
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 май – ДЕН НА ПОБЕДАТА                  
 

 

В паласките до пачките 
с куршуми,  

на походи и в люти боеве  

зареждах ви, сурови мои 
думи,  

ранени в боя, мои 
стихове.  

Войнишката си нежност 
и омраза  

на вас, на вас еднички 
поверих.  

Това, което с пушка не 
изказах,  

опитах се да кажа в моя 
стих.  

В. Ханчев 

 

Жди  меня, и  я  
вернусь.                                             

Только  очен  жди, 

Жди, когда  наводят  
грусть 

Желтые  дожди, 

Жди,  когда  снега  
метут, 

Жди, когда  жара, 

Жди, когда  других  не  
ждут, 

Позабыв  вчера. 

К. Симонов 
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Д. Христова 

 

Военната журналистика възвиква с появата на комуникационните 

технологии и използването на телеграфната връзка между военните 

формирования и щаба на армията по време на Кримската война. 

Александър Македонски оценил значението на военните съобщения и 

неговите походи били съпровождавани от специално обучени хора, които 

описвали военните му успехи.  С изобретяването на печатарската машина 

от Гутенберг през 1450 година станало възможно хода на военните 

действия да станат общо достояние.  Едно от първите военни действия,  

което било отразено във вестниците е завладяването на остров Лесбос от 

френските и венецианските войски.  

Началото на 19 век бележи развитието на военната журналистика като 

професия. «Златният век» /1860 – 1914 г./, с въвеждането на новите 

технологии - фотоснимки и телеграф дава възможност отразяване на 

военните действия да заеме централно място в печата. През Първата 

световна война бил формиран разширен пропаганден апарат. Появила се 

цензурата. През Втората световна война масово били внедрени новите 

медии – радио и кино. Във войните през 20 век значението на военните 

кореспонденти значително нарастнало. Професията военен кореспондент 

била много необходима. Военните журналисти споделяли участта на 

войника.    

 
 

БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА 

МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ 

ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА 

ВОЙНА.  

 

През втория период на Втората 

световна война към щаба на 

Първа българска армия е създаден 

отдел за културната дейност на 

фронта, който обединява 

дейността на журналисти, 

писатели, кинематографисти, 

художници, артисти, режисьори, 

историци. Полк. Рангел Златков – 

военен журналист, публицист, историк и изследовател,  разглеждайки 
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участието на българските писатели във Втората световна война пише, че в 

създадената Пропагандна рота са участвали 225 културни дейци, сред 

които са били и много журналисти и писатели. 

Началник на ротата бил поручик Лалю 

Маринов – Ламар. Военните и фото 

кореспондентите били 40 души със съответното 

обезпечение. Командир на писателите бил 

Младен Исаев, на радиоколата Дако Даковски, 

на репортерите Рашко Шоселов. 

Били създадени два вестника:  всекидневникът 

«Фронтовак» - главен редактор Иван 

Мартинов и вестник «Часовой» с редактори 

Димитър Чавдаров – Челкаш и Стоян Ц. Даскалов.   

Различните военни формирования също издавали свои фронтови вестници: 

«Боец», «Народна гвардия», «Кавалерийски устрем» и др. Излизат  

повече от 200 окопни вестника. Някои 

от тях са: «Весел фронт» - редактор 

Михаил Лъкатник, «Тунджански 

боец» - Христо Ганев, «Към Берлин» 
- Иван Бурин и др. 

Генерал – полковник Владимир 

Стойчев казва за журналистите и 

писателите на фронта, които: «... бяха 

втори щаб на армията. ... Те 

възпламеняваха войните, повишаваха бойния им дух, вдигаха ги във 

вихрени атаки. Безкрайно съм им признателен».   

В изследванията са споменати поименно повече от 90 кореспондента – 

писатели и журналисти.  

Втора  фаза на войната: през януари 

1945 година журналисти, репортери, 

писатели и фотожурналисти се 

отправят към Унгария за да издават 

всекидневника на Първа българска 

армия в-к «Фронтовак». Главен 

редактор на вестника е Иван 

Мартинов, заместник-главен 

редактор е Павел Вежинов.  В 

редакцията работят  Ангел Тодоров, Димитър Чавдаров – Челкаш, 

Спас Йончев – Брезов, Георги Енев, Страхил Дюкмеджиев, Рашо 

Шоселов, Здравка Колева и Петър Славински.  Първият брой излиза  на 

Редакцията на в-к „Фронтовак” 
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22 януари1945 г. в гр. Сигетвар.   Рашо Шоселов – сътрудник на вестника 

пише: «В процеса на работа се учехме  еднакво от постигнатите успехи и 

от допуснатите слабости.  В едно обаче почти всички материали  на 

вестник «Фронтовак» имат несъмнена стойност – в жизнената правда и 

подкупващата искеност, които лъхат от страниците на целия вестник.»  

 

 

Иван МАРТИНОВ е роден на 11 януари 1912 г. в Ловеч. 

Завършва средното си образование в София и започва 

работа като книговезец, машинописец, словослагател, 

журналист. Първият му разказ е публикуван във вестник 

"РЛФ". Той  е един от основателите на Съюза на 

трудовоборческите писатели.  

Участник е във Втората световна война (1944-1945) и  

главен редактор  на вестник "Фронтовак". Завеждащ 

отдел е във в. "Отечествен фронт"  и "Работническо 

дело"; главен редактор на сп. "Славяни". Автор на драми, 

мемоари и творби за деца – оставил е  над 60 книги с 

разкази, повести, новели, романи и една комедия.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Източник: Вестник „Дума” от 14. Януари 2012  
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През м. март 1975 г. СБЖ и списание „Български журналист” организират 

среща на редакторите на вестник „Фронтовак”. Във втората фаза на 

войната /1945 г./ участват голяма група писатели и журналисти.  

 

 Иван БУРИН - Участва във Втората световна война 

като военен –кореспондент  - редактор на в-к 

„Часовой”, сътрудник на в-к „Фронтовак и „Народна 

войска”.  Написва  за войната  сборниците с очерци 

„Как минахме Драва“ (1945), „С Григорий Орда на 

Драва“ (1972). един от редакторите на в. „Студентско знаме“ и в. 

„Академик“ Редактор в изд. „Български писател“ (1960 – 1965).  

 

 

 

 

Вертер ХЛЕБАРОВ –  редактор на вестник „В бой за 

Родината” ,  е издание на 29 пехотен ямболски полк.  
 

 

 

                                    
 

 

Ангел ТОШКОВ - военен писател-доброволец в 

Отечествената война.  Участва в  списването на в. 

“Фронтовак”. 
 

 

 
 

 

 

Теньо СТОЯНОВ - Специален кореспондент на в. 

„Работническо дело“ и редактор на в. „Фронтовак“ След 

войната  е отговорен секретар и редактор на вестник 

„Литературен фронт“. След това кореспондент на БТА в 

Москва. За известно време е и директор на Българския 
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културен център във Варшава 

…”Известният журналист, писател и общественик Теньо Стоянов … 

е спасил живота на моя обичан приятел и колега Сашо Вълчев през 

годините на войната. Същият, който ме беше учил на “четмо и 

писмо” през годините на моята младост. Сега стоеше прав зад 

бюрото си в Съюза на българските журналисти и с момчешка усмивка 

на одухотвореното си лице пак ме поучаваше: кое-как да напиша в 

докладната записка до УС на СБЖ, какво най-съществено в нея да 

спомена и с какви извадки от документи да я подкрепя. И със същата 

усмивка ме кореше.”2… 

 

 

 
 

По информация на Центъра за 

екстермална журналистика за 

войната и военните действия могли 

да пишат онези издания, които имали 

свои кореспонденти на фронта: 

«Правда», «Известия», «Красная 

звезда», «Красный флот», 

«Сталинский сокол», 

«Комсомольская правда». За 

кореспондентите се изисквал „опит 

в журналистическата работа и 

необходимия за работа на фронта 

минимум военни знания” Освен 

това всички постоянни военни 

кореспонденти били зачислявани 

                                                 

2 Станко Михайлов – „Още са в спомените ми: Учителят ми в журналистиката 

бай Теньо Стоянов” 
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като кадри на Червената армия.  В документа за „Работа на 

кореспондентите на  фронта” на Управлението за пропаганда и агитация на 

ЦК на Партията  и Главното политическо управление на Червената армия е 

написано, че „Главната задача на военните кореспонденти е да бъдат 

показани хората на фронта – бойци и командири от Армията, добре 

владеещи военната техника и тактика....”. Военните кореспонденти на 

СССР са били на отчет в редакциите на вестниците, Совинформбюро, 

ТАСС и Радиокомитета.  

 

 
 

 
 

 

Константин СИМОНОВ - прозаик, поет, 

киносценарист, журналист и обществен деец, 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Konstantin_Michailowitsch_Simonow_1943.jpg
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военен кореспондент от Действащата армия във фронтовия вестник 

«Боевое знамя», публикувал в «Известия». През лятото на 1941 г. бил в 

обсадената Одеса като кореспондент на «Красная звезда», където са 

публикувани голяма част от неговите военни кореспонденции; Като военен 

кореспондент е бил на всички фронтове - Румъния, България, Югославия, 

Полша и Германия, свидетел на боевете за Берлин. 

«Аз  не бях войник, преди всичко бях военен кореспондент...» - К. 

Симонов                      

 
 

Михаил ШОЛОХОВ - прозаик, сценарист, 

журналист.  

През 1941—1945 г., работил като  военен 

кореспондент.  Публикувал няколко  очерка («На 

Дону», «На юге», «Казаки» и др.) и разказа «Наука 

ненависти» (1942) на военна тематика.  

 

 
 

 

Иля ЕРЕНБУРГ - В годините на войната  е 

кореспондент на вестник „Червена звезда“. Голяма част 

от неговите статии са публикувани на страниците на 

вестниците: „Правда“, „Известия“, „Червена звезда“, 

събрани са и в публицистичната книга „Война“ т. 1-3 

(1942 - 1944 година). 

 

 

 

  

Муса ДЖАЛИЛ – татарски съветски поет, кореспондент 

на вестник «Отвага».  Пленен и убит в затвора в Берлин. 

 

 

 

 

Сергей БОРЗЕНКО – фронтови  кореспондент на 

вестника на 18 –та армия «Знамя Родины» и вестника на 

Първи Украински фронт  «За честь Родины». 
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Виктор ТЬОМИН - военен фотокореспондент. Снима на много военни 

фронтове. Световна известност получава със снимката от борда на самолет 

„По-2“ от 1 май 1945 г. за в. „Правда“ на Знамето на победата над купола 

на Райхстага - единствена от събитието. Препечатана е и обикаля 

световната преса. 

Евгений ХАЛДЕЙ – военен фотокореспондент, автор  на знаменития 

фотокадър  «Знамя Победы над Рейстагом». 

Роберт КАПА — бил на фронта през цялата война. Много негови снимки 

са класически примери в жанра военна фотожурналистика 

 Макс АЛПЕРТ — през Втората световна война работил на фронта и в 

тила като фотокореспондент на ТАСС и Совинформбюро. Автор е на 

«Комбат» - един от символите на войната. В края на войната снимал в 

Прага, Берлин и Парада на победата в Москва  

Дмитрий БАЛТЕРМАНЦ  — фотограф, известен с фоторепортажите от 

строителството на противотанковите укрепления на Москва, отбраната, 

военните действия в Крим, битката при Сталинград.  

 

На 9 май 1945 година в-к «Правда» 

публикувал акта за капитулация 

германските въоръжени сили. В 

същия брой бил публикуван 

репортажа на БОРИС ГОРБАТОВ и 

МИХАИЛ МЕРЖАНОВ «Пушки 

больше не стреляют» — последният    

фронтови  материал от европейския театър                                                                         

на военните действия 

 

 
 

Борис Горбатов Михаил 

Мержанов 
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 Ърнест ХЕМИНГУЕЙ 

военен кореспондент през Втората световна 

война.  Отразява десанта в Нормандия. Пише за 

„Колиърс”. Военните му  кореспонденции  

приличат на документална проза. Втората 

световна война е последната, която Хемингуей 

отразява  
                                

Едуард КЕНЕДИ 

 

Кореспондент на Асошиейтед пресс.  Кореспондентът, съобщил 

първи за капитулацията на Германия, въпреки цензурата, според 

която трябвало да се изчака бил наказан за това. След 67 години 

агенството се извинило за своите действия. 

 

Алфред АЙЗЕНЩЕД –  

 

Една от най-прочутите му творби е Денят на победата, моментна 

снимка на страстна целувка по време на победния парад на моряците 

на Таймс Скуеър в края на Втората световна война  

 

 

 

 

 

Маргарет БЪРК – УАЙТ -  

През Втората световна война Уайт работи като военен 

фотокореспондент. След капитулацията на Германия, 

потресаващите и снимки на освободените от концентрационните 

лагери привличат вниманието на цял свят. 

 

 

 
 

 
 

Има исторически събития, които са многократно и задълбочено 

изследвани и сякаш е невъзможно да се добави нещо ново към тях. 

Съвремието ни убеждава, че някои периоди неведнъж се преосмислят 
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и нерядко, за съжаление, се пренаписват и преиначават. Неподвластни 

на времето и манипулациите остават фактите. 

 

 „Да се знае и да се помни!” -  тази  идея ни водеше, когато с колежката 

Бела Пенчева работихме по писмата на руските воини, освобождавали 

България от фашизма. Читателската поща, получавана в Главна редакция 

„Списания” към Агенция „София прес”, където ние се трудехме, винаги е 

била много обширна -  издавахме списание „България” на руски, 

английски, немски, френски, испански, италиански и арабски, 

разпространявайки го в цял свят.   

Най-високотиражна /240.000 екз. месечно/ бе версията на руски, като наши 

читатели и кореспонденти бяха ученици и пенсионери, инженери и 

учители, работници и интелигенция, пръснати из целия необятен Съветски 

съюз. Пишеха ни за интереса си към нашата страна, търсейки 

допълнителни сведения, чрез нас издирваха корените си, роднини или 

приятели, разказваха за плодотворните връзки между нашите народи в 

различни сфери на живота. Независимо от усилията на редакцията и 

специално привлечения за целта като наш сътрудник  княз Андрей 

Павлович Мещерски невъзможно беше да се отговори на всички.  Лавина 

от писма ни затрупваше  за тематичните викторини, които редовно 

провеждахме.     

Особено внимание отделяхме на писмата на хората, преминали през огъня 

на Великата Отечествена война. Написани с  прословутата искреност и 

откритост  на руската душа, споделящи с нас най-трагичните или 

радостните моменти от събитията, в които са били участници,  тези 

изповеди ни вълнуваха, трогваха, разтърсваха. Естествено, за нас бяха най-

интересни свидетелствата на фронтоваците, освобождавали България от 

фашизма. 

Аз имах дълбоко лични причини за специалното си отношение към такива 

писма – истинският ми баща е загинал някъде в Белорусия и аз знам за 

него твърде малко. Моите осиновители проф. д-р Стефан Писарев, 

български политемигрант в СССР, и инж. Наталия Михайловна 

Горшковская, рускиня,  са били участници във войната. Семейството ни се 

завръща в татковата родина през есента на 1945 г.,  двамата активно се 

включват в строителството на нова социалистическа България. Като 

реликви пазя техните воински и трудови награди.  

Бела Пенчева /1927 – 2007/ като една от най-младите антифашистки  

тогава, посреща руските войски на Дунава през есента на 1944 година и 

работи с тях до отпътуването им. Завинаги запазва дълбоки чувства на 

признателност към братушките. В по-късни години чрез нашето списание 



 

открива някои от своите познати, години наред поддържат 

кореспонденция, разменят си гостувания. Моята колежка и близка 

приятелка беше всестранно надарена личност, тя изработваше 

художествени плетива, и бродерии, рисуваше акварелни пейзажи, 

проявяваше способности на дизайнер, познаваше народни занаяти и издаде 

няколко книги, най известната от които е „Бусинската керамика”. 

Публикува и  книги с  разкази,  пишеше стихове, събрани в сборничето  

„Когато боговете си играят на зарове” /2000 г/ . Неизчерпаем източник на 

инициативи, нови начинания, с остро чувство за справедливост, заредена с 

оптимизъм дори през сетните си дни, когато бе принудена да остане  в 

дома си, но отказваше да ползва инвалидна количка, предвижвайки се с 

офис-стол на колелца. На стари години усвои компютърна грамотност и 

всеки ден твореше. Нейна близка приятелка в мрежата,   измежду мнозина   

стана и  белоруската писателка  Светлана Алексиевич, сега Нобелов 

лауреат за литература. 

Притежавайки  развито чувство за историзъм, Бела първа  оцени какво 

съкровище представляват писмата на руските солдати. Заедно сортирахме 

техните послания, подготвяхме публикации на страниците на нашето 

издание. За съжаление, смогнахме да отпечатаме само една твърде малка 

част, но нито едно писмо не оставихме без отговор. Огромна, къртовска, 

предимно извън работното време работа, в която двете вложихме много 

душевни сили. Руските хора се отблагодаряваха за интереса към техните 

съдби с нови писма, нови подробности, оригинални снимки или 

фотокопия. 

Списание „България” престана да съществува с идването на демокрацията. 

Уволнени бяха редакторите, разпилени  архивите… С Бела спасихме 

няколко кашона писма и фотоматериали. Те залегнаха в основата на 

книгата „Голоса войны”, издадена в навечерието на 

шестдесетгодишнината от Победата над фашистка Германия. Първата част 

представлява подборка от писма и снимки от архива, втората - мои 

интервюта с ветерани от войната, живеещи постоянно в България,  все 

уникални, никъде непубликувани спомени за съдбоносни дни.  

По повод седемдесетгодишнината от края на Втората световна война  нова 

част от  архивните материали бяха сканирани в сайта на Руския културно-

информационен център, и използвани в книгата „Мгновения ценою в 

жизнь”. Директорът Баженов даде висока оценка на нашето дело.  Въпреки 

публикациите, много писма и снимки още не са станали достояние на 

обществеността. С дъщерята на незабравимата ми колежка Румяна 

Пенчева, сътрудник на Националния литературен музей в София, 

предадохме на Руския информационен център част от архива. Имаше идея 



 

той да бъде изпратен в Музея на Великата Отечествена война в Москва, 

обаче някои, в това число и ние, смятахме, че трябва да остане в България 

и да намери  своите изследователи извън политическата конюнктура. 

 Каква ще е по-нататъшната съдба на безценните свидетелства на тази 

многолетна историята предстои да разберем. 
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