въста-
нието.278 Този план е публикуван от Цочо Билярски в списанието „Воен-
ноисторически сборник“ през 1987 година. Като основна форма на борба 
в него се възприема партизанската борба, водена от въстанически чети, 
които ще я провеждат „едновременно и повсеместно“. В плана не се дава 
конкретика за използването на отделните оръжия, включително артиле-
рия, с изключение на употребата на фугаси, върху които се поставя акцент 
като важен вид оръжие за партизанска борба. Липсват също подробни 
инструкции и указания по окръзи и райони на действие. Определя се, че 
най-целесъобразно и най-уместно в едно партизанско движение е да се 

277 Елдъров, Светлозар, Тодор Петров. Офицерите от Армията на Княжество България 
в Илинденско-Преображенското въстание 1903 година. – В: Военноисторически 
сборник, 1988, кн. 4, с. 93.
278 Билярски, Цочо. Планът на Илинденско-Преображенското въстание 1903 година. – 
В: Военноисторически сборник, 1987, кн. 6, с. 214 – 215.
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даде на ръководителите по места по-голяма свобода и инициативност в 
действията. 

За изготвянето на плана Христо Матов използва документ, наре-
чен „Общи ръководящи начала за едно успешно въстание в Македония“, 
написан по-рано. Цочо Билярски смята, че този документ е създаден 
от военнограмотно лице, което според него е поручик Димитър Вене-
диков.279 В плана на Венедиков се правят изводи от испанската герила и 
последната англо-бурска война. Според него „страшните средства за 
борба, които се турят под разположението на едно съвременно въс-
тание, са избухвателните вещества“. В трети раздел на плана – „Об-
мундирование, въоръжение и снаряжение“, се отбелязва: „Желателно е, 
щото всяка чета да бъде снабдена с по няколко ръчни бомби, които да 
се пускат в ход само при крайна нужда. Такивато бомби би замениле 
напълно липсата от горска артилерия, а по грозния си ефект услужи-
ле би даже повече от нея“280. Ето защо главно място във въоръжението 
на въстаниците заемат взривните материали, а сред тях на първо място 
са бомбите. Водачите на въстанието искат да създават бомби собстве-
но производство. Първоначалната им идея е тази „фабрика за бомби“ да 
се организира в Света гора. По-късно идеята наистина се реализира, но 
в Осоговската планина, между селата Цървена ябълка и Раково. Тук се 
изработват бомби от различен вид, форма и големина.281 Подобни бомбо-
леярници се създават и на други места.

Върховният комитет снабдява Организацията с бомби, които се 
произвеждат през 1895 – 1896 г. в работилницата на Наум Тюфекчиев 
в София. След три неуспешни опита за създаване на нелегални бомбо-
леярници в Македония през 1897 г. ВМОРО осъществява своята амбиция 
в Осоговската планина – край село Сабляр, Кюстендилско, започва да 
действа бомболеярница, известна в историята като Саблярската фабри-
ка.282 Тя поставя началото на бомболеярската практика на ВМОРО. До 
1903 г. на територията на Княжество България и Македония действат 
за различни периоди още пет бомболеярници – в Кюстендил, Дупница, 
Стара Загора, Битоля и Костурско (първоначално в Смърдеш, после в 
Дъмбени). Сред тях най-продуктивна се оказва тази в Стара Загора, коя-

279 Билярски, Цочо. Проектопланът на Илинденско-Преображенското въстание 1903 
година. – В: Военноисторически сборник, 1992, кн. 4, с. 196.
280 Пак там, с. 200.
281 Страници от миналото (Извлечение от дневника на Коста Кондов. Продължение от 
кн. 4 (14)). – В: Илюстрация Илинден, май 1929, кн. 6 (16), с.15.
282 Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. Военна подготовка и провеждане. 
София: Военно издателство, 1992, с. 128.
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то по значение може да се сравнява със Саблярската фабрика.283 Освен 
бомбите въстаниците използват фугаси, адски машини и т.нар. динами-
тен патрон.284

Важен стимул за развитието на освободителната борба в Македония 
и Одринско освен Вътрешната революционна организация са и действията 
в свободните български земи. През първата половина на 1894 г. в България 
се създава първият македонски комитет под председателството на Трайко 
Китанчев с около двайсетина организирани дружества. Провеждат се ре-
дица митинги. Наред с множеството граждани в този процес участват и 
военнослужещи от Българската войска. Важно е да се отбележи, че офице-
рите в армията са обладани от искрен възторг. В полковете по инициатива 
на по-ентусиазирани офицери се формират групи, които събират парични 
вноски и подаряват собственото си оръжие на комитета. Десетки офицери 
изявяват желание веднага да заминат за Македония и Одринско. Трайко 
Китанчев избира за свой най-близък сътрудник, един вид началник-щаб, 
поручик Димитър Венедиков от село Баня, Разложко285, който по това вре-
ме е на служба в Артилерийската инспекция при Военното министерство. 

На конгреса в Смилево по време на разгорелите се спорове за 
характера на въстанието: масово или партизанско, в крайна сметка се 
потвърждава мнението за партизанско въстание чрез действие на чети в 
състав 30 – 50 души по избирателен план, без да се ангажира население-
то.286 На районните началства се възлага да разделят районите си на цен-
трове и да изберат центрови войводи, които да преминат курс по военно 
обучение под ръководството на офицерите и подофицерите от Българската 
войска, както следва: портупей-юнкер Никола Дечев – в Демирхисарско, 
Битолско и Кичевско; поручик Димитър Стойков – в Охридско; подпору-
чик Тодор Христов – в Крушевско; подпоручик Александър Панайотов – в 
Ресенско и Преспанско; подпоручик Георги Папанчев – в Леринско; фел-
дфебел Иван Попов – в Костурско.287

Дълго време преди 1903 г. ръководителите на ВМОРО, стремейки 
се да повишат огневата мощ на бъдещата въстаническа армия, полагат 
усилия за създаване на собствена артилерия. Още през 1896 г. Гоце Делчев, 
възпитаник на Военното на Негово Височество училище в София, прави 
опит да се снабди с чертежи и схеми на артилерийски оръдия, а към края 

283 Елдъров, Светлозар. Бомбите като оръжие в Илинденско-Преображенското 
въстание. – В: Военноисторически сборник, 1983, кн. 5, с. 50 – 67.
284 Илинденско-Преображенското въстание..., с. 129 – 130.
285 Силянов, Христо. Освободителните борби..., с. 4.
286 Пак там, с. 241.
287 Пак там.
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на 1902 г. Централният революционен комитет в Солун замисля купуване-
то на планински оръдия като най-пригодни за планинско-гористия терен 
на Македония. По различни причини замисълът не се осъществява и въс-
таническата „артилерия“ посреща 20 юли 1903 г., въоръжена само със са-
моръчно направени дървени оръдия. Тези оръдия се използват в Кичевско, 
Дебърско, Крушево и около Битоля. Българите в Македония, макар и да 
са въодушевени от героите на Априлското въстание, от което са минали 
вече 27 години, са наясно, че оръжията и технологиите се развиват. Но те 
се стремят да съхранят българските революционни традиции и подобно 
на априлци, които са тяхното вдъхновение в борбата, също възприемат 
дървеното оръдие като символ на своята борба.

Данни относно идеята за създаване на дървени артилерийски 
оръдия в Македония и самото им използване по средища могат да се от-
крият в различни извори. Веднага след Илинденско-Преображенското 
въстание, още през 1904 г., в София излиза на български и френски език 
книгата „Македония и Одринско (1893 – 1903). Мемоар на вътрешната 
организация“. В нея са дадени подробни данни за всички чети, сра-
жения, атентати, участници, жертви и загуби във въстанието. Важно 
място в изворите трябва да отредим на спомените на едни от най-из-
тъкнатите дейци на революционната организация, като Славейко Ар-
сов, Пандо Кляшев, Смиле Войданов, Деян Димитров, Никола Митрев 
и др. Тези спомени са събрани и публикувани от професор Любомир 
Милетич.288 

В настоящото издание са използвани сборници с изследвания, 
спомени и документи, свързани с въстанието, на Георги Баждаров и Ан-
гел Томов – „Революционната борба в Македония“ (1917 г.), и на Христо 
Силянов – „Освободителните борби на Македония“, Т. 1 – 2 (1933 – 1943). 
Силянов, Баждаров и Томов са непосредствени участници във въстание-
то. Важна информация откриваме в „Спомените ми от Реканско и Де-
бърско“ на Христо Настев, секретар на революционна чета в Битолския 
революционен окръг, публикувани в илюстрованото издание Илюстра-
ция Илинден на Илинденската организация. Това е най-влиятелното спи-
сание на македонските бежанци в Царство България. Излиза в София от 
1928 до 1944 година. В него могат да се намерят ценни спомени на много 
от участниците във въстанието, като Христо Настев, Георги Белев – ди-
ректор на Солунската българска мъжка реална гимназия „Св. Кирил и 
св. Методий“, Стефан Аврамов, Любен Димитров, Александър Кипров, 

288 Материали за историята на македонското освободително движение. Издание на 
Македонския научен институт. София, 1925, № 1 – 9.
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Милан Дамянов, Христо Шалдев, Иван Караджов, Лука Джеров, Антон 
Кецкаров.

Сведения за използване на въстаническата артилерия в Крушево 
ни дава книгата на прекия участник в събитията Никола Киров – Майски 
„Крушово и борбите му за свобода“, издадена в София през 1935 година.

Обръщение, отпечатано в Солун, с което се призовават българите  
за финансово подпомагане на „свещеното освободително дело“.  
В горния ляв край до знаменосеца с българския трибагреник е 

изобразено артилерийско оръдие. Идеята е на Дамян Груев

През 1993 г. в Скопие са издадени от Македонския архив „Турски 
документи за Илинденското востание“.289 Изборът, преводът и редакцията 
са на д-р Александър Стояновски. Самият редактор няма как да избяга от 
историческата истина, отразена в османските архиви, и споделя още в уво-
да: „Читателот веднаш ке забележи дека македонските востаници и ре-
чиси целото христиjанско население (не сметаjки го влашкото и грчкото) 

289 Стоjановски, Александар. Турски документи за Илинденското востание. Архив на 
Македониjа. Скопjе, 1993.
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во Македониjа се третираат како Бугари“290. В тези османски документи 
могат да се открият подробности, отнасящи се до Битолския вилает на 
Империята с неговите кази (околии) – Битолска (централна), Прилепска, 
Кичевска, Охридска, Леринска, Костурска, Дебърска и Кайларска. Би-
толският революционен окръг по време на въстанието до голяма степен 
съвпада с границите на Битолския вилает. От документите става ясно, че 
на много населени места каймакамствата искат от централната османска 
власт да изпрати редовна войска с артилерия за борба с въстаниците.291

Обобщени и задълбочени данни, включително за въоръжението на 
въстаниците, са изложени в колективния труд на Института за военна ис-
тория от 1992 г. „Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. Воен-
на подготовка и провеждане“.

Манастирът „Св. Йоан Кръстител“ (Бигорският манастир)  
край Дебър, където се изработват първите дървени оръдия  

за Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г.

Има определена приемственост в стремежа на българите да изработ-
ват дървени оръдия в борбите за постигане на своето национално освобожде-
ние и обединение. Ако през Априлското въстание българите от Брацигово се 
изявяват като най-изтъкнати майстори на дървени оръдия, то е може би, за-
щото предците им са преселници от Югозападна Македония – от Костурско 
и Корчанско, около век преди въстанието.292 По-голяма част от преселниците, 

290 Стоjановски, Александар. Турски документи..., с. 7.
291 Пак там, с. 61.
292 Бербенлиев, Пею, Владимир Партъчев. Брациговските майстори строители през 
XVIII и XIX век и тяхното архитектурно творчество. 1963. Фототипно издание 
с притурка. Съставител и редактор Владимир Батаклиев. Брацигово: Рекламно-
издателска къща „Зеница – НДА“, 2015, с. 13.
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идващи от селата Омоцко и Орешче, са дюлгери строители, а от село Слим-
ница – предимно чаракчии.293 От 1760 г. до Освобождението през 1878 г. около 
600 са имената на първомайстори, майстори и калфи от Брациговската школа. 
Славата им се пренася отвъд Стара планина и Родопите. Те работят в Трявна и 
Търново, Одрин и Цариград. Наследниците на тези майстори, дошли от Маке-
дония, освен че доразвиват огромния им опит, но и го пренасят в централните 
и източните български земи, успяват да го съхранят и развият в западните 
български земи – в Македония. Най-ревностно тази традиция е съхранявана 
и развивана в Западна Македония, в районите на Дебър, Кичево, Галичник, 
Лазарполе, Гари, Осой, Маврово, Левуново, Никифорово, Горно и Долно Ко-
соврасти и др. Този район е населяван от етнографската група мияци.

Дълго време в двора на манастира „Свети Йоан Кръстител“  
(Бигорски манастир) е поставено дървено оръдие, реплика  

на оръдията, изработени от монаха Григорий по време  
на Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г.

Дейността на македонските майстори е известна в цялата Осман-
ска империя и дори преминава отвъд нейните граници. Една от водещите 
български художествени школи наред с Тревненската, Самоковската и Бан-
ско-Разложката е Дебърската художествена школа294, известна с живописта, 
дърворезбата и архитектурата си. В различните извори тя е позната и като 

293 Бербенлиев, Пею, Владимир Партъчев. Брациговските майстори..., с. 14.
294 Енциклопедия на изобразителните изкуства в България. Том I. София: Марин 
Дринов, 1980, с. 223.
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Галичко-Реканска.295 Великолепно произведение на дебърското резбарско 
изкуство е иконостасът на Бигорския манастир „Свети Йоан Кръстител“, 
който се смята за един от най-изящните в православния свят, както и църк-
вата „Свети Никола” в Крушево, изгорена от османците след погрома на 
въстанието през 1903 година. За много българи в Македония иконостасът 
на Бигорския манастир „Свети Йоан Кръстител“ е най-великото творение 
на българското изобразително изкуство.296 Иконостасът на църквата „Свето 
Възнесение“ в Скопие, известна още като „Свети Спас“, е направен от Петър 
Филипов и Макрий [Макрия, Макарий, Макариа] Негриев от село Галич-
ник, Дебърско, през 1824 г., които са знакови представители на Дебърската 
школа. Един шедьовър на Дебърската (Галичко-Реканската) школа е запазен 
до днес във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в София. Става 
дума за оръжейна пирамида, дело на братята Нестор и Лазар Алексиеви от 
село Осой, Дебърско. Те са едни от последните представители на тази худо-
жествена школа. Пирамидата е подарена на българския монарх на 5 октом-
ври 1918 г. На дясната колона братята оставят своя автограф. 

Иконостасът на изгорялата черква „Свети Никола“  
в Крушево през 1903 г.

Не бива да ни учудва фактът, че първите две дървени оръдия за 
Илинденско-Преображенското въстание са изработени от монасите от Би-
горския манастир „Свети Йоан Кръстител“, превърнат от Организация-

295 Трайчев, Георги. Книга за мияците. Историко-географски очерк. София: П. Глушков, 
1941, с. 1.
296 Македонското поклонение. Автор с инициали К. Хр. Сов. – В: Илюстрация Илинден, 
ноември 1943 г., кн. 9 (149), с. 3.
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та в оръжеен склад и „майстерска“.297 Той се намира в планинската област 
Река, наречена така на реката Радика, която извира от североизточните 
склонове на планината Кораб, преминава през областта и се влива под град 
Дебър в река Черни Дрин. Манастирът е духовният център на българщи-
ната в Дебърско в продължение на хиляда години.298 Основан е още през 
1020 г. според пазения в манастира ръкопис „Великiи поменѝкъ“. Годи-
ната се потвърждава и от преданието, че чудотворната икона на свети 
Йоан Предтеча, обкована със сребро, в църквата на манастира е от 1020 г.,  
която година се вижда в края на иконата.299 Най-голямата забележителност на 
манастира е художествената резба на иконостаса, изработен от местни самоу-
ки майстори резбари. Според някои извори, позоваващи се на монаси от мана-
стира и хора от близкото село Галичник, майсторите произхождат от Галич-
ник и близките български села Осой и Гаре.300 Основен представител на тази 
резбарска школа е Макрий Негриев Фръчковски от Галичник. Главните икони 
на иконостаса са дело на Димитър Михайлов от село Самарина, Битолско.301

Оръжейна пирамида, дар за българския монарх, изработена  
от братята Нестор и Лазар Алексиеви от село Осой, Дебърско.  

Царски зали на Военна академия „Георги Стойков Раковски“  
(сграда на бившето Военно на Негово величество училище). София, 2020 г.

297 Работилница (рус.) – бел. авт.
298 Трайчев, Георги. Манастирите в Македония. София: Художник, 1935, с. 127 – 137.
299 Пак там, с. 130.
300 Пак там, с. 129.
301 Албум-алманах „Македония“. Обяснителен текст към илюстрациите в Албума. 
София, 1931, с. 80.
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Главният артилерийски майстор в манастира е монахът от руски 
произход Григорий [Гавраил]. По негова инициатива, пазена в тайна, той 
изработва черешово оръдие, подтикнат от традициите на Априлското въс-
тание.302 За това свидетелства щипянинът Христо Настев, секретар на ре-
визионната чета в Битолския революционен окръг.

В основата на дясната колона на пирамидата е написано  
„Нестор и Лазар Алексиеви от село Осой, Дебърско“

Братята Нестор и Лазар Алексиеви от село Осой, Дебърско,  
1906 г.

Монахът пише трогателно писмо до ръководителите на револю-
ционната организация, което те получават при обиколката си в село Ро-
соки. Христо Настев – съвеременник на събитията, го описва по следния 
начин: „Макар и първоначално да предизвика това иронична насмешка и 

302 Настев, Христо. Спомените ми от Реканско и Дебърско (Из записките ми като 
секретар на революционната чета в Битолския революционен окръг). – В: Илюстрация 
Илинден, септември 1928, кн. 1, с. 10 – 11.
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се пошегувахме, доста патриотичният почин на този монах ни разчув-
ства много и в същия ден от името на организацията му отправихме 
назидателна писмена благодарност“303. Организацията възлага на монаха 
да достави оръдието, което е направил, до село Душегубица, като най-без-
опасно и удобно място, където да бъде изпитано. В уречените час и място 
се провежда изпитанието. Ето как е предадено то от същия свидетел:304 
„По дадените инструкции от изобретателя, при добра позиция, обвър-
захме грижливо топчето, напълнихме го както му е реда и когато всичко 
беше готово за действие, определеният за „батареен командир“ зае пос-
та си, а с всички момчета от четата заехме по-далечни боеви позиции. 
Постави се прицелът и се даде команда за огън. Когато всички бяхме с 
напрегнато внимание върху прицелната точка, нашето топче изрева със 
страшна сила, но не остана помен от него – пръсна се на хиляди парче-
та като мехур. Само страшният гръм беше се чул и разтревожи всички 
околни села на Горна Копачка“. 

Христо Настев, секретар на ревизионната чета  
в Битолския революционен окръг

По предания в манастира се изработват четири дървени оръдия. Това 
потвърждава и Христо Силянов. Според него и четирите оръдия се пръскат 

303 Настев, Христо. Спомените ми..., с. 11.
304 Пак там.
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още при изпробването им.305 Други свидетели посочват, че само едно от оръ-
дията се пръска при изпробването, а останалите участват в боя на 20 август 
1903 г. при село Кленоец, Кичевско, като произвеждат четири изстрела.306 

По време на подготовката на Илинденско-Преображенското въстание 
Бигорският манастир в лицето на неговия игумен Партений, монасите Га-
враил Карапела и Гаврил [Гавраил, Григорий] Руснака действа в пълна ус-
луга на галичко-реканския революционен комитет. Манастирът служи като 
главна база за набиране от съседните села на смели и решителни дейци на 
ВМОРО. Гавраил Карапела и Гаврил Руснака заедно с помощниците си маге-
ра307 Никола и кираджията308 Секула са основните дейци на революционната 
дейност в манастира.309 Двамата монаси изработват първоначално две дърве-
ни оръдия. Гаврил Руснака се отличавал с особени технически умения. След 
като са готови, двете оръдия са отнесени от братята Канчевски (родом от Га-
личник) заедно с магера Никола и кираджията Секула в местността Краища, 
над манастира, откъдето братята, придружени от местни хора, ги пренасят на 
определения пункт над село Душегубица. С тези две оръдия се оповестява в 
местността Копачка Илинденско-Преображенското въстание.310

Роденият в Галичник Апостол Христов Макриев – Фръчков-
ски, един от последните представители на Дебърската школа и деец на  
ВМОРО, описва героизма на монасите от Бигорския манастир в стихо-
творна форма под надслов „Манастирските топове на „Св. Иван Бигор“.311 

Манастирските топове на „Св. Иван Бигор“

Дивна и омайна планината беше
в година хилядо деветстотин трета,
а македонският роб жадно копнееше
за смела борба и последня разплата.

Тайнствени сбирки в усои зачестиха,
за бързо стягане на редовете
в миг всички се бързо приобщиха,

305 Силянов, Христо. Освободителните борби..., с. 406.
306 Илинденско-Преображенското..., с. 130.
307 Манастирски готвач – бел. авт.
308 Човек, който превозва товари или хора със своята каруца – бел. авт.
309 Трайчев, Георги. Книга за мияците..., с. 134.
310 Силянов, Христо. Освободителните борби..., с. 406.
311 Трайчев, Георги. Книга за мияците..., с. 158 – 160.
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удно312 и гордо вдигнаха горе главите.

Игуменът и калугерите манастирски
не искаха на клироса сал да пеят,
а започнаха тайно въоръжения гигантски,
топове и гранати дружно да леят.

Гаврил Карапела сам решава,
с Гаврил Руснака той се съвещава,
в подземията на новите конаци
почват да леят топове с тайни знаци.

Руснакът Гаврил голем майстор беше,
съ свойта техника дебрани учудил,
а пък Карапела Гаврил от радост сияеше,
че всички материали бойни веч получил.

Галичкото началство всичко им доставя:
куршум, тръби и железни материали;
почват калугерите работа до забрава,
макар да са вече старци побеляли.

От Жерноница313 каймакамът зъл довтаса,
съ заптии свои светинята наша опаса,
в манастирските сгради обиски да прави,
материали, куршум и барут да намери.

Карапела пред него смело се явява,
с шеги и майтапи почна да го забавлява;
весел и засмян Карапела до уши
поднася на каймакама кафе и цигари да пуши.

Каймакамът троснато на Карапела заявява:
– Не съм дошел тук за кафе и цигари,
а в манастира ваш обиски да направя,
да видя комитите що търсят по манастири.

312 Накрая – сърбизъм, използван от мияците.
313 Жерноница [Жировница] е село в община Маврово в Македония. Най-северното 
село в областта Долна Река. Родно място на Йоан Кукузел – бел. авт.
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– Хаир бе, каймакам ефенди, всички ний
до един сме царски чада нему верни,
в манастира наш нищо лошо няма,
главите ни вземи, ако нещо лошо има.

– Сус бе, орман папаз, неверник,
с товари куршум ти тук пренесе;
ти пръв комита си и бунтовник,
и падишахът редом ще ви избеси!

– Лъжа е, каймакам ефенди, будни!
Манастирските ливади са безводни,
та са куршум и тръби чешми правим,
та добитъка вода да поим.

Каймакамът след като видя тръбите,
с игуменът бавно влезе в одаите,
веднага склони глава и възприе
да бъде гост и с люта ракия напие.

Мина и тоз тормоз над главите,
изляха се топовете напук на агите,
продължи се делото с голяма смелост
само с Карапеловата упоритост.

В Галичник заповед бърза се получи:
„Будно да се пипа, беда да не се случи,
бързи мерки в Галичко да се вземат
излятите топове и гранати да се изпратят“.

Началството Марко Плешка314 натовари
с Юрмовци315 да тръгнат и конете на Тръпка,
в канарите над манастира да се завари,
Карапела и Руснака – с парола да повика.

Калугерите смелци веч в канарите чакат,
на Плешка в миг уречения сигнал дават,

314 Марко Симеонов Плешка, родом от Галичник, войвода на чета в Дебърско, деец на 
ВМОРО – бел. авт.
315 Юрмовци – една от фамилиите (родовете) в Галичник – бел. авт.
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предават им братски топовете и гранати,
макар да са с разчорлени коси и брадати.

Два дни преди Илинден топовете бяха
въ височините над Душегубица316 в изпревара,
четниците наши въ възторг буйно запяха
с развълнувани чувства и с пълна вяра.

В полунощ срещу празника Илинден 
топовете на Карапела силно изгърмяха!
Това беше първият македонски Великден,
в който с ура и песни въстанието обявиха!317

Град Крушево, 1903 г.

В Крушево318 Тодор Христов319, по прякор Офицерчето, придобил 

316 Село в каза Кичево – бел. авт.
317 Цит. по: Трайчев, Георги. Книга за мияците..., с. 158 – 160.
318 В различни източници градът е изписван и като Крушово – бел. авт.
319 Тодор Христов е роден в София на 20 януари 1883 година. Родителите му Мария 
и Христо Христови са родени във Велес. Завършва IV гимназиален клас в Мъжката 
гимназия в София през 1897 г. Учи във Военното училище в София, което завършва 
през 1902 г. (23-ти випуск), и започва служба като кавалерист, субалтернофицер в 
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военно образование и възпитаник на Военното училище в София, е опре-
делен за войвода. На 6 ноември 2019 г. в Зала 1 на Централния военен клуб 
в София д-р Снежана Радоева представи своя монография за живота и де-
лото на най-младия офицер от Армията на Княжество България, участник 

в Илинденско-Преображенското въстание 
– подпоручик Тодор Христов.320 С това се 
запълни една празнота от гледна точка на 
липсата на цялостно научно изследване за 
живота на Тодор Христов.

Като човек с военно образование То-
дор Христов изготвя специална скица на 
дървено оръдие, която предоставя на Нико-
ла Карев. Никола Карев извиква войводата 
Цвятко Стойчев от село Селце и му поставя 
задачата да направят черешовите оръдия. 
Цвятко Стойчев заедно с Тодор Боряр и 
други майстори изработват три черешови 
оръдия. Артилерийският отдел на въстани-
ците от Крушевско е в село Селце. Голяма 
част от селяните са добри майстори и само-
битни техници. Именно на тях е възложено 
да изработят черешовите оръдия. Още пре-
ди въстанието селяни отсичат доста диви 
череши, отрязват трупите и ги подлагат на 
изкуствено съхнене. В Селце местното ръ-
ководство установява целия си „артилерий-
ски арсенал“. Общо в Селце се изработват 
седем дървени оръдия, а в Крушево – шест. 

На 23 юли в Крушево е доставено черешово оръдие, изработено 
от майстори от Селце. Драматичната история на крушевската артилерия 
започва с „първия опит с първото черешово топче, сложено в подгот-

Първи кавалерийски дивизион в гр. София. В началото на пролетта на 1903 г. напуска 
службата и заминава за Македония, като се включва в четата на Пито Гули, действаща 
в Крушевско. На Смилевския конгрес на Битолския революционен окръг е избран за 
член на Горското началство и за военен ръководител на въстанието в Крушово. По 
време на Илинденско-Преображенското въстание е сред ръководителите на защитата 
на Крушовската република. В края на въстанието, на 21 септември (4 октомври), 
заедно с 18 четници води сражение в прохода Слива, в което той и 11 четници загиват.
320 Радоева, Снежана. Подпоручик Тодор Христов – Офицерчето (1883 – 1903). София: 
Парадигма, 2019.

Книгата на Снежана 
Радоева „Подпоручик Тодор 

Христов – Офицерчето 
(1883 – 1903)“ на 

издателство „Парадигма“
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вената му позиция в местността Гуменя, насочено към турското село 
Корово“. Местността Гуменя е районът, където е развърнат щабът на въс-
таниците от Крушевско. Предизвикателството да изпробва самоделното 
оръдие се пада на единствения офицер в града – поручик Тодор Христов. 

Тодор Христов – Офицерчето, на съвещание с други войводи  
на ВМОРО в Осоговския балкан

Преди да бъде направен опитът, местните хора са предупредени от 
Митко Манака за предстоящото събитие, описано колоритно от съвремен-
ника Никола Киров – Майски:321 „[Митко Манака] заставаше по площа-

321 Никола Киров Трайков, известен още като Майски, е български революционер, 
деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Роден е на 28 
юни 1880 г. в Крушево. Завършва основно образование в родния си град, след което 
учи в българската гимназия в Битоля. Премества се в Солун и през 1902 г. завършва 
Солунската българска мъжка гимназия. В гимназията се присъединява към ВМОРО. 



134

дите, спираше се по високите и открити улици и се качваше на покривите 
на високите къщи в гъстите квартали и викаше, колкото му глас държи, 
за да извести стари и млади, особено жените и децата, да не се плашат, 
като чуят след обед топовен гърмеж, защото това ще бъде гърмеж на 
„нашето славно топче“322. 

На Гуменя се събира множество народ, за да види с очите си 
зрелището. За нещастие на всички при изстрела оръдието се пръсва. 
Артилеристите, след като виждат какви са дефектите, вземат мерки за 
подобряване на конструкцията. Така се усъвършенстват други две оръ-
дия. Те са развърнати на местността Кале, при отряда на Гюрчин Нау-
мов Плякот, който замества отряда на Мирче Христов. Когато по-къс-
но въстаниците отстъпват от Крушево, едното оръдие става трофей на 
турците, а съдбата на другото е неизвестна.323 Според Наум Томалевски 
двете черешови оръдия, опитът с които излиза твърде неуспешен, бързо 
са изоставени.324

Григор Божинов, член на Крушевското горско началство през 
1903 г., а в периода 1915 – 1918 г. кмет на град Крушево, споделя на тържес- 
тво по случай четиридесетгодишния юбилей от Илинден следното:325 „От 
преди 40 години на деня Илинден, неделен ден, изгърмя едно от подготве-
ните две черешови топчета, второто взеха турците и сега се намира в 
Цариградския музей“.

По-късно е учител в село Баница, Леринско. През Илинденско-Преображенското 
въстание е в Крушево и участва в обявяването и защитата на Крушевската република. 
След въстанието следва в Софийския университет и след неговото завършване 
учителства в Ихтиман. През 1910 г. е главен български учител в Дебър. По-късно 
възобновява Дебърското българско околийско учителско дружество „Свети Иван 
Бигор“. През 1911 – 1912 г. е директор на училището в Ресен. След Балканските войни 
със семейството си живее в свободна България, където завършва право в Софийския 
университет. По-късно работи като учител и финансов служител, но не спира да се 
занимава с революционна дейност. Автор е на трудовете „С поглед към Македония“, 
„Крушово и борбите му за свобода“, „Епопеята на Крушево“ и др. Почива в София 
през 1962 година.
322 Киров-Майски, Никола. Крушово и борбите му за свобода. София: Стопанско 
развитие, 1935, с. 52.
323 Киров-Майски, Никола. Крушово и борбите...; Велянов, Кръстьо. Илинден 1903. 
Освободителната епопея на Македония и Одринско. София, 1942, с. 114.
324 Томалевски, Никола. Последният ден на „Републиката“ (Спомен за въстанието 
в Крушово). – В: Илинден 1903 – 1921. Сборник в памет на големото македонско 
възстание. София: Вардар, 1921, с. 87.
325 Илинден в Крушево. Автор с инициали Хр. Т. – В: Илюстрация Илинден, октомври 
1943 г., кн. 8 (148), с. 8.
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„Арсеналът“ в село Селце получава поръчка да изработи дървени 
оръдия и за отряда на войводата Йордан Силянов – Пиперката. Направени 
са две оръдия, но на 30 юли, когато куриери забелязват турската войска, 
която бърза да обсади Крушево, оръдията са скрити в гората на местност-
та Кокошкин дол, Арелиевското землище.326 

Реплики на черешови оръдия от Крушево, поставени от двете страни  
на входа на Музея на македонската борба. Скопие, 2019 г.

Сутринта на 30 юли срещу Крушево настъпва 12 000 турска армия в 
три колони, която се стреми да обгради града. Централната колона се дви-
жи по шосето от Битоля за Крушево. Тази респектираща армия притежава 
значително количество артилерия, която се разполага на закрити огневи 
позиции край Тръстеничката река. Откъм Кичево настъпва петхиляден 
отряд, поддържан от планинска артилерия. Цялата армия се командва от 
Бахтияр паша. Пашата великодушно изпраща послание на въстаниците 
доброволно да се предадат. Щабът на въстаниците отвръща гордо: „Въ-
станали сме не да се предаваме, а да се сражаваме за извоюване на свобо-
дата на Македония“. Тогава Бахтияр паша заповядва веднага да се открие 
артилерийска стрелба по въстаническите позиции и по града. Въстаници-
те отвръщат на огъня достойно. Ето как са описани събитията от Никола 
Киров-Майски: „Канонадата започна и от въстанишка страна ѝ се от-
говори с гръмогласно „ура“. Някой запея и, като по заповед, позицията 
поде: „Боят настава, тупат сърца ни, ето ги близо нашите душмани...“. 
Въстаниците бидоха посипани от картеч, пръст и камъни. Стрелбата 

326 Киров-Майски, Никола. Крушово и борбите..., с. 52.
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се усили и продължи цял час. Нашите топчета също зареваха. С оръди-
ята турците обстрелваха и мирното градско население, насъбрало се по 
висовете на Гуменя, Струнга и Плочи да наблюдават сражението...“327.

Благодарение на умелите маневрени действия на въстаниците ар-
тилерийският огън на противника разрушава някои подготвени окопи, но 
не поразява личен състав. Оценявайки обстановката, се взема решение да 
се отстъпи в направление на село Осой. Целта, от една страна, е да се 
запазят мирното население и градът от опустошаване, а от друга, да се 
съхранят въстаническите сили за по-продължителна борба. 

Отстъпвайки, при прохода Слива се събира част от отряда на Тодор 
Христов. Тук войводата пръв стреля с черешовото оръдие срещу баши-
бозука и редовната войска. Този изстрел е предвестие на нещо страшно и 
величествено. Една малка част от въстаниците успява да се измъкне. Дру-
га, около 40 души, проявявайки чудеса от храброст и дивна саможертва, 
повече от час държи в респект хилядната турската войска и не ѝ позволява 
да напредне. Сражавайки се до последни сили, когато многобройна войска 
обгражда шепата бойци и нахлува в техните окопи, те захапват дулата на 
своите пистолети и се самоубиват. Пред това безпримерно юначество се 
прекланя дори неприятелят. Турските войски отдават официални военни 
почести на загиналите със залп във въздуха, а Бахтияр паша разрешава 
телата на защитниците на Слива да бъдат погребани по християнския оби-
чай. Подвигът на местността Слива завършва тогава, когато започва дру-
гият – на местността Мечкин камен.

Реплика на дървено оръдие от Илинденското въстание през 1903 г.  
Музеят в град Битоля, 2019 г.

327 Киров-Майски, Никола. Крушово и борбите...
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Най-голямото и най-кръвопролитно сражение на народния бунт 
в Крушево е в местността Мечкин камен. Това е планинско плато в Би-
ринската планина, която е склон на Баба планина. Сражението започва 
в 10 часа и продължава до вечерта. В него вземат участие около 370 бой-
ци под командването на легендарния войвода Питу Гули. Когато щабът 
на въстаниците взема решение за отстъпление, Питу Гули не се съгла-
сява с аргумента няма ли свобода, има смърт. Питу Гули събира освен 
своя отряд и други въстаници, които не желаят да отстъпват. Всички те 
се присъединяват към него на Мечкин камен, където той разпорежда да 
заемат изгодни места в скалистото плато, което смята за най-изгодна по-
зиция. Войводата държи пламенна реч, като напомня на всички за дадена-
та клетва.328 Напред срещу тях първо се движат башибозушки команди, 
които се опитват да ги заблудят, че са въстаници от други райони, като 
викат „ура“ и пеят български революционни песни. Въстаниците обаче не 
се поддават на уловката. Бойният ред на башибозука е разстроен и атака-
та му успешно е отбита. Смущението на башибозука се отразява и върху 
редовната турска войска. Тръбата на войската често свири за атака, вой-
ската се втурва на „уджум“329, но все е отблъсквана. Вечерта положението 
става все по-критично – въстаниците са обградени от всички страни. Към  
20 часа на Мечкин камен се прекратява тази ужасна битка, където падат 
убити Питу Гули и голяма част от неговите юнаци. 

Към 21 часа Крушево е обграден от всички страни. Едновременно с 
това турска артилерия, развърната при Плочи и Горни и Долни Гуменя, го 
обстрелва. Цяла нощ градът е подложен на обстрел от артилерия и стрел-
ково оръжие. Центърът му пламва в пожари. Пламва и църквата „Свети 
Никола“ с уникалния иконостас. Тя се намира точно срещу турския конак 
и преди да бъде подпалена, е обрана от турците. След като полагат усилия 
да изловят всички въстаници в града, на третия ден турците извикват на 
площад „Кяле“ българското мъжко население и му прочитат телеграма 
от българския екзарх Йосиф от Цариград, чрез което то се подканва да 
предаде оръжието на законните султански власти, както и укриващите се 
в домовете му бунтовници. Екзархът отбелязва още, че е измолил милост 
за паството си, като разчита, че то с готовност ще изпълни отеческите му 
съвети. Оцелелите българи подготвят телеграма, в която се благодари на 
българския екзарх за проявените грижи и на султана за проявената милост 
и се заявява, че българското население на Крушево е мирно, че то е преда-

328 Разсуканов, Йосиф. 95 години от Крушовската република. Епопеята на Мечкин 
камен. – В: Македония, бр. 31, 5 август 1998 г.
329 На нож! (тур.)
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но на султанската власт и не крие в домовете си комити. По този начин се 
избягва опасността от масово изтребление, която грози цялото българско 
население в Крушево. Въстаническият щаб успява да запази част от чети-
те и в началото на октомври 1903 г. им отдава нареждане да се оттеглят в 
пределите на свободна България. 

Никола Киров-Майски в своите спомени, публикувани през 1935 г., 
възпява борбите на крушевските въстаници в стихотворна форма. 

О, Крушово брилянтно, о, чар на мойта младост,
аз шепня твойто име с възторг, с удива, с радост.
И черпя вдъхновене от подвига ти славен.
И на колене съм пред лика ти окървавен!

Високо ти издигна байряка на борбата
и сбраха се под него борци за свободата – 
те смело я подеха и с напън свръхчовешки
спечелиха победи на своите плещи мъжки.

О, Крушово юнашко, образ мил без мера,
Република едничка, где всяк език и вера
във братство, в мир и сговор възторжено се сляха
и за живот Балкану те пример жив дадоха...

Ти би врага. Смаза го. Изгрея свободата...
И той дванайсет деня готви се за борбата – 
позора да измие, дьовлета да спаси:
Ти славата бе робска и бунта беше ти!...

Врагът дойде разярен. Със сила сатанинска
втурна се. Ти изнесе борбата исполинска...
О, той със кръв, с пожари Делото ти задави, 
но ... Бунта сал потуши – Вулкана пак остави...

Днес йощ бумти и тътне тоз страшния Вулкан,
готов веч да залее със лава цял Балкан!
..............................................................

О, Крушово бунтарско, о, име величаво,
ти пак врага заплашваш, крачиш и стъпваш здраво
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по пътя на борбата и светлий Идеал.
Високо дръж байряка: народът се теб е цял!

Никола Киров-Майски
София, 1935 г.

Въстанието в Костурско е масово. То започва в селата Горно и Долно 
Дреновени. Постепенно градчето Клисура [Влашка Клисура] е обкръжено 
от въстаниците от всички страни. В близките села еква песента Боят на-
стана, тупкат сърца ни... На 23 юли около града са съсредоточени около 
600 въстаници, водени от войводите и подвойводите Васил Чекаларов, Иван 
Попов, Пандо Кляшев, Никола Андреев, Пандо Сидов, Петър Марков, Мар-
ко Иванов и други.330 Гарнизонът от 300 души не издържа настъплението и 
напуска Клисура. От 23 юли до 14 август градчето остава в ръцете на въс-
таниците. Това се вижда от турските войски, разположени в град Костур. 

Паметник чешма в местността Мечкин камен, построен през 1917 г.  
от българските власти по време на Първата световна война  

в чест на падналите през 1903 г. крушевски въстаници.  
След войната е разрушен от официалната сръбска власт

330 Силянов, Христо. Освободителните борби..., с. 303; Скопаков, Петър. Илинден. – В: 
Илюстрация Илинден, септември 1932, кн. 1 (41).
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Превземането на Клисура и удържането ѝ под въстанически кон-
трол за двайсет дни се определя като едно от големите постижения на 
въстанието в Костурския край. Турската войска обаче настъпва към съ-
седните български села, използвайки планинска артилерия. Село Дъмбе-
ни е атакувано от 1000 души аскер и две планински оръдия, след което е 
опожарено. Съща е съдбата и на село Връбница. На 13 август турски аскер 
около 6000 души от село Маврово се насочва към въстаническия укре-
пен пункт Върбица. Турската войска се придружава от костурския гръцки 
митрополит Германос Каравангелис, заобиколен с пушка в ръка от около 
20 андарти331 от остров Крит, предвождани от ренегата гъркоман Вангел 
Георгиев от село Сребрено.332 При потушаването на въстанието Караван-
гелис присъства на опожаряването на селата Българска блаца, Черешница 
и Вишени, като лично настоява за убийството на по-видните българи.333 
Така без собствена артилерия въстаниците в костурско воюват в неравна 
борба с редовна турска армия, подкрепяна от планинска артилерия.

Костурският гръцки митрополит Германос Каравангелис, 
каймакаминът и военният комендант на града до планинско оръдие, 

насочено към костурските български села. Град Костур, 1903 г.

Село Загоричани е най-голямото и най-заможното българско хрис-

331 Гръцки въстаници, бунтовници, четници – бел. авт.
332 Силянов, Христо. Освободителните борби..., с. 385.
333 Даскалов, Георги. Българите в Егейска Македония. София: Македонски научен 
институт, 1996, с. 44 – 45.
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тиянско село в Костурско. Към 1903 г. то наброява триста и осемдесет 
къщи според официалните османски власти.334 През нощта на 14 срещу 15 
август 1903 г. селото е обградено от четирихилядна турска войска. На 15 
август, рано сутринта, турците подпалват селото от четири страни. Почти 
всички българи го изоставят. Остават само безпомощни старци, както и 
ранени и неспособни да напуснат. Между тях е и 35-годишният четник 
Алексо Ванов. Страшни болки в крака не му дават възможност да помръд-
не. Със сълзи на очи той моли своите близки да го оставят и да се спасят. Те 
всички обаче избират да умрат заедно с него. Тогава смелият революцио-
нер взема решение да повтори безсмъртния подвиг на Кочо Честименски и 
Спас Гинов от Перущица по време на Априлското въстание от 1876 годи-
на. Ето как е представена дивната му саможертва в „Македония и Одрин-
ско (1893 – 1903). Мемоар на вътрешната организация“:335 „С револверен 
вистрел право в сърцето той повали жена си мъртва, а с друг – скъпата 
си рожба (...) С трети леко рани сестра си в рамената, която падна в без-
съзнание (...) Най-сетне насочи револвера срещу майка си, но ... при вида 
на оня образ що му бе дал живот, силите го напуснаха и смъртоносното 
оръжие падна из ръцете му.“ За миг остава вцепенен. Решението е вече 
безвъзвратно! „И той, без най-малко колебание, пусна още два куршума – 
единия в сърцето на майка си, други в собствената си уста.“ 

Полковник Ханри Алберт, началник на италианските офицери ин-
структори в Битолския санджак, дава красноречиво описание на турските 
зверства в Загоричани:336 „Господа, аз съм военен, вземал съм участие в 
много войни и в такива срещу дивите африкански племена. Случвало се е 
не един път наши войници да паднат в ръцете на тези диви племена като 
пленници и да биват избивани: но избиване, придружено с такава префи-
нена жестокост, каквато констатирахме тук – нито съм видял, нито 
мога да си въобразя, че може да бъде дело на човеци“.

Германос Каравангелис е идеолог на гръцката въоръжена пропаганда в 
Македония, включително на зверствата в Загоричани на 15 август 1903 г. Той е 
организатор на кървавата сватба в село Зелениче и клането в Загоричани през 
1905 г.337 На 25 март 1905 г., Благовещение, чета от андарти напада Загоричани, 

334 Стоjановски, Александар. Турски документи..., с. 140.
335 Македония и Одринско (1893 – 1903). Мемоар на вътрешната организация. София, 
1904, с.188 – 189.
336 Тенчев, Наум. Злодеянието в Загоричани. – В: Илинден. Орган на бившите македоно-
одрински революционери, 10 април 1925 г., бр. 15.
337 Каравангелис, Германос. Македонската борба (Спомени). – В: Бурилкова, Ива, 
Цочо Билярски. Васил Чакеларов – Дневник 1901 – 1903. София: Синева, 2001, с. 
359; Патеров, Илия. Загоричани. Спомени по случай 25 годишнината от клането, 
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подпалва го и избива 62 души – мъже, жени, малолетни деца и престарели баби. 
Ужасно клане на невинни хора поради единствената причина, че са българи.338 

Между околиите, които въстават, Охридско има най-трагична съд-
ба. Голям е възторгът на въстаниците тук през първите дни на въстанието, 
макар че околните села са изгорени и се дават свидни жертви. Горите оба-
че около Охрид са свободна територия на въстаниците. Там се пее Жив е 
той, жив е... и гордо се развява красивото охридско знаме с изобразен лъв 
от едната страна, а от другата – млада жена с гола сабя в ръка и надпис 
Тозъ, който падне в бой за свобода, той не умира, а на фона на българския 
трибагреник е изписано Свобода или смърт. Това знаме е пренесено от 
оцелели въстаници в свободна България. От 1946 г. то се пази в Национал-
ния военноисторически музей в София. Негова репродукция днес може да 
се види и в Музея на македонската борба в Скопие.

Знамето на въстаниците в Охридско през 1903 г. 

На 19 август въстаниците от охридското село Лавчани за миг са 
осенени от една сладка измама. Един от наблюдателите, поставени в ок-
райнините на селото, съобщава радостно на войводата Лука Джеров, че 
откъм българската граница се чуват топовни гърмежи. Старите хора в 
Лавчани веднага си спомнят, че по време на Руско-турската освободител-
на война през 1877 – 1878 г. се чували подобни артилерийски гърмежи. От 
всички гърди се изтръгва викът: „Да живее България!, Да живее Българ-
ската войска!“. Тук е мястото да отбележим, че от всички офицери в Бъл-

извършено от гръцките андарти през 1905 год. Издание на Загорицкото дружество 
„Илинден“. София, 1930, с. 13 – 24.
338 Патеров, Илия. Загоричани..., с. 3.
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гарската войска, родом от Македония, по това време най-много са тези от 
Охрид и Охридско. За много охридчани надеждата е техните синове като 
български офицери един ден да освободят най-българския град в Македо-
ния. Уви, опиянението трае само миг. Става ясно, че стреля не българската 
артилерия, а османската войска в Кичево по случай възшествието на сул-
танския престол на Абдул Хамид.339 

Охридската чета на войводата Петър Чаулев  
със знамето на охридските въстаници, 1903 г.

В село Кленоец въстаниците посрещат поробителя, като произвеж-
дат четири изстрела с дървено оръдие.340 Христо Силянов описва това оръ-
дие като дълго 12 педи. Изработено е от майсторите в село Кленоец. Като 
поразяващ елемент са използвани гвоздеи и парчета желязо. 

Дървени артилерийски оръдия се правят и в село Лактине, Охрид-
ско. Тук черешовите оръдия се изработват под ръководството на осемна-
десетгодишния Търпе Даневски. За сравнително кратко време са напра-
вени четири черешови оръдия. Според съвременниците те са дълги 150 
сантиметра и тежат 70 килограма. Отвън на оръдейното тяло са поставени 
здрави обръчи, за които са заварени във вид на станок три метални крака 
(ногарки). Две от оръдията (по-добрите като характеристики) са закарани 
в село Издеглавие, нахия Дебърца, Охридска каза, отстоящо на около 30 

339 Силянов, Христо. Освободителните борби..., с. 406.
340 Пак там.
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километра от Охрид. Разположени са до голямата „мирдирница“, срещу 
сградата на турската управа и жандармерия. Първият изстрел се оказва 
неуспешен, но втория има пряко попадение в мирдирницата. След няколко 
изстрела обаче черешовото оръдие се разпада. Същото се случва и с дру-
гото оръдие. 

Според изследване на Гюргица Петровик от Македния общият 
брой на оръдията достига 17, но не всички се използват, тъй като някои от 
тях се пръскат при първия изстрел.341

Черешово оръдие, реплика на оръдията от Илинденско-
Преображенското въстание през 1903 г.  

Народен музей Охрид. Снимка от 60-те години на миналия век

Подобно на дървените оръдия от времето на Априлското въста-
ние и тези от Илинденско-Преображенското въстание се изработват от 
дива череша, но и от див бадем и багрем (бяла акация), като дължината 
на оръдейното тяло е от 0,8 до 1,5 метра и се пристяга с железни об-
ръчи. Теглото им е от 20 до 70 кг, а калибърът – 9 см. Зареждането се 
извършва откъм дулото с барут, а за снаряд служат метални топузи на 
кантари или дребни парчета желязо и пирони. Съобщава се, че освен 
това в качеството на проектил се употребяват и направените бомби от 
чеха Новак в неговата работилница, създадена в избата на къщата му в 
Битоля.342 Далекобойността им достига до 400 метра. Интересно е да се 
отбележи, че за лафет за повечето от тях не се използва дървена кола, 

341 Илинденско-Преображенското..., с. 130; Петровиќ. Ѓ. Оружарската деjност во 
Македониjа во предилинденскиот и во илинденскиот период. – В: Илинден 1903, 
Скопjе, 1970, с. 226.
342 Петровиќ. Ѓ. Оружарската деjност..., с. 219.
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а метална стойка (станок), която се прихваща здраво за земята. По от-
ношение на използването на дървените артилерийски оръдия по време 
на въстанието можем да кажем, че повечето от тях се пръскат още при 
първия изстрел.

Анализът на данните в таблица 3 показва, че броят на израбо-
тените оръдията е не по-малко от 17, а реално използваните в бойните 
действия са 14.

Илинденско-Преображенското въстание е потушено от Османската 
империя с нечувани насилия и жестокости. Общата численост на турската 
армия, участвала в потушаването на въстанието, освен пехота и кавалерия 
включва и артилерия в състав 132 батареи полска и планинска артилерия 
от 2-ри и 3-ти турски корпус. Артилерийското въоръжение в турската ар-
мия е съвременно. В сравнение с другите родове войски през този период 
турската полска и планинска артилерия е най-добре подготвена. По-голя-
мата част от оръдията са доставени от заводите „Круп“ в Германия. Поръ-
чани са допълнително още 184 скорострелни оръдия.343 Естествено, въс-
таническата „артилерия“ не се оказва в състояние да се противопостави 
на модерните оръдия на османската армия. Нейното значение, подобно на 
тази от Априлското въстание, се измерва главно с морално-психологиче-
ското въздействие върху самите въстаници.

Таблица 3

Дървени огнестрелни оръдия, изработени и използвани  
по време на Илинденско-Преображенското въстание,  

по населени места и средища на въстаниците

Населено  
място/средище

Общ брой 
на изработените оръдия

Дървени оръдия, използвани  
в бойните действия

Крушево 6 5
Селце 5 4
Дебърският 
манастир

2 (4) Използвани в село Кленоец  
три оръдия

Лактинье 4 Две от тях са използвани  
в село Издеглавие

Всичко 17 (19) 14

Интересно е да се отбележи, че според Никола Киров-Майски тур-
ците успяват да пленят и отнесат във Военния музей в Истанбул дървено-
то оръдие на въстаниците, водили бой с тях в местността Слива, Крушев-

343 Илинденско-Преображенското..., с. 81.
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ско.344 Това оръдие все още е експонат на музея в Истанбул заедно с още 
едно, най-вероятно от брациговските или панагюрските дървени оръдия 
от Априлското въстание. 

Реплика на дървеното оръдие от Крушево  
от Илинденско-Преображенското въстание.  
Музей на македонската борба. Скопие, 2019 г.

През 1997 г. полковник Ванче Стойчев345, тогава майор от македон-
ската армия, посещава Военния музей на армията на Република Турция в 
Истанбул в рамките на македонска военна делегация. Тук той „открива“ 
оригинално черешово оръдие, пленено от турците след боя в местност-
та Слива край Крушево, от Илинденско-Преображенското въстание през 

344 Киров-Майски, Никола. Крушово и борбите..., с. 48.
345 Ванче Стойчев е роден на 15 февруари 1951 г. в село Цървулево, Щипско. 
Завършва пехотно подофицерско училище в Сараево и военно училище в Белград, 
като едновременно е студент във Факултета за политически науки, специалност 
„Съвременна история“, на Белградския университет. Работи в Центъра за стратегически 
изследвания на Югославската народна армия, а след това във Военноисторическия 
институт в Белград. През 1992 г. защитава дисертация на тема „Българската 
окупационна система и геноцидната политика в Югославия 1941 – 1944 година“. След 
разпадането на Югославия се връща в Македония и работи във Военната академия 
„Генерал Михайло Апостолски“. През 1995 г. е избран за доцент по военна история, а 
след това и за извънреден професор. До смъртта си е професор в Правния факултет на 
Университета „Гоце Делчев“ в Щип. Почива в Скопие на 30 септември 2009 година.
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1903 година. Това е отразено широко в македонските медии.346 През 2003 г. 
по повод на 100-годишнината от въстанието това оръдие е предоставе-
но от турския музей за три месеца за изложба в Музея на Македония в 
Скопие. По-късно е направено копие, което и понастоящем е изложено в 
Музея на македонската борба в Скопие. Изложеното копие има следните 
размери: дължина – 1,39 метра, външен диаметър – 28 сантиметра, кали-
бър – 10 см. На тялото има поставени пет железни обръча, захванати в 
тялото с железни нитове.

346 Феноменот на Црешовото топче. – В: Вест, 15 февруари 2003; Во Mузејот на 
Македонија изложено „Црешовото топче“. – В: А1, 29 юли 2003.



148

ДЪРВЕНОТО АРТИЛЕРИЙСКО ОРЪДИЕ –  
БЪЛГАРСКА ПАМЕТ, СИМВОЛ И ТРАДИЦИЯ 

Паметта за първата българска огнестрелна артилерия – славната дър-
вена артилерия, е жива в съзнанието на българите от нейното зараждане до 
ден-днешен. Тя се поддържа по различни начини – чрез фолклора, в песните 
и преданията, в писаното слово на поети и писатели, в изобразителното из-
куство, в различните сфери на обществения живот, в традициите, по време 
на отбелязване на славните исторически събития, но най-вече с изградените 
паметници. Много са паметниците, създадени за увековечаване героизма и 
пожертвователността на априлци, илинденци и преображенци. Във въста-
ническата българска столица по време на Априлското въстание Панагюри-
ще има паметник на дървеното оръдие. Надписът на него гласи: Гърмът на 
черешовото топче възвести разгрома на турското владичество.

   

Паметник „Черешово топче“ в Панагюрище

На паметника на артилериста Стоил Финджеков в Панагюрище е изпи-
сано: О, Боже, освети ни нас и нашето слабо оръжие и топът да бъде стра-
шен, и въстанието. Това е неговата молитва към Бога преди страшната борба.

През 1975 г. в Панагюрище е изграден архитектурно-скулптурен 
мемориал „Априлци“. Негови създатели са Секул Крумов, Величко Мине-
ков и Димитър Даскалов. Комплексът е най-големият, посветен на героите 
от въстанието, и включва цялостно парково пространство със скулптурна 
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композиция и паметник. Централно място в скулптурната композиция на 
паметника на априлци в Панагюрище заема дървеното оръдие.

Скулптурната композиция на мемориалния комплекс  
„Априлци“ в Панагюрище

Клисура и клисурци почитат своето героично минало по подоба-
ващ начин. В местността Зли дол, на мястото, където Боримечката възвес- 
тява и произвежда първия изстрел от черешовото оръдие, днес е поставена 
паметна плоча.

Паметна плоча на мястото, където е била 
работилницата на Стоил Финджеков

Паметник на артилериста Стоил 
Финджеков в Панагюрище (вляво)
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Паметна плоча в местността Зли дол, до Клисура, където Иван 
Танков Козарев – Боримечката, възвестява, че ще бъде произведен 

първият изстрел от черешовото оръдие

Изключително въздействащ като размери и внушение е монумен-
тът на Боримечката в Клисура, изграден през 1976 г. от скулптура Методи 
Измерлиев и архитекта Стефан Стефанов по случай вековния юбилей от 
въстанието.347 Фигурата на Боримечката (висока 11 метра, от гранит) има 
специфичен образ на бунтовник, издигнал ръце, за да извика: „Да не се 
плашат женорята и дечурлигата, ще гръмне топчето“. 

В навечерието на 1 ноември 2016 г., Денят на народните будители, 
в годината, в която се отбелязват 140 години от Априлското въстание, във 
Военна академия „Георги Стойков Раковски“, на Алеята на победите, по 
инициатива на кмета на град Клисура Генка Тодорова официално е поста-
вено дървено оръдие, реплика на оръдието на Боримечката от Клисура, 
изработено от клисурския майстор Лучко Обретенов. По този начин е от-
странен един пропуск и клисурци намират достойното си място в Алеята 
на победите на българското оръжие през вековете.

347 Енциклопедия на изобразителното..., с. 107.
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Паметникът на Боримечката   
в Клисура, открит през 1976 г. 

Официално поставяне на черешово оръдие, реплика на оръдието  
на Боримечката, в Алеята на победите във Военна академия  

„Георги Стойков Раковски“. София, 30 октомври 2016 г.
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През 1976 година по случай стогодишния юбилей от Априлското 
въстание край село Петрѝч е издигнат внушителен паметник камбана с 
височина дванадесет метра. Той е част от цялостно парково пространство, 
включващо алеи и паметни плочи. Паметникът символизира претопените 
църковни камбани, за да се приготвят куршуми за въстаниците. Автор на 
парк-паметника „Камбана“ е архитект Лександър Баров. Основна част в 
композицията е дървеното оръдие.

Парк-паметник „Камбана“ в памет на загиналите  
в Априлското въстание петрѝчани

 
В село Смолско, на мястото, където майсторът на черешови оръдия 

Тото Лазаров е изработвал своите „топчета“, има поставена паметна плоча.
Няма музей, музейна сбирка, читалище или други културни обек-

ти в градовете и селата, средища на Априлското въстание, и в други 
населени места, в които да няма реплики на дървените оръдия от въста-
нието. Същото се отнася и за Илинденско-Преображенското въстание.

Улици с название „Черешово топче“ има в редица български градове 
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– София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Шумен, Перник, Хасково, Кюстен-
дил, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Браци-
гово, Полски Тръмбеш и много други.

Веднага след Априлското и Илинден-
ско-Преображенското въстание дървеното 
огнестрелно оръдие се превръща в символ на 
желанието за свобода, на свободния дух, из-
раз на силата и волята за промяна във всяка 
област на живота на всички българи – от Чер-
но море до Охрид и от Дунав до Бяло море.

Паметна плоча на артилериста Тото Лазаров в село Смолско,  
община Мирково, Софийска област

Дървено оръдие, реплика на оръдията от Априлското въстание,  
в двора на къщата музей „Панайот Волов“ в град Шумен

Табела на улица  
„Черешово топче“, № 5
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Първата българска артилерия (черешовото топче),  
пощенска картичка, 1901 г.

Много са репликите, които се правят след Освобождението и се по-
казват по време на годишнини и възстановки. Захарий Стоянов в първото 
издание на своите „Записки по българските въстания“, том II, отпечатан в 
Русе през 1887 г., пояснява следното: „Любопитните и днес могат да ви-
дят един от тие топове, който са намира в Софийската народна библи-
отека. Мисля, че той е зет от Петрѝч...“348. Автентично дървено оръдие 
от Априлското въстание до 1943 г. стои пред военен пост № 1 – на офици-
алния вход на Царския дворец в София. По време на англо-американските 
въздушни бомбардировки през 1943 г. то е поразено. Друго автентично 
оръдие е съхранявано в Етнографския музей, който също е разрушен по 
време на бомбардировките.

В книгата си „С кръст и меч“ с подзаглавие „Поп Груйо и Април-
ското въстание 1876 г.“, издадена от Панагюрското околийско свещениче-
ско братство през 1939 г., Звезделин Цонев349 изразява категорично мне-
ние, че оригинално панагюрско черешово оръдие от Априлското въстание 
се е съхранявало в Етнографския музей в София под инв. № 1823.350 

348 Стоянов, Захарий. Записки по българските... Том II, с. 67.
349 Звезделин Цонев [Тодор Сейков Цонев] е роден на 16 януари 1903 г. в Плевен. 
Завършва гимназия в Плевен. Учи финанси в Свободния университет в София. 
Неговото призвание обаче става публицистиката. Писател и редактор в различни 
сборници и списания. Член на Съюза на българските писатели. Един от изявените 
български писатели от 30-те и 40-те години на XX век. Голяма част от творчеството му 
е на историческа тематика – исторически разкази, очерци, романизирани биографии, 
истории на населени места. Владее турски, сръбски, румънски, френски и немски 
език. Умира на 1 март 1981 г.
350 Цонев, Звезделин. С кръст и меч..., с. 69.
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Отбелязване на петдесетгодишния юбилей на Априлското въстание  
в Брацигово през 1926 г. На снимката се виждат участници  

във въстанието до оцеляло дървено оръдие

При извършена проверка от автора на настоящата книга през май 
2019 г. в Етнографския музей в София със съдействието на главен асистент  
д-р Андрей Тонев бе установено, че дървено оръдие, участвало в Ап-
рилското въстание в Панагюрище през 1876 г., е заведено в неговите ин-
вентарните книги през 1910 г., постъпило от Археологическия музей. За 
съжаление, по време на англо-американските бомбардировки над София 
през януари 1944 г. Музеят е поразен от авиационните бомби, а много от 
експонатите са пострадали. Не се знае каква е съдбата на оръдието. Спо-
ред информация от Етнографския музей през 1963 г. с ревизионен акт се 
констатира, че оръдието липсва. Интересен е фактът, че в инвентарната 
книга е отбелязано, че по същото време са предадени четнически уни-
форми на въстаници от Панагюрище в Националния военноисторически 
музей. В инвентарните списъци на този музей обаче липсва дървено ар-
тилерийско оръдие от Априлското и Илинденско-Преображенското въс-
тание.

Реплики на дървените оръдия, използвани в Илинденско-Пре-
ображенското въстание, могат да се видят в музеите в Скопие, Битоля, 
Охрид и Крушево. Според Гюргица Петровик тези реплики са израбо-
тени от създателите на техните оригинали, а именно Търпе Даневски и 
Тодор Боряр.351

351 Петровиќ. Ѓ. Оружарската деjност..., с. 226.
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Оригинално черешово оръдие от Априлското въстание,  
изработено в Панагюрище, съхранявано в Етнографския музей  

в София до 1944 г., когато най-вероятно е поразено  
по време на  англо-американските бомбардировки

Днес единственото автентично дървено оръдие от времето на Ап-
рилското въстание, както вече коментирахме, се намира в Историческия 
музей в Брацигово. Единствено в България. Според неофициални източ-
ници и до днес са запазени две автентични дървени български оръдия във 
Военния музей в Истанбул. Едното е брястово, най-вероятно от Брацигово 
или Панагюрище, а другото е черешово – от Крушево. 

С дървени оръдия, реплики на оръдията от Априлското и Илинден-
ско-Преображенското въстание, се правят през годините възстановки на 
действията на въстаниците в много градове и села като част от тържества-
та по случай годишнина от въстанията. 

В по-ново време дървени оръдия реплики се показват и дори се 
произвежда изстрел при отбелязване на националния празник, официал-
ни празници, други национални и регионални чествания, мероприятия на 
политически партии, различни празници, концерти, тържества, фестива-
ли, фолклорни събори, художествени пленери, военни и граждански де-
монстрации, юбилеи, спортни победи, градски и селски събори, комитски 
и рокерски събори. С дървени оръдия се демонстрира сила и готовност за 
радикални действия при стачки, протестни действия и гражданско непод-
чинение. Използват ги и футболни агитки, ловни дружинки, фолклорни 
ансамбли, кукери, коледари.

Дървените оръдия са не само атракция за публиката, но и изключи-
телна възможност за патриотично възпитание на младото поколение. Мо-
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жем да ги видим пред храмовете, запазили българщината през вековете, и 
в българските манастири. Има ги в общински и кметски сгради, училища 
и спортни зали, дори в дворовете на родолюбиви българи, където млади-
те хора се запознават и вдъхновяват от славното ни минало. Днес можем 
да ги открием в различен вид и размери във всеки магазин за български 
етнографски артикули, в почти всяка българска национална механа, част-
ни домове, къщи за гости, читалища, манастири, музейни сбирки, хижи, 
галерии, магазини, стокови борси.

Възстановка на стрелба с дървено артилерийско оръдие, реплика  
на оръдията от Априлското въстание. Село Петрѝч, 2019 г.

Достойно място този български символ намира и в нумизматиката. 
Издаването на пощенски марки в България започва през 1879 година. Те отра-
зяват различни български и световни събития и личности. Още от 1901 г., на 
20 април, започват да се емитират пощенски марки, изобразяващи славното 
черешово топче. Това става по случай 25 години от Априлското въстание.352 

През годините емитирането на пощенски марки, изобразяващи 
дървените оръдия, продължава. На 3 май 1951 г. по случай 75 години от 

352 Каталог на българските пощенски марки 1879 – 2005 г. Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията. [прегледан 19.01.2020]. https://www.
mtitc.government.bg/bg/category/63/katalog-na-bulgarskite-poshtenski-marki-1879-
2005-g
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Априлското въстание е емитирана пощенска марка „Въстаническата бата-
рея при Зли дол“, художник Павел Вълков, в тираж 100 000. 

„Черешовото топче и Боримечката“, пощенска картичка  
от тридесетте години на миналия век

Жива картина на битката при Зли дол, представена от Родолюбивия 
комитет „Крум Страшний“ в град Шумен по случай 138-ата 

годишнина от избухването на Априлското въстание. Шумен, 2014 г.

На 28 април 1956 г. по случай 80 години от въстанието е емитирана 
пощенска марка „Въстаници с черешово топче“, художник Борис Ангелу-
шев, в тираж 150 000. На 5 април 1976 г. по случай 100 години от събити-



159

ята през април 1876 г. е емитирана пощенска марка „Черешовото топче“, 
художник Борислав Стоев, в тираж 150 000. 

Дървено оръдие в двора на Осеновлашкия манастир  
„Рождество Богородично“, известен още като „Седемте престола“,  

до село Еленов дол, община Своге, Софийска област

Дървено оръдие от 
Априлското въстание 

на пощенска марка, 
емитирана през 1951 г.  

по случай 75 години  
от въстанието

Дървено оръдие от 
Априлското въстание 

на пощенска марка, 
емитирана през 1956 г. 

по случай 80 години  
от въстанието
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Дървено оръдие от Априлското въстание на пощенска марка,  
емитирана през 1976 г. по случай 100 години от въстанието

Монетният двор на България извършва сечене на разменните и въз-
поменателните монети в България, емисии на Българската народна банка, 
както и на възпоменателни монети и медали на други държави. По слу-
чай годишнини от Априлското въстание се емитират юбилейни монети 
от колекцията „Априлско въстание“, в които акцентът е върху дървеното 
оръдие. 

В днешната Република Северна Македония също са сечени мо-
нети с изображение на дървено оръдие от Илинденско-Преображенско-
то въстание.

Не само монети се емитират, а и медали и юбилейни знаци с изо-
бражения на черешово топче.

По случай сто години от въстанието се издава юбилеен медал „100 
години Априлско въстание 1876 – 1976“, централно място в който заема 
дървеното оръдие.

Юбилейна монета с номинал  
100 денара, сечена през 2003 г.  

в Република Македония,  
с изображение на дървено оръдие  

и надпис „черешово топче“

Възпоменателна медална 
емисия „Черешово топче“  

с надпис „Клисура“, отсечена 
от Българска монетна къща  

по случай 140 години от 
Априлското въстание
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Българите не само в България и Република Северна Македония 
славят дървената артилерия, но и тези в Чикаго, Съединените американ-
ски щати, и Торонто, Канада. Българско дървено оръдие гърми и удивлява 
местните и гостите в Ставропол, Русия, в Румъния и Сърбия.

В Република Северна Македония издигат черешовото топче в сим-
вол на македонската борба. През 2009 г. група конници от Гостивар, Те-
тово, Кичево и Крушево, членове на Сдружението „Бигорски манастир – 
Пътят на черешовото топче“, правят поход на коне от манастира до град 
Крушево. Това събитие, благословено от игумена на манастира архиманд-
рит Партений, се превръща в традиция.353 То пресъздава момента от Илин-
денско-Преображенското въстание, когато изработените в Бигорския ма-
настир дървени оръдия се доставят на въстаниците в Крушево.

353 „Патот на црешовото топче“ – пат кон идеалот за слобода. https://bigorski.org.mk/
oznaka/creshovoto-topche/

Медал  
„100 години 
Априлско  
въстание  

1876 – 1976“

Членове на Сдружението 
„Бигорски манастир –  

пътят на черешовото топче“ 
до реплика  

на черешово оръдие  
пред входа  

на Бигорския манастир, 
Република  

Северна Македония
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Чешма топче в гр. Крушево, Република Северна Македония

В град Пробищип, Република Северна Македония, има хотел с име-
то „Црешово топче“. Съществува и македонска вокално-инструментална 
група Црешово топче от град Крушево. Български футболни агитки, като 
тези на „Левски“ – София, „Лудогорец“ – Разград, и „Локомотив“ – Плов-
див, използват дървени оръдия по различни поводи преди и след футболни 
мачове като част от хореографията на привърженици на любимия отбор.

Дървено оръдие пред хижа „Ястребец“ в Рила  
на 2369 метра надморска височина

Къщи за гости носят името на Боримечката и дървеното артилерий-
ско оръдие от Априлското въстание. Боримечкова къща е къща за гости 
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в Копривщица. Къща за гости „Черешово топче“ се намира в русенското 
село Писанец. Къща със същото име има и в курортното село Шипково.

Черешово топче пред едноименната къща за гости  
в село Писанец, Русенско

Клисурци може би поддържат най-силно и най-страстно паметта за 
славната дървена артилерия от Априлското въстани. Днес пред Калчевата 
къща в град Клисура се намира според тях най-голямото черешово оръдие 
в света, изработено от местния майстор Лучо Обретенов по идея на Дете-
лин Калчев. Оръдейното тяло, направено от дива череша от Клисурския 
балкан, е с дължина 4 метра, височина 2,5 метра, а цялото оръдие тежи 
около един тон. Официалното му представяне става по време на тържес- 
твата в Клисура за отбелязване на 143-тата годишнина от Априлското въс-
тание през 2019 година. 

Най-голямото черешово оръдие, реплика на оръдията от Априлското 
въстание. Поставено е пред Калчевата къща през 2019 г. 
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Ежегодните демонстративни артилерийски стрелби на полигон 
„Марково“ край Шумен се провеждат от офицерите и курсантите арти-
леристи от факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуника-
ционни и информационни системи“ – наследник на бившето Висше воен-
но училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“, 
което в продължение на повече от 80 години подготвя офицери артиле-
ристи за Българската армия. Множество ученици, студенти и граждани 
от цяла Североизточна България се стичат да наблюдават стрелбите. От 
години те започват с изстрел от дървено оръдие, реплика на използваните 
в Априлското въстание. Тази традиция е създадена през 2007 г. от автора 
на настоящата книга, тогава началник на катедра „Организация и упра-
вление на тактическите подразделения от полевата артилерия“. 

Откриването на демонстративните артилерийски стрелби  
на полигон „Марково“ по традиция става с изстрел от дървено 

оръдие, реплика на оръдията от Априлското въстание

Провеждането на демонстративните артилерийски стрелби е пре-
къснато за дълго време поради различни по характер причини. През 
2005 г. те отново са възстановени, а традицията за тях ревностно се пази 
от шуменските артилеристи.



165

Влиянието на борбите за национално освобождение засяга не 
само нашия политически и обществен живот, то прониква в духовна-
та същност на българския народ. В поезията ни има много лирични, 
епични и драматични творби, възпяващи Априлското въстание, не-
говите герои и символа на въстанието – дървеното оръдие. В песен 
от Софийско със заглавие „Въстанието на българите и Руско-турската 
война“ се излага историята на комитетските движения в България.354 
Те започват от Сърбия, където някой си Димитрия събрал момчетия, 
„комитета бунтовници, та да идат в Турция да разбунтуват Бълга-
рия“. Комитите минават през Видинската планина, навлизат в Берков-
ската и Врачанската планина, заемат позиция, окопават се, но никой ги 
не чул и не видял. Когато дошли на Чуречката планина, те били забе-
лязани и подгонени. Оттам избягали и отишли в Муавската планина. 
Комитите се умножили и дигнали знамето на въстанието. Излезнали 
муавчани, кутелчани, пирдопчани, троянчани, батачани, габровчани, 
панагюрци, копривщени, ветренчани, церовчани, а ай-вече калоферци. 
Събрали се повече от 4500 души и си избрали командири: Димитрия 
от Сърбия, хаджи Иванчо от Сливен, Чучук Стефан от Пирдоп и др. 
и... направили топове: 

С вишнови и крушови,
и крушови, черешови…
Гюллета са направили 
от кантари киеците.

В книгата на Йордан Георгиев „Панагюрското възстание през 
1876 г.“ е публикувана народната песен „Панагюрското въстание“. Авто-
рът е първият директор на Пловдивския исторически музей. 

Панагюрското въстание

Пустите панагьурце станале москофци.
Натуралье капи, намьатале пушки,
Па са утишле в гура зелена,
Въ гура зелена, въ пусти Iеледжик.
И с них била Раiна кралица,
Раiна кралица баiрьака носи.

354 Горинов, Недьо. Априлското въстание в народната поезия. – В: Българска реч, 1933, 
кн. 4 – 5.
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Утгуварьат ле млади кумити:
Развьаваi баiрьак Раiне кралице,
И пубиi баiрьак к‘гура зелена!
Ут дек се зеле пруклети турци,
Пруклети турци се баши бузуци.
Та са бастисале гура зелена,
Па са фанаа боi да са биiат,
Боi да са биiатъ с вишневу тупче.
Та са фърлиле с вушневу тупче,
Па са пукналу вишневу тупче,
Па ги фанаа пруклети турци,
Та ги завеле в Панагьуриште,
В Панагьуриште, пред чадърете.
И па фанаа Раiна кралица,
Та iа завеле при бинбашиiата,
Той си Раiна милно испитува:
Iа кажи, кажи Раiне кралице,
Коi ви научи бунта да дигате!355

Бележитите български поети и писатели възпяват дървеното 
оръдие като символ на българската националноосвободителна борба. 
Патриархът на българската литература Иван Вазов с романа „Под иго-
то“, Пенчо Славейков с поемата „Кървава песен“, първият историограф 
на Априлското въстание Захарий Стоянов със „Записки по българските 
въстания“ и първият революционен български поет Добри Чинтулов 
със своите стихотворения са най-изявените творци, изразители на тази 
символика. 

Йозев Обербауер, български живописец от австрийски произ-
ход, Иван Мърквичка, български художник от чешки произход, Антон 
Митов и Антони Пьотровски, полски живописец и график, участват в 
илюстрирането на първите издания на Вазовите романи „Под игото“ 
(1894 г.) и „Нова земя“ (1896 г.). Една от илюстрациите пресъздава как 
въстаниците се изправят срещу турците начело с дървеното оръдие.

355 Народна песен, публикувана в книгата на Йордан Георгиев „Панагюрското възстание 
през 1876 г.“, отпечатана в печатницата на братя Касабови във Велико Търново през 
1900 г. Позовава се на Министерски сборник (Сборник за народни умотворения, наука 
и книжнина), кн. XVI – XVII, с. 180 – 181. Песента е препечатана в оригиналния си 
правопис – бел. авт.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
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Илюстрация на Йозев Обербауер към първото издание на романа  
„Под игото“. Илюстрацията представя как въстаниците се 

изправят срещу турците начело с дървеното оръдие

Илюстрация на Антони Пьотровски към първото издание  
на романа „Под игото“. Илюстрацията показва Мичо Бейзадето, 
пишещ върху дървен труп, който ще се превърне в черешово топче
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Илюстрация от първото самостоятелно издание  
на романа „Под игото“ от 1894 г. 

Малко известна картина на Боримечката, опрял ръка на дървено 
оръдие. Картината е част от музейната експозиция в читалището 

на село Петрѝч, Пирдопско  
                                                                              Художник с инициали К. В. 
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Актьорът Петко Карлуковски като Боримечката зад черешовото 
топче във филма „Под игото“, 1952 г.  

                                                                                  Режисьор Дако Даковски

Една от най-популярните песни за Априлското въстание – „Песен 
на панагюрските въстаници“, съчинена и пята от калоферския гъдулар и 
певец Стойко Гената, възпява по най-героичен начин черешовото топче.

Песен на панагюрските въстаници

Какво е ново, ново станало,
ново станало в Каменна Клисура?
Пустите клисурци станали московци,
а панагюрци – донски казаци!
Войвода им беше Георги Бенковски,
развява байрак Райна девойка.
Топове им бяха черешово дърво,
гюллета им бяха кантар топузи.
Топчето пукна –  Европа се стресна,
Русия скокна Клисура да брани.

Редица други известни автори посвещават свои произведения на 
дървените оръдия на априлци и илинденци. В по-ново време писателят 
Георги Караиванов създава романа „Боримечката“ (1972 г.), Серафим Се-
верняк написва книгата „Черешовото топче“ (1976 г.). 

Видният български художник Златю Бояджиев пресъздава редица 
личности и събития от Априлското въстание в своите картини. Част от 
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тях днес са в експозицията на Историческия музей в Клисура, сред които 
централно място заемат дървените оръдия. Между тях са „Боримечката“ 
и „Боят при Зли дол“. В редица други галерии и музеи също се съхраня-
ват картини на български художници, пресъздали героичните събития, в 
които на преден план са дървените оръдия. В една от най-известните кар-
тини на големия български художник Димитър Гюдженов – „Обявяване 
на Априлското въстание в Брацигово“, подобаващо място е отредено също 
на дървеното оръдие. Да припомним, че Димитър Гюдженов започва са-
мостоятелната си художествена дейност като военен художник при щаба 
на 8-а пехотна Тунджанска дивизия. Обикаля всички фронтове и създава 
първите батални картини през Първата световна война. 

Ярка картина на Димитър Гюдженов е и „Априлското въстание“, в 
която дървеното оръдие уникално обединява четири поколения българи, 
участници във въстанието, започвайки от стария български комита, пре-
минавайки през войводата – ръководител на въстанието, неговия син и 
достигайки до невястата с малкото дете в ръце. 

Чехът Франц Шламбора рисува картината „Изпробване на браци-
говската черешова артилерия“, която днес е в Исторически музей в Бра-

„Обявяване на Априлското въстание в Брацигово“. Исторически 
музей в Брацигово

Художник Димитър Гюдженов 
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„Априлското въстание“ 
Художник Димитър Гюдженов

цигово. В Националната художествена галерия се съхранява картината 
„Черешовото топче“ на Илия Петров. В Пазарджик има платна на Цвятко 
Дочев и Георги Трифонов. Художникът Кирил Майски рисува картината 
„Черешовото топче“. Тодор Цонев създава графиката „Априлското въста-
ние в Панагюрище, 1876 г.“, изобразяваща дървено оръдие в момент на 
изстрел. Оригинален е подходът на отделните автори, както и различните 
художествени интерпретации на знаковото събитие в българската исто-
рия – Априлското въстание от 1876 година. Творбата на Георги Трифонов 
„Български иконостас“ показва по уникален начин Априлското въстание, 
като акцентът – дървеното оръдие, е на преден план. Цвятко Дочев на свое-
то платно „Априлци“ представя въстаниците от двете страни на дървено 
оръдие. Григор Първев създава литографията „Новоселските топчии“, а 
живописецът Борис Данков – картината „Ново село въстана“, които могат 
да се видят в град Априлци. 
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„Въстанието в Панагюрище“
 Художник Тодор Цонев

„Боримечката“. Исторически музей в Клисура 
Художник Златю Бояджиев
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„Боят при Зли дол“. Исторически музей в Клисура 
Художник Златю Бояджиев 

„Черешово топче“. Исторически музей в Клисура
Художник Стефан Цонев
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„Ново село въстана“. Музейна сбирка в Априлци
Художник Борис Данков

Изработване на черешово оръдие в Кичево, 1903 г. Музей  
на македонския народ в Скопие

Художник Николай Владимирович Колупаевл  
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На първия етаж на втората по големина библиотека в България – 
Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив, се намират стенописната 
композиция (фреско) „Героите на Иван Вазов“ и декоративно оформена 
стена (стъклопластика). Нейни автори са Георги Божилов, Йоан Левиев и 
Христо Стефанов. На стенописа наред с познатите герои от творбите на 
Вазов е изобразено дървено артилерийско оръдие. 

Стенописна композиция „Героите на Иван Вазов“
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Създаването на огнестрелната артилерия e пряко свързано с откри-
ването и използването на барута в качеството на метателен заряд. Първите 
артилерийски системи в света са китайските оръдия, направени от бамбу-
кови стебла. През годините и вековете по-късно артилерийски системи с 
дървени тела се изработват и използват в редица страни по света. 

Историческите извори показват факта, че в България се създават 
и използват дървени артилерийски оръдия преди повече от два века. По 
време на Априлското въстание през 1876 г. дървените огнестрелни оръ-
дия имат сравнително масово приложение. Обобщавайки информацията 
от различни източници, можем да определим, че общият им брой е не 
по-малко от 58. По-късно, по време на Кресненско-Разложкото въстание 
през 1878 – 1879 г., продължавайки традицията, се използва поне едно дър-
вено оръдие, а в Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г. бъл-
гарите в Македония използват поне 17 такива оръжейни системи.

 „Първият артилерийски изстрел“ – стенно пано на открито  
в центъра на село Петрѝч, Пирдопско

Първият изстрел с дървено артилерийско оръдие през Априлското 
въстание срещу противника е направен в село Петрѝч на 24 април 1876 го- 
дина. Тази дата следва да приемем за рождена дата на българската ог-
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нестрелна артилерия, тъй-като представлява първото организирано из-
ползване на огнестрелна артилерия, създадена от българи и използвана за 
българска национална кауза.

Дълг на всички нас е да съхраним навеки паметта, духа и традици-
ите за първите български оръдия – дървените огнестрелни оръдия, създа-
дени и използвани в борбите за национално освобождение и обединение, 
като символ на българската сила и непокорния дух на българина.
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РЕЦЕНЗИЯ

от доцент д-р Румен Николов

Проблематиката на труда, разработен от автора, обхваща времето 
и пространството, в които се застъпват два исторически процеса – на-
ционалноосвободителната борба на българския народ и зараждането на 
национален род войска. Това дава възможност за анализ на взаимните 
влияния между тях – как потребностите на националноосвободителното 
движение активират разработването на различно огнестрелно въоръже-
ние и доколко неговото използване способства за постигане целите на това 
движение.

В това се изразява и основната познавателна ценност на изследва-
нето, защото двата процеса, разглеждани независимо един от друг, са от-
давна и достатъчно добре застъпени в българската историография.

За да постигне този впечатляващ резултат, авторът е извършил ог-
ромна проучвателна и издирвателна работа – както в библиотеки, музеи и 
архиви, така и на терен. По този начин е съумял да разкрие и изведе на пре-
ден план ред подробности и детайли по темата, които досега са се изплъз-
вали от изследователския интерес на историческата ни наука, благодаре-
ние на което допълва и придава повече цялост на знанията в тази насока. 
Достатъчен е само един пример – в съзнанието ни е дълбоко заседнало 
знанието кога и къде е гръмнала първата пушка на Априлското въстание, 
но досега никой не се е досетил да установи същото за артилерийските 
средства, колкото и трогателно примитивни да са те.

Няма никакво съмнение, че на историческия разказ както за бъл-
гарската артилерия, така и за националноосвободителното движение на 
българите още не е и едва ли някога ще бъде поставена окончателна точ-
ка. Този разказ ще продължава, докато съществуват българска държава и 
армия. Трудът на полковник доц. Нелко Ненов е стойностен фрагмент от 
този високопатриотичен национален наратив, което е основанието да пре-
поръчам неговото отпечатване.
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РЕЦЕНЗИЯ

от доцент д-р Анатолий Прокопиев

Развитието на въоръжението и бойната техника заема важно място 
в световната военна историография. Тяхното усъвършенстване довежда до 
промяна в стратегията и тактиката за водене на боя, което предизвиква 
интереса на редица военни изследователи, включително в България. 

Авторът на представения за рецензия труд има многогодишни изслед-
вания, свързани с историята на българската артилерия. Една от целите, които 
той си поставя, е на фона на драматичните събития на Априлското въстание 
да докаже рождената дата на българската огнестрелна артилерия. Другата цел, 
която авторът постига, е да покаже на читателя, че българите не само са позна-
вали технологиите, които използва артилерията, но и реално ги прилагат по 
време на борбите за национално освобождение и обединение. Това той го прави 
аргументирано, с факти и исторически извори, включително фолклорни.

Въведението ни връща в годините на Средновековието, когато се 
появяват българската метателна техника и обсадните машини. Проследя-
ва се бойното им използване при кан Крум и царете Самуил, Асен I, Ка-
лоян и Иван Асен II. Авторът ни осветлява за произхода на артилерията 
след появата на барута и стига до извода, че първите образци артилерий-
ски огнестрелни системи са дървените артилерийски оръдия, използвани 
в борбите на българите за национално освобождение и обединение.

Авторът отделя място за традициите на феномена артилерия през 
вековете. Тя навлиза не само във всички сфери на военното дело, във всич-
ки видове въоръжени сили и родове войски, в бита и душевността на наро-
дите и страните по света, но и се превръща в съставна част на държавния 
протокол и церемониал. Представени са военни ритуали с участието на 
войски от Българската армия, при които се провеждат салюти и илюми-
нации. Показва се тяхното значение за формирането и поддържането на 
патриотична мотивация, както и за утвърждаването на българската на-
ционална идентичност и държавност сред обществото.

Във втора глава е проследено зараждането и развитието на дървената 
артилерия в страните по света. Обобщението е, че идеята за изработване и из-
ползване на дървените оръдия има вековна традиция в много страни по света. 
В някои от тях традициите в това отношение се поддържат и до ден-днешен в 
качеството им на средство за фойерверки за празнични събития.

Авторът търси началото на идеята за използване на артилерий-
ски системи по българските земи и го открива при идеолога и стратега 
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на българската национална революция Георги Стойков Раковски. Тази 
идея е продължена от неговите последователи, за да се стигне до масо-
вото използване на дървени огнестрелни оръдия по време на Априлското 
въстание през 1876 година. Последователно се разглежда изработването и 
използването на първите дървени оръдия във въстанието. Полковник до-
цент Ненов задълбочено изследва историите, спомените и изданията на 
участниците във въстанието в различните градове и села. Успява да от-
крие дори спомени на артилеристи, участвали в тези събития. Следват пи-
сатели, учители, общественици, които по-късно обобщават разпилените 
истории и обогатяват представите за българската дървена артилерия.

На фона на описанието на бойните действия в отделните селища 
авторът разкрива бойното използване на дървената огнестрелна артиле-
рия, както и първия ѝ най-дълъг боен преход. Отразен е чуждестранният 
интерес към българската артилерия, където цивилизованият свят преце-
нява, че за да въстане българският народ, използвайки такива примитивни 
оръдия, явно търпението му е стигнало краен предел.

В Априлското въстание се поставя началото на организирано из-
ползване на артилерията за българската национална кауза. Може да е има-
ла слаб поразяващ ефект, но нейната сила е в моралното въздействие върху 
башибозука и редовната турска войска и най-вече върху самите български 
въстаници. В края на главата авторът прави табличен анализ на датите 
на използването на артилерията, който показва, че началото на бойното 
използване на българската огнестрелна артилерия се поставя на 24 април 
1876 г. в с. Петрич, Златишко. Това му дава основание да посочи именно 
този ден за рождена дата на българската огнестрелна артилерия.

През 1903 г. илинденци, вдъхновени от априлци, възприемат дърве-
ното оръдие като символ на своята борба. Авторът открива приемствеността 
при майсторите на оръдия. Повечето са от Дебърската художествена школа и 
ако в Априлското въстание българите от Брацигово се изявяват като най-из-
тъкнатите майстори и строители на дървени оръдия, то е може би, защото 
техните предци са преселници от Югозападна Македония. Авторът просле-
дява хода на бойните действия и използването на дървената огнестрелна ар-
тилерия в Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г., която оказва 
огромно морално-психологично въздействие върху самите въстаници.

Последната глава е посветена на българската памет, традицията и 
символиката на дървеното артилерийско оръдие. Авторът е посетил всич-
ки селища и средища на Априлското въстание и ни представя богат сним-
ков материал от паметниците и символите, посветени на прочулото се с 
наименованието си черешово топче.

Представеният труд има своите достойнства, с което определям, че 
същият може да бъде отпечатан.
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