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Предговор

В

ъзпитавайки и обучавайки офицерите, усърдно залагахме: да изтъкнем сърцето на нещата; да вкореним
главните основи на работата; да възбудим охота към възвишената дейност на възпитателя, учителя, водача.
Изходни точки на всички беседи, поуки, бележки: забрави себе си; пристрасти се към идеал; вгледай се в делата си; веднага сам ги поправяй; строго над себе си заповядвай; усърдно изучавай сърцеведение; разбери великото
значение на победата на духовната мощ; движението;
силата на навика върху човека.
В работата влагай здрав смисъл и особено сърце; пази,
почитай и здраво дръж воина в ръце; отхранвай честни,
самодейни, безгранично смели и упорити мъже; решавай
бързо, безвратно; действай самоотвержено и упорито.
Развивайки тези основи, съставихме „Помни войната“,
сборник от светли и дълбоки истини, заети от българските сърцеводци и възпитатели, изтъкнати кратко и
често подкрепени с мъдри народни думи и поговорки.
Убеден, че да се повтарят тези истини често, да се
обсебят твърдо и да се прилагат честно, ще бъде много
полезно. „Помни войната!“ посвещавам на всички родолюбиви труженици, за които дълг и чест стоят по-високо
от живота и радостите му, а „все по-нагоре“ , „все понапред" е насъщна потреба на огнените им сърца, на благородната и самоотвержената им душа.

18. IV. 1916 г. Скопие
Б. Дрангов
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ЕСТЕСТВО НА ВОЙНАТА

9

„БЪДИ ВЪЗТОРЖЕН ИДЕАЛИСТ:
СМЕЛ ДО БЕЗУМСТВО,
ВЛЮБЕН В БЪЛГАРИЯ ДО ФАНАТИЗЪМ,
ЧЕСТЕН ДО САМОПОЖЕРТВАНЕ!“

1.

Войната е неизбежна. Животът е битка на народите, също тъй както и за личностите. Тоя закон за
напредък чрез борба управлява всички същества по света. Няма ли тласък, няма движение. Преодоляват онова, що задържа; катурват онова, що се съпротивлява.
Докато един не тегли, други не добрува. За да може един
да крепне, потребно е други да слабее. Сгази за да не бъдеш сгазен – върховен закон на земята.
Помни войната! Значи: помни, че си обречен на кървава жертва за благо на родината. Помни и се ръководи
от тази основа: отречи се от себе си. Помни и учи тая
добродетел: самоотверженост!
Само тази основа е възвишена. Само тая добродетел
е всесилна. Всичко друго е лицемерно, безнравствено,
недостойно, пагубно.
Помни войната, значи бъди силен, много силен, по-силен отколкото трябва. Прави са силните. Живеят достойните. Господствуват победителите.
Помни войната, честно работи, усърдно готви се, непрестанно възвишавай сърцето, изостряй ума, закалявай тялото, за да посрещнеш със спокойна съвест ония
страшни изпитания, за които си предназначен.
Помни войната, облегнат на бляскаво заточен меч,
будно следи: Дните са лукави. Времето не чака човека,
човек чака времето. Който слуша, спасена му душа.
10

2.

Войната е безгранично насилство. Война – смърт;
убивай колкото можеш повече. Убивай, не щади; умри,
но победи!
Тя иска краен напън на духовни и телесни сили, проява
на всички свойства човешки, от най-възвишени до найнизки, защото основната цел е на всяка цена да победим,
а не да победим по определен начин.
Нужда закон изменя. Дето сила владее, там се закон
люлее. Да бъдем честни, ако ни понася и измамници, ако
не ни понася да бъдем честни.
„Низост! Голяма работа! Да не бих се замислил да прибегна до нея, ако би била полезна“. „Ако бихме вършили за
себе си онова що правихме за родната земя, бихме били
големи негодници“.
Тя е работа важна и опасна – най-пагубни грешки са
ония, що произтичат от добродушност. Дотогава, докато не повалим врага, сами сме в опасност, че той ще
ни повали.
Оня, който употреби сила, не теснявайки се от нищо
и не боейки се от кръвнина, без друго ще надвие и найсвенливия враг. Не бъди милостив, за да бъдеш жив. Затова е крив, защото е жив. С вълците вълк бъди. Който става овца, изяжда го вълкът. Който падне е всякога виновен!
Войната е толкова по-лека, колкото е по-къса, сиреч
по-кръвожадна, по-безпощадна. Подчини се, наведи врат:
ще те изтребим до крак!
Царю и роду служи и за себе си не мисли! Работейки не
за себе, а за народа, нямаш право, чрез проява на лична
добродетел, да облекчаваш участта на врага и да усилваш теглилата на своята войска. Колкото за врага е позле, толкова за нас е по-добре!
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3.

Войната е област на непрекъснати, неминуеми, грозни опасности: човек излага и жертва живота си. Тоя
подвиг е най-труден, най-висок, най-свят.
Главно сечиво на войната е човекът с добродетели, слабости, страсти. Военното изкуство ни учи как да побеждаваме човеци: най-силните началници са човеководци.
Човек не иска да мре. Той се ужасява от смъртта. Той
се изхитрява да убива, избягвайки да бъде сам убит. Той
отива на бой не за борба, а за победа. Той се бие дотогава,
докато вярва, че ще победи. Възторгът на мнозинството се изпарява пред прага на смъртта; себелюбието надвива идеализма, телесната слабост – душевната сила и
стремежа да се запази живота – волята да се пожертвува. Много малцина са ония, що са готови да се бият за
дело, изгубено безвъзвратно.
Вековете не измениха човешкото сърце – изходна точка за всички военни работи; за да знаеш тях, изучи него.
Побеждава врагът, не оръжието и даже не ръката, що го
държи, а сърцето, що тупа в юначни гърди. Господството на човека възраства: по-съвършените сечива искат и
по-съвършени човеци.
Боят е най-великата драма на света. Тя произлиза в
душата на човека, поглъща цялото му същество и съвсем го преобразява. На бойното поле човек се показва
тъкмо такъв, какъвто може да бъде. Бойните дни са дни
на истината. В бой човек има само един истински враг –
страха. Не числото на убитите, а ужасът, що овладява
останалите живи, води към загуба на битките.
Работата е не толкова да изтребим неприятелските
войници, колкото да унищожим тяхното мъжество. Изплашеният е полуразбит.
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Страх възниква, когато човек мисли или очаква някакво зло. Колкото неизвестността е по-голяма, толкова
страхът е по-силен. Причинява страх: внезапна, неминуема опасност, която човек узнава по необясним силен
шум; неочаквана вест за опасност, която го заплашва.
Предразполагат към страх: непрогледният мрак, черните предмети, странните на вид лица и особено тъмните места; усамотеността; зловещата тишина, прекомерната умора; дългият глад; телесната слабост.
Страхът сковава ум и воля, преувеличава и даже създава опасност там, дето я няма. А въображаемата опасност действа също тъй, както истинската.
От страх и умният изгубва ума си. На страха очите
са четири. От страх, та не паднах. Страх лозе пази. Кой
види вълка и вика и не, кой го не види, гърлото си дере. От
враните се бранят с плашило.
Да усещаш страх не е срамно, защото е естествено:
срамно е да не го надделееш. Страхливец е, който показва страх; юнак е, който го надвива!
„Скелето! Ти трепериш, но аз ще те закарам на още
по-опасно място!“ Мнозинството трепери, защото не
може да се унищожи плътта. И тоя трепет слагай в основа на всяко устройство, дисциплина, тактика – във
всичко що има за цел да отслаби това чувство, да го залъже, да го отклони от себе и да го усили у неприятеля.
Човек е крайно променлив: грижите за челядта, състоянието на здравето, силния студ и пек, умората, глада, жаждата непреодолимо влияят върху настроението,
с което влиза в бой: днес юнак, утре се колебае. И никой
не може да твърди, че е юначен, а може да каже само, че е
бил юначен. Скромността е първа добродетел на война.
Кой се хвали, той не пали.
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Сама хвала – добра хула.
Лесно е да се вречеш; да видим как ще го изпечеш. От
тиха вода да се боиш!
С всички сили залягай да овладееш себе си в първите
мигове на боя.
Съзнанието, че стотина войнишки очи следят първите ни стъпки, ще ни поддържа силно. Издържим ли първата проба, сетне е все по-леко и по-леко. Навикът към
опасност прави ни по-смели.
Честолюбието поддържа простите смъртни в опасност. Желанието да се отлитичи, надеждата за награда,
страхът от наказание и срамът са мощни двигатели.
Без честолюбие, послушание, благонравие, няма надежден войник.
Не от смърт, а от позор се боят.
За срам глава гине. Само човек, що се почита, може да
бъде действително юначен. За почит глава се облага.
В опасност човек добре изпълнява само крайно прости работи, които умее да върши по навик, сиреч без да
мисли, безочетно. Всичко сложно е неуместно и опасно.
Простотата е връх на съвършенството.
Под огъня закритията, даже като са несгодни и лежат
настрани от посоката, непреодолимо привличат хората.
Залегналата зад прикритие част никога не се повдига без външна подбуда на началниците си. Малцина се
противопоставят на изкуса да се скрият от това, що
трябва да минат: те заслужават най-голяма похвала;
те са юнаци на родината. Мнозинството мъчно тръгва
след офицера по отвореното поле, дето царува смърт и
пагуба; то върви бавно или никак не върви, а щом падне
водачът, всичко спира. Понякога трябва не само личен
пример, но и сурова разправа.
14

Мнозинството е равнодушно. То не действа по своя
вътрешна потреба, а се нуждае от външна подбуда. Който не забравя това, той ще воюва най-добре и, когато е
необходимо, ще прибегне към верни средства. Но не забравяй да въздействаш върху лошите страни на човека, основавайки успеха на добрите. Побеждават не ония, що
трябва да подкарваш, а ония, що е необходимо да удържаш. На всекиму на сърцето по един лъв лежи: властелин
е, който умее да го събуди.
Войник, който наблюдаван, държи се добре, няма да изпълни дълга си, ако бъде изгубен из вид. Човек е по-малко
юначен нощем, когато не го виждаш, отколкото денем,
когато е пред очите на другари и началници. Много разузнавачи донасят, даже без да отидат там, дето им е
заповядано. Офицер, който чувства окото на началника
върху себе, свърши чудеса.
Групата от хора има притегателна сила: човек не обича да се бие сам; иска да има зрители на подвига му.
Един юнак не е юнак. Без дружина няма юначина. Пред
очите на света красна е и смъртта.
Силата на самосъхраната е безспорно най-мощна и
най-постоянно и действа във всяко живо същество: ако
не беше тя и живот нямаше да има. Но жизнените условия са тъй сложени от векове, че за да запазим живота
си, сиреч за да удовлетворим самосъхраната, необходима
е самоотверженост. Само оня е достоен да живее, който
всякога е готов да умре.
За да запази себе си, народът отделя своите честни
и здрави синове в особено воинско братство, от което
иска самоотверженост до смърт, сиреч безкрайна.
Самоотвержеността на единиците е необходима за запазване на народите. Отечество се създава само чрез се15

беотрицание. Спасението на личността е в спасението
на обществото. Ако умре целият свят, ти за какво си?
Военното дело се издига изцяло на самоотверженост,
себезабрава. Който не може да отмести своята личност
в името на делото, той никога няма да бъде честен воин.
Единствена и всемощна добродетел е самоотвержеността, сиреч способността спокойно да умираме; търпеливо да страдаме; никога и от нищо да не се отчайваме; истината открито да изповядваме; грешките си
първи да признаваме; смело сами да се решаваме; отговорност за подчинените и за себе радостно да поемаме;
личността си в службата да не месиме; без гордост да
началстваме; без раболепство да се подчиняваме; всякога
усърдно да работим; всички закони честно и безукорно
да изпълняваме; каквито сме такива да се показваме; за
всичко способни да не се смятаме; ако е полезно за делото и младшия да слушаме.
Самоотверженост всякога и във всичко! Нищо за себе,
всичко в името на дълга. Личното аз е най-омразно. Аз е
нищожно; ние – всемощно.
„Искам безмълвно да вървите напред, а не да ламтите
за лични облаги“. Човешкото самопоклонство е едничка
причина за обща гибел. Най-зъл враг на офицерското достойнство е себелюбието.
Безвъзвратно обрекъл се на смърт, самоотверженият
е спокоен, упорен, страшен: пречки няма, за който е готов да плати с кожата си.
Побеждава само оня, който не се бои да погине: да свикнем с мисълта да мрем с чест е основа на велики подвизи.
Без тая решимост и най-бляскавите способности на разума са безполезни.
Да умреш добре е първото и най-полезното между човешките изкуства. Велико е това дело и дълго трябва да
16

се учиш на него: равнодушно да оставиш тоя свят, когато настъпи неминуемият час на смъртта.
Учи се на това, що е еднакво годно против всяко оръжие, против всеки враг – да презираш смъртта. Повече
от всичко е необходимо да се подготвяш за смъртта, защото подготовката за всичко друго може да излезе излишна. Неизбежно ще настъпи ден, в който ще трябва да
употребиш на дело подготовката си за смъртта.
Братко, трябва да се мре!
Да се мре трябва, братко!
За смъртта цяр няма. Две смърти няма, без една не може.
Мотика и лопата, най-последна заплата.
Възможно по-често спомняй си, че си назначен да убиваш и да гинеш и че никой даже за миг не знае къде го дебне смъртта; значи няма защо да се замисляш над това.
Престанеш ли да се страхуваш от смъртта, леко ще понесеш и всичко останало. Умирачката оправя всичко.
И така, изтръгни от себе си желанието да живееш.
Животът не се мери по дължина, а по съдържание. Благо е
не самият живот, а честният живот. Често даже всичкото благо е в това – да не живееш дълго. Когато всичко е изгубено и няма повече надежда, животът е позор,
смъртта – дълг.
По-добре честна смърт, отколкото безчестен живот.
По-добре гроб, отколкото роб.
Самоотвержеността е равнодействаща на целия
строй на живота и занятията. За да я развиеш и укрепиш: обичай делото, обичай войника, не злобствай, бъди
добър пастир, а не наемник, и ще бъде добре. Който много обича, той ще съумее и много да направи. Обичаш ли,
искаш; искаш ли – можеш!
Обичта е всесилна. Обичта е заразителна. Искаш ли
войниците да те обичат, сам обикни ги искрено, чисто17

сърдечно, самоотвержено. Искаш ли да завладееш чуждите сърца, дай своето. Сърце подир сърце върви. Дето
обич и любов, там и Господ е готов.
Всеки началник, който не умее да внуши почит към себе
си и да придобие любовта на подчинените си, не може да
се надява на успех. Любовта е основа на послушността.
Да внушите любов, преданост и страх е първият знак
и най-велико тържество на властта. Достоен за воина е
само страхът да огорчи началника, а не страх от сопата
на началника.
Безуморната грижа за воина, любовта към него, показана с дела, е най-добрият залог за победа. Войник, който
знае, че го пазим, сам не се пази, той знае, че е скъп и неговата самоотверженост в боя става безгранична.
Залагай на храната! Създавай чудовища чрез корема!
Здравата телесна сила е само по себе извор на безстрашие и смелост: в здраво тяло – здрав дух. Войниците да
бъдат сити при всички условия; да не мине ден, без да
получат топла храна. Юначни и разпоредителни началници нахранват ги даже след най-жестокия бой.
Яж и спи навреме. На война спи и яж всеки път, когато
ти се предостави случай за това.
От умението навреме да нахраниш частта често зависи изходът на боя. Ако войникът е сит, всичката работа е добра.
От глад по-лоша болест няма. Гладът от чума е полош. Страшно е без брашно. Гладът на много работи е
майстор. Гладна мечка хоро не играе. Гладен човек и сух
хляб яде. Гладен не отбира, а както намира. Гладен човек
лошо гледа. Гладен и патрика хляб си открадва. Глад глава
затрива. Глад от баяне не взима. Глад с думи не се пълни.
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Моите момчета нямат хлебета; няма хлебета, няма
момчета; няма момчета, няма победа!
Колкото и да се грижиш за ранените, все ще бъде малко. Дай им бърза помощ, насърчи ги, скоро назад препрати
ги. Залагай за болните; често ги посещавай и ги насърчавай. Нищо тъй не възстановява силите на болния, както
участието на любими началници.
Всичко върши навреме, основателно и без да бързаш.
Не прибързвай никъде и не закъснявай никога. Точно до
минута пресмятай времето. Човек е от месо и кости, а
не от желязо (па и желязото не издържа на всичко). Искай
от войника усилия, даже и тежки, но само в името на
делото, а не за лични прищевки.
Навикни да опазваш силите на войника при всички обстоятелства, за да ги използваш за най-големия напън.
Безполезният разход на сили подравя вярата в началника. Всяка излишна стъпка е престъпление спрямо успеха!
Сближи се с войника. Бъди му верен другар. Дели с него
радост, скръб и тегла. Без друго беседвай често с него. Не
пропущай случайните срещи, без да го попиташ за нещо
или без да му кажеш 2-3 слова. Чрез това присъединяваш
го към великото воинско братство, навикваш го да говори спокойно и да се държи вежливо; изучаваш го основателно и обсебваш оная къса, мъжествена, ясна и проста
реч, която е тъй необходима в бой и на маневри. С умен
да седиш, умен да станеш.
Колкото по-близо се държиш, толкова по-дълбока привързаност ще придобиеш; толкова по-голяма и по-неотразима власт ще имаш над сърцата в минути на опасност.
Във всички бойни войски, във всички времена, любовта,
доверието, взаимната преданост на началници към войници и на войници към началници твориха безсмъртни
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дела. Имай мъжеството, бидейки началник на служба, да
бъдеш другар вън от служба.
Да се сближиш с войника, не значи да го галиш. Той цени
и почита силата толкова, колкото презира безхарактерността и каприза. Популярничането е недостойно;
излишната суровост отдалечава и възбужда; излишната достъпност се обръща в свинство, от което и до
престъпление не е далеко.
Началник, който не държи войниците си в ръце и не ги
движи като един човек, не е достоен за положението си.
Давай личен пример с толкова по-голяма твърдост,
колкото положението е по-тежко. Хората работят при
оня, който сам не избягва работата. Вие знаете добре –
кога генералът води, кой не иска да умре?
Никога, колкото тежко и да бъде, не забравяй, ако искаш да успееш, с пълно самообладание води частта си в
бой, а не я изпращай.
Изисквай от себе си всичко, що дълга ти заповядва да
изискваш от подчинените – в поход върви на своето място; не яж, когато юнаците гладуват; не пий, когато жадуват; не се грей, когато мръзнат.
Дойде ли ред за почивка, първо настани ги добре; достави им достатъчно и добра храна; набави им за пиене прясна и незаразена вода; намери им суха и сгодна постилка, тогава помисли за себе си.
Сам устройвай се просто; живей скромно; задоволявай
се от малко. По всичко живей живота на войника. Много
ще се повдигне родната войска, ако всички се храним от
казана. Инак „ситият гладному вяра не хваща“.
Работи повече от подчинените. Не брой часовете.
Идвай на учение по-рано; отивай си по-късно, повече ще
видиш, повече ще научиш. Не спи, когато подчинените
спят – въпросът засяга твоята чест!
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