
Българските военни маневри през 1905 г., видени през погледа

на френски наблюдател

Георги Пеев

В началото на ХХ в. в  eвропейското военно-политическо пространство

съществуват две големи противостоящи си обединения. Сключеният през 80-те

години на XIX в. Троен съюз, включващ Германия, Австро-Унгария и Италия,

предизвиква  Франция  и  Русия  да  подпишат  последователно  три  съюзни

договори през 1891, 1893 и 1894 г. а през 1904 г. Франция успява да привлече

като съюзник и Великобритания.  Окончателно Антантата  ще бъде оформена

през  1907  г.,  когато  Русия  и  Великобритания  на  свой  ред  загърбват

противоречията си с подписването на двустранно съглашение.

Десетилетието, предхождащо избухването на Първата световна война, се

характеризира,  от  една  страна,  със  започването  на  надпревара  във

въоръжаването  между  двата  блока,  а  от  друга,  с  търсене  на  съюзници  сред

останалите европейски държави.  България не остава встрани от събитията  и

Великите сили започват да „ухажват“ както българския княз Фердинанд, така и

тази част от политическия и военен елит на страната, за която се смята, че може

да окаже влияние върху насоките на външната иѝ  политика.

Първата стъпка за установяване на двустранни военни отношения между

България  и  Франция  е подписаното  на  2  август  1897  г.  споразумение  за

създаването и организираното на Българския военноморски флот и обучението

на български военен персонал, който да служи на военния кораб тип „авизо“,

наскоро закупен във Франция. На 28 август същата година във Варна пристига

военна  мисия  начело  с  Пол  Пишон. Този  офицер  ще  остане  11  години  в

България и ще спомогне за изграждането на военноморския флот на страната.

През май 1904 г. Франция изпраща и свой  постоянен военен аташе в София –

капитан Аделберт. Една от неговите задачи е да противодейства на търговските
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представители  на  фирмите  „Манлихер“  и  „Круп“,  от  които  до  този  момент

българската войска се въоръжава, и те да бъдат заместени с френски. Другата

негова задача е да следи развитието на армията. Капитан Адалберт се справя

добре  и  с  двете.  Българското  правителство  започва  да  разнообразява

въоръжението на армията си, закупувайки и френско оръжие. Високите оценки,

които дава военният аташе на българските войници и офицери,  довеждат до

засилен  интерес  от  страна  на  френския  Генерален  щаб  към  армията  ни,  а

военните маневри са чудесна възможност да се види състоянието иѝ .

За първи път подобен наблюдател от френска страна е барон Виалар –

френски военен  аташе в Цариград,  на  когото  още  през  1896  г.  е  заповядано

лично да присъства на военните маневри в Княжеството. След като изпълнява

нареждането и наблюдава българските учения, в специален доклад от 29 август

1896 г. той дава много добра оценка за качествата на българската армия. Виалар

е  и  първият французин,  който предлага да  се  разреши  достъпа  на  български

офицери до френското военно училище Сен-Сир.1 Шест години по-късно – през

1902  г.,  и  българските  военни  получават   покана  да  присъстват  на  военни

маневри във Франция, като полковник Фичев е изпратен като наблюдател2. И

през следващите години се спазва практиката реципрочно български офицери

да присъстват във Франция на годишните маневри, както и да бъдат изпращани

френски наблюдатели в България.

Стремежът към разширяване на военното сътрудничество между двете

държави проличава от отправената покана единствено към Франция да изпрати

специален наблюдател на годишните маневри в България през 1905 г.. Париж

приема поканата и на ученията освен акредитираните в София военни аташета,

присъства  и  капитан  Патрис  Махон –  артилерийски  офицер,  прикрепен  към

Втори отдел на Генералния щаб на френската армия, т.е.  към разузнаването.

Изборът  на  Махон  не  е  случаен.  Доброто  му  познаване  на  руски  език  и

командирoвката  му в  Северната  империя  няколко  години по-рано  го  правят

1 Etat-major de l’armée de terre. Service historique- Vincennes, Série 7N, carton 1192.
2 Полковник Фичев. Френските маневри от 1902 година. – Военен вестник, август 1902 г. 
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един от  най-добрите френски специалисти  по проблемите на руската  армия.

Под псевдоним (Art Roe) или под собственото си име той публикува студии и

анализи,  свързани с промените в  руските  въоръжени сили след неуспешната

война с Япония3.

Показаните  в  битките  и  сражения  слабости на  руската  армия логично

дават отражение и в България – българските военни започват все повече да  се

обръщат към Запада.  Промяната вече е започнала – френският  военен аташе

капитан Аделберт няколко месеца по-рано докладва за започналата тенденция

българските офицери да се отдалечават от руските военни образци, като дава и

редица  примери. Генерал  Вазов  –  началник  на  артилерията  на  Княжеството,

подготвя  правилата  за  маньоврите  на  артилерията,  вдъхновявайки  се  от

френските разпоредби, а „Инструкциите за бързострелната полева и планинска

артилерия“  и  „Инструкции  за  използването  в  сраженията  на  бързострелната

полска артилерия“  на българската  армия от 1905 г.  са  пряко пригодени към

нашата  войска  от  тези  на  френската  артилерия,  приети  на  8  юни  1903  г. 4

Въведените  „Правила  за  обучение  и  воденето  на  сражения  на  пехотата“  от

същата 1905 г. са буквален превод на   френските правила от 3 декември 1904 г..

Правилата  за  маньовър  на  кавалерията,  приети  в  България  през  1905  г.,  се

опират на подобни френски и италиански разпоредби5. Но въпреки тези стъпки

докладът на Адалберт заключава, че  българските висши военноначалници все

още „твърде бавно се отварят за западните идеи“6.

Друга важна стъпка за формирането на командния състав е обучението

му в чужди военни училища и българското правителство се възползва, когато

има тази възможност. Така, както предлага барон Виалар едно десетилетие по-

рано,  Франция  отваря  военните  си  училища  за  българските  офицери, докато

германците продължават да не ги допускат в своите. През 1905 г. има четирима

български курсанти във френската Военна академия, двама във Висшето военно

3 Mahon. L'armée russe depuis la dernière campagne. Revue militaire des armées étrangères .7.1907
4 Etat-major… Série 7N, carton 1190.
5 Ibidem
6 Ibidem
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училище, един във Военно-приложната кавалерийска школа и един във Военно-

приложната  артилерийска  школа.  През  тази същата  година  пет командири на

батерии минават практическо обучение за стрелба на полигона в Поатие7.

Всичките  тези  промени превръщат  маневрите  през  1905 г.  в обект на

голям интерес и те трябва да дадат отговор на въпроса дали изградената  по

руски  образец  българска  армия  ще  продължи  с  реформите  и  как  те  иѝ  се

отразяват. В този случай погледът на наблюдател като капитан Махон – добър

познавач  на  различните  военни  доктрини  и  тяхното  приложение  е  много

полезен.  Докладът,  който  той  подготвя,  надхвърля  чисто  професионалните

военни оценки и в него се съдържат редица политически наблюдения и мнения.

Краткият  разговор  с  княз  Фердинанд  обхваща  редица  злободневни  теми,

свързани както с България и отношенията с нейните съседи, така и политиката

на Великите сили – поражението на Русия и последиците от него в Далечния

изток,  кризата  между  Франция  и  Германия,  свързана  с  Мароко  (т.нар.

Танжерска криза), влиянието на пацифистките среди и социалистическите идеи

върху  общественото  мнение  и  политическите  среди  във  Франция,  върху

вероятността  Франция  да  се  окаже  изолирана  и  възможността  да  преоцени

своята политика спрямо Германия. Князът споделя пред френския представител

своята  загриженост,  че  Париж  се  е  оказал  неразбран  и  без  чуждестранна

подръжка  в  своята  външна  политика,  а  във  вътрешната  „Господин  Жорес  е

сътворил големи злини“. Това изявление на българския държавен глава става

само два месеца след т.нар Берлинска реч на  Жорес, публикувана на 9 юли

едновременно във вестниците Vorwärts на немски и в Humanité на френски под

заглавие  „Мирът  и  социализмът“.  Жорес  категорично  се  обявява  срещу

„чудовищния  милитаризъм“,  който  провеждат  правителствата  на  Франция  и

Германия, и се обявява срещу съюза с царска Русия. Интересно е, че в същото

време княз Фердинанд в разговора с П. Махон сам заявява, че не може да се

произнесе дали не е в интерес на Франция да се сближи с Германия, което е

7 Ibidem
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едно от исканията на Жорес. Явен факт е все още съществуващото недоверие

което съществува към един съюз Париж-Лондон.

По отношение на Балканския полуостров българският  държавен глава

отбелязва  проблемите със  съседните  страни – изпитваната  неприязън  от цар

Петър  Караджорджевич,  взел  властта  след  преврат  две  години  по-рано,  и

опасността  дори  от  въоръжен  конфликт  с  Румъния.  Френският  капитан  сам

забелязва подозрението,  което изпитват и домакините към румънския военен

аташе.  Причината  за  тази  криза,  започнала  няколко  години  по-рано,  е

активизирането  от  края  на  деветнайсети  век на  румънската  пропаганда  сред

куцовласите  на  територията  на  другите  балкански  държави.  В  отговор  на

кампанията  ВМОРО  и  ВМОК  убиват  в  Букурещ  Стефан  Михайляну  –

журналист, роден в Охрид.  Румъния изпраща войски по дунавската граница и в

продължение  на  няколко  месеца  двете  държави  са  на  ръба  на  войната.

Сблъсъкът е избегнат след като българското правителство арестува и започва

процес  срещу  замесените  ръководители  на  организациите,  които  в  крайна

сметка  са  оправдани.  Но  отношенията  между  двете  държави  остават

напрегнати, за което говори и мястото, избрано за маневрите – в близост до

дунавския бряг.

Като  се  основава  върху  видяното  и  чутото  капитан  Махон  дава

достоверна оценка за състоянието и качествата на българските въоръжени сили.

Той отбелязва издръжливостта на пехотата, добрите действия на артилерията,

„пламът в командването“ на подофицерите и офицерите. 

Същевременно  посочва,  че  кавалерията  явно  още  не  е  достигнала

„желаното  съвършенство“  и  командването  спестява  показването  на  нейните

действия  пред  чуждите  военни  наблюдатели.  Впрочем  подобно  мнение  е

изказал предишната 1904 г. и военният аташе капитан Адалберт: „Българинът е

изключителен пехотинец, първокласен  артилерист,  но  още  не  е  добър

кавалерист.“8 Но  от  доклада  се  подразбира,  че  по  основния  въпрос  –  дали

руското  влияние  върху  българската  армия  продължава  да  е  силно  въпреки

8 Etat-major… Série 7N, carton 1190.
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претърпяното поражение в руско-японския конфликт за Манджурия и Корея,

Махон е съгласен с оценката, дадена от сънародника му.

Трябва  да  мине  едно  десетилетие,  преди  опитите  за  промяна  и

намаляване на влиянието на руската военна доктрина върху българските военни

да стане  факт.  Влизането  на  българската  армия през  1915 г.  на  страната  на

воюващия с  Русия  Троен  съюз във  вече  разгорелия  се  световен  конфликт  я

заварва  все  още  робувайки  на  Суворовския  принцип  „пуля  дура,  штык

молодец“.  И  в  началните  сражения  много  войници  и  офицери  загиват,

щурмувайки  героично  „на  нож”,  защитаваните  от  картечници  и  артилерия

укрепени позиции. Бойните действия сами ще покажат нуждата от преоценка на

начините  на  воюване  и  замяна  на  руската  доктрина  с  по-подходяща  и

съобразена  с новите условия, така както предричат френските офицери.

П. Махон продължава своята военна кариера вече като майор до смъртта

си  в  началото  на  Първата  световна  война,  през  август  1914  г.  край  град

Висенбах. Посмъртно е произведен в подполковник.

12 октомври 1905
Три дни с българската армия

(Доклад от мисия)
Капитан Махон

Като  единствен  чуждестранен  офицер,  поканен  на  маневрите,
пристигнах в София на 18-и септември и вече беше много късно, за да заема
място  в  специалния  влак,  превозващ  военните  аташета  към  Сомовит.
Използвайки първия влак,  който ми позволяваше да се  присъединя  към тях,
пристигнах  на  19-и в  5  ч.  на  гара  Крета  (на  километър  на  юг от  Сомовит),
където  се  намираше  Генералният  щаб  на  Княза.  На  слизане  от  вагона  бях
посрещнат по много любезен начин от генерал Николаев – генерал-адютант на
Княза.  Представих  се  на  министъра  на  войната  генерал  Савов  и  на  генерал
Димитриев в момента, когато двамата се подготвяха да се качат на конете,  а
след това воден от капитан Луков, който преди няколко дни присъстваше на
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френските маневри, се отправихме за да се присъединя на място към групата на
военните аташета.

Те са били доведени със специален влак до Гулянци (по средата между
Сомовит и Крета),  след което са тръгнали на коне на изток към мястото на
маневрите;  следователно  ние  също  трябваше  да  тръгнем  в  тази  посока,
пресичайки р. Вит, а след това и към защитната позиция, чието атакуване бе
основното упражнение за този ден.

Става  дума  за  едно  било,  успоредно  на  течението  на  Вит,
представляващо от север на юг поредица от оголени височини,  защитени от
естествена пропаст, в чието подножие се намират селата Шияково и Коприва
(днес село Ленково). Тази отбранителна позиция има прекрасно разположение
благодарение на отличния поглед от нея към отсрещните височини както и на
своя релеф, издигащ се на стръмните си склонове на повече от петдесет метра
над  Коприва.  Ясно  е,  че  завладяването  на  подобна  позиция  не  може  да  се
постигне с еднодневно сражение и че спектакълът, на който сме поканени, ще
бъде поредица от сражения, оформящи цялата картина на една предполагаема
битка.  Слабостта на посочения като отбраняващ се неприятел (една дивизия,
представлявана  от  батальон  сапьори),  правата  линия,  която  заемаше  пред
хълма, която видяна от терена на атаката, трасираше отдалече целия контур на
позицията, подчертаваше още веднъж този условен характер. Според военния
министър, който ми обяснява сценария върху карта, интересът и значението на
този ден се състои в непознаването от атакуващите на тактическата част и в
задължението  да  се  ориентират  само  и  единствено  по  данни  на  своето
разузнаване; тази трудност обаче бе предварително разрешена, защото планът
за  действие  предвиждаше  придвижването  им  в  две  колони  към  Шияково  и
Коприва. В крайна сметка ставаше дума за тактическо разгръщане, за маневри
по  руски  образец.  Първото  чувство,  което  изпитах,  бе  за  трудността  да  се
коментира трайният отпечатък, оставен от създателите на българската армия,
върху техните ученици, дори след руското военно фиаско в Далечния изток. 

Всяка  от  двете  успоредно  придвижващи  се  колони  или  армейски
корпуси  на  атакуващата  страна  има  в  състава  си  по  четири  полка  пехота,
артилерийски  полк  (6  батареи),  два  конни  полка  върху  унгарски  коне  (6
ескадрона) и 2 групи от дивизионна кавалерия, яздещи местна порода коне (6
ескадрона).  В  момента,  когато  се  присъединявах  към  групата  на  военните
аташета,  авангардът  на  лявата  колона,  която  единствено  се  виждаше  (5
дивизионни  ескадрона,  артилерийска  част,  полк  пехота),  започна  да  се
разгръща.  Отдалеч  се  виждаха  стълбове  прах,  показващи  движението  на
кавалерията,  отделяща  се  от  колоната,  за  да  действа  изключително  в  южна
посока.  Тези действия на откъсващата се от основното ядро част  бе всичко,
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което ние трябваше да знаем за действията на род войска, за който очевидно
българите си дават сметка, че не е достигнал до желаното съвършенство и те се
притесняват от критиките на чужденците.

След като бях представен на изисканото тяло на акредитираните в София
военни аташета, полковник Фичев, определен да води нашата група, ни заведе
до мястото, където Князът се бе разположил със свитата си.  Флигел-адютантът
генерал Марков ме повика, за да ме представи.

- Това е израз на любезно внимание – започна Князът – да изпратят от
Франция  офицер  на  моите  малки  маневри.  Това  явно  е  израз  на
доброто  отношение  на  френския  президент  към  мен  и  аз  му
благодаря.

Наблягайки  на  близките  добри  отношения  съществуващи  между
Франция и България,  той ми заговори на английски,  а след това на руски и
разговорът  продължи на  този  език  върху личността  на  генерал  Драгомиров.
Князът се е запознал с него през 1896 г. в Москва по време на честванията на
коронацията; след това се е спрял в Киев, за да се срещнат, видял го е  и отново
тук през 1903 г. по време на шипченските тържества.

Той се обръща и разговаря последователно с всеки от военните аташета,
след което ни оставя на строгия надзор на полковник Фичев и ние се връщаме
към наблюдателния пост срещу село Коприва.  

Авангардът  на артилерията  започва  серията  от  невероятни тактически
решения, заемайки позиция на самото било на височината; пехотата задминава
тази височина и излиза на открито в равнината. От дълбоката долина, от която
нито една част не е защитена от неприятелския огън, в най-ниската си част при
Коприва  се  виждат  къщи  със  сламени  покриви,  оградените  хамбари  и
безформени купи сено; отзад се издигат височините, върху които е разположена
отбранителната позиция, а още по-далеч на хоризонта се откроява синята лента
на Дунав.

Два часа следобед е, когато голямокалибрената артилерия откри стрелба
с батареите  от  авангарда и започна  обща атака.  Освен полка в  авангарда се
включват само два пехотни полка; четвъртият полк съвместно с планинската
артилерия  започва  обхождаща  маневра,  за  която  ни  говорят,  но  чието
извършване не ни е дадена възможност да следим.

Пехотата  напредва,  следвайки  придвижване  почиващо  на  анализ
направен на японската тактика. Редиците на стрелците, които бяха неподвижни
от  сутринта,  се  придвижват  човек  след  човек  и  се  групират  на  петдесетина
метра по-далеч, оставяйки на първоначалната позиция легнали войници, които
представляват ранените и убитите. Сега се вижда, че всеки войник се е окопал
леко  и  прикрил.  Скоро  цялата  наклонена  към  Коприва  площ  е  покрита  с
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еднакви  редици,  които  се  движат  бързо напред  към целта;  към четири часа
потокът при Коприва е преминат и условният фронт на отбранителната позиция
е застрашен на разстояние стотина метра от непрекъснатия огън на пехотните
части настъпващи по японски образец. Тогава започва един фантастичен щурм,
като редицата стреля в движение до последния момент, като войниците опират
прикладите  на  хълбока си;  атакуващите се формират няколко колони,  които
участват в нападението.

Поради липсата на интерес и новости от тактическа гледна точка, трябва
да се отбележи добрата нагласа и издържливостта на българската пехота. След
дванайсет часа маневри, по време на които раниците не бяха оставени нито за
момент, войниците не показват никаква умора, а това са войници от наборите
1885, 1886 и 1887 г. Офицерите и подофицерите показаха плам в командването,
самите наблюдатели, за  ролята на които българският Генерален щаб показва
голямо внимание и чиято власт е безпрекословна, до самия сблъсък съвестно си
изпълняваха задачите.

Връщането в лагера става под звуците на музика, под облаци задушаващ
прах.  Войниците  маршируват  в  крачка,  няколко  контузени  куцукат,  но  не
излизат от строя.

ХХХ

И докато Князът се прибира с карета от Коприва в Крета,  а неговият
Генерален щаб потегля на конете си, то чуждестранните офицери се качват в
Гулянци на  специалния  си влак,  който ги отвежда на  гара  Сомовит.  В това
бедно село  те  намират  сглобен  един удобен навес,  издигнат  по образеца  на
построения  от  Второто  бюро  на  френската  армия  за  чуждите  наблюдатели,
присъстващи  на  нашите  маневри.  Влакът,  който  включва  няколко  спални  и
салонни вагона, служи за жилище; предвижда се околностите да бъдат осветени
през нощта.  Една дървена барака,  специално издигната и украсена,  служи за
столова, за чието обслужване се грижи собственикът на хотел „Червения рак“,
дошъл  от  София  със  своя  персонал.  Специални  менюта,  които  българите
твърдят,  че са по френски вкус, са отпечатани за нас в Картографическата и
топографска част към Щаба на войската на армията.

Музиката на 4-ти пехотен полк, която минава за най-добрата в армията,
свири по време на обедите и вечерите, една от яхтите на Княза, акостирала на
пристанище Сомовит, е на наше разположение за вечерна разходка по Дунав.

Френският е говоримият език, но руският също влиза в употреба, както в
чест на руския военен аташе, който винаги заема тук почетно място, а и защото
този език се говори от повечето от нас.  И на двата  езика се водят оживени
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обсъждания,  започнали  от  седем  вечерта  до  един  часа  през  нощта,  и
продължили 30 минути по-късно във влака, отвеждащ ни към Плевен.

През  сутринта  на  този  втори  ден,  който  е  за  войската  почивен,
посещаваме местата на плевенската битка. Българско-руски комитет се грижи
за  отбелязване  на  събитията  от  1877  г.  Подполковник  Леонтиев  –  руският
военен аташе, който играе важна роля в комитета, ни оказа честта да ни заведе
до строящия се мавзолей-костница на централния площад на Плевен. Турските
редути на левия бряг на Тутченица, атакувани от Скобелев по време на третия
щурм на Плевен през ноември 1877 г., ще бъдат обхванати в нещо като военен
парк, който ще бъде свързан с булевард до мавзолея; целият комплекс ще носи
името на ген. Скобелев. 

След това обикаляме целия югоизточен сектор на старата турска позиция
и завършваме нашето посещение на Гривишките редути. Румънският мавзолей
отдавна е построен, костницата завършена – румънците са дали на руснаците
урок как се почитат загиналите, така както те твърдят, че някога са им показали
пример за тактика на бойното поле.

От  някогашното  братство  по  оръжие,  което  определи  съдбата  на
България, не е останала никаква  следа; чувства се студенината в отношенията
между  българските  офицери  и  румънския  военен  аташе.  Чува  се,  че  тази
специална суровост в отношението към него и свободата му да се придвижва и
наблюдава е пренесена вчера и към останалите чужди офицери. Благодарността
на българите към техните гости е естествено пропорционална към степента на
доверие, което изпитват. Те показват степента иѝ  в края на този втори ден по
време  на  едно  секретно  съвещание,  проведено  между  тях.  В  резултат
действащите  до  този  момент  общи  разрешения  са  отменени.  След  като  се
разнесе слухът, че Князът ни кани на обед в своята военна квартира след края
на  утрешния  парад,  подполковник  Леонтиев  дава  за  одобрение  текста  на
отговора,  който  е  приготвил.  В  него,  не  се  споменава  приелия  насила
присъствието  на  военните  аташета  на  маневрите  военен  министър  и  се
благодари само на Негово Височество.   

ХХХ

Теренът,  избран  за  парада  на  21  май,  е  равнината,  простираща  се  от
дясната страна на река Вит, на юг от село Гулянци. От една страна е пехотата, а
от другата артилерията  и кавалерията,  разположени едни срещу други в две
успоредни  линии,  по  средата  има  една  палатка,  която  ще  послужи  за
религиозната церемония. 
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Специалният  влак  е  докарал  Княза  в  близост  до мястото.  Той  тръгва
пред войската, следван от адютанта си, членове на княжеския двор, генералите,
наблюдателите и чуждестранните офицери. Неговият нормандски кон, набит и
среден на ръст, за който княжеският коняр казва, че е единствен  подходящ за
Княза, диктува ритъма на движение.

Всички знамена и щандарти са донесени в служеща за параклис палатка,
за да бъдат осветени; военен хор започва да пее литургии. След като завършва
религиозната церемония, войската се нарежда за парада. Има пауза, по време на
която  Князът  се  среща  с  надошлата  от  всички  околни  села  пъстра  тълпа,
облечена с народни носии или празнично облекло. Неговото движение нагоре-
надолу  понякога  го  довежда  и  до  чуждестранните  офицери.  Той  използва
момента, за да каже на един или друг няколко любезни изречения и за да ми
предаде урок по история, от който научавам, че областта, където се намираме, е
старата Мизия, за която пише Тацит или някой друг непознат автор.

Парадът започва от пехотата по полуроти, като войската не носи нищо
друго освен патронна чанта на левия хълбок. Българската армия преди наскоро
се  отказа  от  маршовата  стъпка  и  ние  я  виждаме  в  походна  стъпка,  която  е
удобна  за  националната  обувка  –  цървул,  с  която  са  обути  войниците.  Тя
представлява  навуща,  обхващащи  крака,  и  кожа,  свързана  с  каишки  за
стъпалото. Знамената, които се накланят при преминаване, показват в гънките
си  или  вензела  на  Княз  Александър  Батенберг,  или  номера  на  дружините,
образувани през 1877 г. от българските доброволци. Не може да не се възхитим,
че за толкова кратко време Княжеството е успяло да създаде въоръжени сили,
достойни за уважение от страна на старите нации.

Двата  батальона  сапьори,  които  по  някаква  почти  религиозна
сантименталност  са  останали  въоръжени  с  пушки  Бердана  –  първото
въоръжение  на  българската  пехота,  завършват  парада  на  пехотните  части.
Артилерията  се  приближава  в  тръст.  Със  своите  руски  коне,  част  от  които
галопират, материала си и униформата впечатлението, което се създава, е, че са
руснаци.  Кавалерията,  чийто  прогрес  военните  аташета  подчертават,  също
заслужи „Добре“ от страна на Княза след преминаването иѝ  в галоп. След малко
последва и критика, която той отправя на български и не споделя с нас.

Часът  е  един,  когато  той  за  последен  път  преминава  пред  войската,
благодари иѝ  и я разпуска. Пред всеки полк той произнася на български няколко
думи, а след „ура-то“ добавя специална благодарност за запасняците, музиката
свири в този момент игривата мелодия на старата песен, станала национален
химн, „Шуми Марица“.
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След  това  се  придвижваме  по  права  линия  на  кон  до  Крета.  Князът,
както  му  е  обичайно,  закъснява  и  ние  крачим  нагоре-надолу  в  двестата
квадратни метра, които разделят сложената на открито маса и княжеския влак.

Причина  за  закъснението  е  дефилето  на  Лейбескадрона,чиято
продължителност Князът не само не съкращава,  а  дори напротив – със своя
известен вкус към церемониала му се любува. В крайна сметка заемаме местата
си – тримата присъстващи министри (генерал Петров – министър-председател,
Тодор Гатев и генерал Савов) отстрани на Княза; генералите и чуждестранните
офицери  в  центъра  на  масата,  по-далече  наблюдателите  и  членовете  на
княжеския двор.   

След бързо завършилия обед Князът вдига първи тост на български за
министрите и нацията, в който той ги поздравява за напредъка на армията, след
това втори тост на френски, посветен на чуждестранните държавни глави и на
офицерите, които ги представят в Крета. „Българската армия – казва той – не
може да покаже много голямо разгръщане на войската, но тя ни показа, надявам
се,  една  армия,  която  знае  дълга  си  към  отечеството  и  народа“.  След  един
последен намек към приятелската сила, „чийто голям брой войници загинаха
недалеч оттук за българската независимост“, присъстващите подсилиха края на
тоста с „ура“, а музиката засвири „Шуми Марица“. Тогава Князът започна да се
обръща с тост поотделно към един или друг и идвайки до мен: „за здравето на
Президента  на  Републиката,  още  веднъж  с  благодарност,  че  ви  изпрати  в
Крета“.   

С  даването  на  знак  за  край  на  обеда  започват  по-дълги  разговори.
Първоначално той говори с английския военен аташе, а след това за последна
аудиенция – отново с мен.

Той се надява, че предстоящата му визита в Париж и разговорите му с
Президента  на  Републиката  ще  бъдат  ползотворни.  „Господин  Лубе  е
олицетворение на здравия разум и на френската мъдрост; тъй като съм горд, че
и аз съм също французин,  то ние се разбираме доста добре. Имам нужда от
съвети, защото положението ми не е леко. Западият ми съсед – крал Петър, не
ме обича, той е притеснен и за начина, по който е взел властта, и за тъжната
съдба на сина си и по тая причина няма време да погледне към мен. Когато
поиска да го направи, Австрия, която го блокира икономически, ще знае как да
му попречи.

Оттатък  Дунав  неприязънта  е  още  по-голяма;  малко  оставаше  преди
няколко месеца да се стигне и до война. Крал Карол е просто един агент на
Австрия, той си служи и злоупотребява с австрийската подкрепа. Някога Русия
можеше  да  служи  донякъде  като  противотежест  на  тази  подкрепа,  но  след
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аферата с броненосеца „Потьомкин” и някои по-далечни събития, които имаха
своето отражение и тук, за мен положението се промени. 

Знам,  че  Франция също усеща резултатите  от  руското  поражение.  Тя
остана сама в Далечния изток, където търси начин да покрие целия Индокитай.
Сама е и в Мароко, който частично иѝ  се изплъзва. Ах, тази мароканска афера –
колко ме накара да страдам. Колко злини сътвори господин Жорес.“

Отговорих му, че антимилитаризмът във Франция е само повърхностен и
че и армията и страната са незасегнати, но той поклати глава с невярващ вид. 

„И в двете територии – продължи той – Мароко и Индокитай,  вие се
сблъсквате с един и същ проблем, а бих прибавил и Централна Азия, защото
този регион е най-вече визиран с новия англо-японски договор. Дали интересът
на Франция диктува сближаване с Англия или с Германия? Съдбовен въпрос,
спрямо който аз бих се  чувствал щастлив да мога да дам добър съвет. Но във
всеки  случай  казвам  ви  следното:  не  разчитайте  прекалено  много  на
английското  приятелство.  Крал  Едуард  е  един  много  находчив  политик  и
владетел. Никога досега британската империя не е била в толкова  умели ръце.
И  ще  прибавя  и  това,  че  общото  положение  е  доста  сериозно  и  аз  съм
притеснен...“

Прекратявайки с тези думи разговора, Князът ми пожелава добър път и
продължи  към  кръга  на  останалите  гости.  Английският  военен  аташе  се
приближи, видимо развълнуван от разговорите, които бе провел: „Франция не
вярва ли, че ние може да поддържаме мира?“ – ме пита той; отговарям му, като
си  вземам  сбогом.  Докато  се  сбогувам  с  военния  министър  и  генералите,
виждам  как  към  София  потегля  княжеският  влак,  а  след  него  и  влакът  с
военните аташета. С майор Станчев – българския военен аташе, който се връща
в Букурещ, стигам до кея на Сомовит. Тръгвайки оттук към Дунав, в десет часа
вечерта преминавам по мостика, напускайки гостоприемната българска земя.  

 Авторът  (Г.П.)  изказва  своята  благодарност  на  Александър Въчков  за  неговата  експертна
помощ при превода.
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