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Abstract: For 30 long years after its liberation (19 February / 3 March 1878) the Principality 
of Bulgaria had remained a vassal of the Supreme Ottoman State, when the Young Turk 
Revolution broke out on 3/16 July 1908. The coup destabilised the empire and allowed the 
Bulgarian government to carry out a bold political act (basically against the will of most of 
the Great Powers). On 22 September 1908 in Veliko Tarnovo, the then subjected to the Sultan 
Bulgaria declared its independence, the principality was proclaimed a kingdom, and Prince 
Ferdinand I accepted the title of “King of the Bulgarians”.  
Today, Bulgaria’s Independence Day is celebrated as an official holiday, but nearly 50 years 
after World War II, it was still shrouded in ideological fog and plunged into profound 
information darkness. However, as it turns out, the echo of the historical event had resonated 
strongly and far away. News and details about Bulgaria’s proclamation of independence 
trickled out to reach the pages of Western European periodicals, which covered it extensively 
in articles, while illustrated editions rushed to depict the news coming from our country.  
Browsing the pages of some of these periodicals, British newspapers and magazines, in 
particular, and coming across invaluable drawings, photographs and photographic reports, the 
author Dr. Sc. in History Petar Kardzhilov has undertaken to study their origin, to classify and 
analyse their content and to identify their authors. As it turns out, the final part of the 
“proclamation” – the triumphant return of Tsar Ferdinand to Sofia on 29 September 29 / 12 
October – was even filmed on camera and the newsreel was shown on the silver screens of 
dozens of cities across Western Europe. Details of these and many other hitherto unknown 
facts are revealed in this scientific paper by Dr. Sc. Petar Kardzhilov. 
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Кратка предистория на една окупация 

 
 Цели 30 години след деня на своето освобождение (19.ІІ./3.III.1878 г.)1 
Княжество България остава васално на Височайшата османска държава, в която на 3/16 
юли 1908 избухва Младотурската революция. Политическият преврат дестабилизира 
империята и на 5/18 септември 1908 г. служителите на „Източни железници” (Chemins 
de fer Orientaux) обявяват стачка. Тази интернационална компания, основана през 1870 
г. от барон Морис дьо Хирш (1831-1896) и просъществувала до 1937 г., строи и 
експлоатира железопътни линии в европейската част на Османската империя, повечето 
от които се озовават в територията на Княжество България след неговото създаване 
(1878 г.) и най-вече след неговото съединение с Източна Румелия (1885 г.). Въпреки 
това концесионерите (предимно чужденци) запазват собствеността и правата си върху 
тези железници, които по време на споменатата стачка българската армия окупира, а 
българското правителство национализира и отказва да върне на техните притежатели, 
предлагайки им обаче да ги откупи. 
 Подробности за тези събития стигат до страниците на западноевропейския 
периодичен печат, чиито илюстровани издания правят всичко възможно да онагледят 
пристигащата от Балканите тревожна информация. Едно от тях е „The Illustrated London 
News” (1842-2003) – „първото в света илюстровано седмично списание” (официално 
регистрирано като вестник), което още на 20 септември/3 октомври помества върху 
цяла страница 11 чернобели фотографии, обединени под общо заглавие 
„Неоправданата” българска окупация на Източните железници: княз Фердинанд, 
неговата столица и народът му – изгледи от София” / Bulgaria’s „Unjustifiable” 
Occupation of the Oriental Railways (Vol. CXXXIII, № 3624, 3.X.1908, p. 481). Под 
снимките биват изписани както техните наименования, така и името на автора им: 
„Фотографии на Де Уинд, за Ърбановата компания”. 
 
Триото Ърбан–Де Уинд–Маккензи 
 
 Хари Уилс Даръл де Уинд (Harry Willes Darell de Windt, 1856-1933) е журналист, 
писател и „безразсъдно смел” околосветски пътешественик. В ранната пролет на 1905 г. 
той прекосява Балканския полуостров – от Триест (тогава в Австро-Унгария) до Яш 
(Румъния), придружаван от шотландския кинооператор Джон Маккензи (John 
Mackenzie, 1861-1944). Тяхната „експедиция” е организирана и финансирана от 
американския филмов продуцент Чарлс Ърбан (Charles Urban, 1867-1942), живеещ и 

 
1 Датите в настоящата публикация (включително и тези, под които са излизали цитираните 

периодични издания) са посочени според валидните през разглеждания период (1878-1910) два 
календара: Юлиански (т. н. стар стил), употребяван в по-голямата част от Балканите и в България; и 
Григориански (т. н. нов стил), който по същото време се използва в Западна Европа и Великобритания. 
Разликата между тях през ХІХ век е 12 дни, а през ХХ век – 13. 
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работещ по това време в Лондон. В началото на 1907 г. излиза книгата на Де Уинд 
„През Дивата Европа” (Windt 1907), две от главите на която – „Смутна земя” („The 
Land of Unrest”) и „Плевен и проходът Шипка” („Plevna and the Shipka Pass”), са 
посветени на България, където тандемът престоява от 21-22 март докъм края на месеца. 
„През Дивата Европа” е илюстрирана със 100 фотографии, дело на автора ѝ. Точно 19 
са заснетите у нас – от тях четири са направени в София (с 82 000 жители тогава). 
Дирята на Джон Маккензи е целулоидна и може да бъде проследена в каталозите на 
споменатата „Ърбанова компания” – изпроводилото шотландеца на Балканите 
предприятие за производство на филми, регистрирано през лятото на 1903 г. в Лондон 
под наименованието „The Charles Urban Trading Company” (TCUTC). 
 
Актуални новини – превтасали фотографии 
 
 Желаейки да изпревари конкуренцията, „The Illustrated London News” (ILN) 
отпечатва „фотографии на Де Уинд”, правени преди повече от три години „за 
Ърбановата компания”. Ето защо не е изненада, че три от тях се оказват дежавю: зад 
първата, озаглавена „Голямата джамия” (Баня Баши), наднича снимка, включена от 
Чарлс Ърбан в „Притурка № 200” (The Charles Urban Trading Co., Ltd. Catalogue. 
Supplement № 200. New Urban-Eclipse Films. London, 1907-1908, р. 15) – едно от 
многобройните допълнения към „генералния каталог” на неговата компания; и в тази 
брошура (на с. 18), и в книгата на Де Уинд (с. 200) присъства фотография, кръстена от 
ILN „Български планински селянин” и изобразяваща шоп в традиционна носия, яхащ 
необезпокоявано бял кон по бул. „Княгиня Мария Луиза”; докато с „Български 
селянки” – три моми, крачещи по трамвайните релси, е онагледена само „През Дивата 
Европа” (с. 206). 
 Останалите 7 фотографии в ILN са: „Грандхотел „България”, „Православна 
църква” („Света Неделя”, наричана тогава „Свети Крал”), „Единственият планински 
патрул при прохода Шипка”, „Българска селянка”, „На пазара” (Женският пазар до 
Голямата джамия), „Български селянин, орящ с два вола” (втората снимка, която не е 
правена в София) и „Типична улична сцена” (ул. „Леге”, гледана откъм ул. „Алабин”). 
Споменатите 10 изображения рамкират последната фотография, разположена в центъра 
на страницата и показваща в цял ръст княз Фердинанд І Сакскобургготски (1861-1948) 
и втората му съпруга Елеонора Ройс-Кьостриц (1860-1917), „щракнати” най-вероятно в 
Германия по време на сватбата им, включвала два венчални обреда – католически 
(състоял се на 15.ІІ.1908 г. в град Кобург – църквата „Св. Августин”) и лютерански (на 
17 февруари в църквата на замъка Остерщайн до град Гера). Всъщност, още на 5 март 
1908 г. излизащото в Лайпциг списание „Illustriеrte Zeitung” (№ 3375) използва за 
оформлението на първата страница от своята корица същата фотография – любопитен 
детайл, който изключва Хари де Уинд от кръга на претендиращите за нейното 
авторство (сн. 1, 2).  

ILN продължава темата „Българската „анексия” на „Източни железници” и в 
броя си от 17 октомври, илюстрирайки я с две, но този път актуални снимки – най-
вероятно получени от България и със сигурност осъществени от фотографа Попов 
(Popoff) – допускам, че в случая става дума за работещия в Ямбол Д. Попов (Поппов). 
Визуалното им съдържание се припокрива изцяло от текстовете към тях:  

„Войници на цар Фердинанд отстраняват от длъжност турски чиновници” и 
„Турска собственост, завладяна от България: Локомотив на Източни железници, 
заобиколен от български военни” (The Illustrated London News, Vol. CXXXIII, № 
3626, 17.X.1908, p. 523). 
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Сн. 1. „Неоправданата” българска окупация на Из-
точните железници: княз Фердинанд, неговата сто-
лица и народът му – изгледи от София. 

        Сн. 2. Честа практика в началото на XX 
век е едни и същи фотографии да се 
срещат в различни издания. 

 
 

 

Сн. 3. Първите актуални снимки от 
българската „анексия” на „Източни 
железници” – най-вероятно дело на 
ямболския фотограф Д. Попов. 
 
 
 
 

Ходът на България – сензационен 
и дързък 
 
Стачката на служителите в „Из-
точни железници”, започнала ка-
то най-обикновена „синдикална” 
акция, изостря българо-турските 
отношения, обтяга ги до скъсване 
и в крайна сметка довежда до по-
литическа криза. Междувременно 
една срещу друга се възправят и 
някои от големите държави в 
Западна Европа, където също 
протичат антагонистични проце- 

си: френско-германският спор за Мароко; приготовленията на Австро-Унгария 
насилствено да присъедини към своите предели Босна и Херцеговина – територия, 
окупирана от дуалистичната Хабсбургска монархия вече 30 години, макар и формално 
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водеща се подвластна на Османската държава; исканията на Русия за отваряне на 
Проливите за нейната флота; териториалните претенции на Гърция спрямо автономния 
остров Крит… 

Тази международна ситуация не само бива оценена като благоприятна от 
българското правителство, но и умело използвана от неговия министър-председател 
Александър Малинов (1867-1938) – на 22.ІХ.1908 г. (дата, чествана днес като 
официален празник) във Велико Търново подчинената на султана България прогласява 
своята независимост, княжеството бива обявено за царство, а княз Фердинанд І приема 
титлата „цар на българите”. На следващия ден Австро-Унгария анексира Босна и 
Херцеговина, а на по-следващия Гърция присъединява остров Крит към своята 
територия… Великите сили не са очаровани от тези актове, но не са и изненадани от 
тях – макар да биват поставени не пред един, а пред три „свършени факта”. Като 
гаранти на Берлинския договор (1878 г.) те решават да не се намесват директно в 
конкретните „казуси”, а да изчакат, докато страстите поутихнат – с цел 
предотвратяване избухването на световен конфликт. 
 
Пейзажи и типажи от „Прусия на Балканите” 
 
 За разлика от европейските имперски управници управите на лондонските 
илюстровани периодични издания реагират светкавично, акцентирайки върху 
„политическата сензация на седмицата” – „обявяването на България за независимо 
царство” („kingdom”). Тъкмо на тази тема популярният „илюстрован седмичен 
вестник”, именуван „График” (The Graphic), посвещава приложението си в броя от 27 
септември/10 октомври (Supplement. – The Graphic, Vol. LXXVIII, № 2028, 10.X.1908, p. 
1–4), запълнено от статията „Драматичният ход на България. Пейзажи и типажи от 
„Прусия на Балканите”, илюстриращите я 16 фотографии и една карта – „Карта на 
Балканите, показваща разположението на България и Турция”. Две от снимките, 
изобразяващи „български пехотинец” и „български офицер”, са миниатюрни – навярно 
изрязани от първообрази с по-голям размер. Друга една („Турско-българската 
граница”) е направена от американския журналист Фредерик Мур (Frederick Moore) 
през далечното лято на 1903, когато той пребивава у нас, за да отрази Илинденското 
въстание – като специален кореспондент на лондонския „Daily Express” и като 
фотограф на „График”. Останалите 13 (съгласно придружаващите ги надписи) са на 
„Ърбан, Де Уинд и Топикъл“  (The Topical Press Photographic Agency – британска фото-
агенция, съществувала в периода 1903-1957), на „Ърбан, Де Уинд” или само на „Де 
Уинд” (срв. сн. 4).  
 Три от тези 13 фотографии фигурират в „Притурка № 200”: „Пазарен площад в 
Габрово”, „София, България” (шопът, яздещ на воля по централния столичен булевард) 
и „София, България, сменяване на караула пред двореца”, преименувани от 
редакторите на „График” на: „Характерна за българските градове сцена, пазарът в 
Габрово, разположен близо до границата с Румелия”, „Български фермер” и „По-
казателна сцена: Австрийски войници маршируват по улиците на София, съвременната 
столица на България”. Само за некоректната информация – географска, историческа, 
политическа, наблъскана в тези три титула, може да се напише цяла статия. Аз ще се 
задоволя единствено да кажа, че нищо „показателно” („significant”) няма в третата 
фотография, защото в нея няма никакви „австрийски войници”, а само упътени към 
сградата на двореца български гвардейци.    
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Сн. 4. Приложението в броя на „График” от 27 септември/10 октомври 1908. 
 
 Много по-съществена (за историята на ранното кино у нас) е визуалната 
информация, съхранена в други три от илюстрациите на „График”. Самите им 
наименования – „Елитната охрана на княз Фердинанд” (в случая най-вероятно става 
дума за кавалеристите от Лейбгвардейския конен полк, конвоиращи владетеля, 
осигуряващи личната му неприкосновеност, изпълняващи функциите на негови 
телохранители и дворцова стража), „Полева артилерия в действие” и „Планинска 
артилерия по време на маневри” – са далеч от „идилично-етнографския” стил на Хари 
де Уинд, а и от предпочитанията на Джон Маккензи, чиито милитаристични епизоди, 
заснети на Балканите, се броят на пръсти. Ето защо предполагам, че едва ли някой от 
тях двамата е сътворил тези фотографии. Те сякаш са изтръгнати от военната поредица 
на Чарлс Райдър Нобъл (Charles Rider Noble, 1854-1914) – също (като Маккензи) 
кинооператор на Чарлс Ърбан, по чиято заръка снима на два пъти в България – през 
есента на 1903 г., когато реализира 17 „кинематограми” (хроникално-документални 
филми с времетраене от 1 до 4 минути); и през първата половина на 1904 г., когато 
осъществява нови 21 късометражни ленти. Тези времеви отрязъци пасват идеално на 
онова, което се вижда от трите кавалерийско-артилерийски изображенията в „График” 
– затова и не бих се изненадал, ако един ден се окаже, че вестникът наистина е 
отпечатал кадри от филми, реализирани от англичанина у нас. Което би направило 
разглеждания брой още по-ценен, защото се знае със сигурност, че всички кинохроники 
на тандема Ърбан-Нобъл са изгубени (най-вероятно безвъзвратно) за човешката 
цивилизация… 
 Четири фотографии („на Де Уинд за Ърбановата компания” и „на Топикъл”) и 
две рисунки („на Р. Кейтън Удвайл”) запълват цялата 495-а страница на броя на ILN от 
10 октомври, озаглавена „Облакът на войната над Близкия Изток: Сцени от 
прокламацията на независимостта на България и други илюстрации, свързани с 
кризата” (The Illustrated London News, Vol. CXXXIII, № 3625, 10.X.1908, p. 495; сн. 5). 
За съжаление, никъде не се виждат „сцени от прокламацията”, макар че това 
словосъчетание присъства дословно в текстовете към две от снимките, предлагащи 
обаче само изгледи от Търново! Реализирани от Де Уинд три години по-рано. 

Неактуални фотографии, не особено коректни спрямо българите внушения и 
много заблуда предлага на своите читатели притурката от 8 страници на ILN от 17 
октомври, започваща със статията „Скандалът в Близкия Изток” на Едуард Дайси 
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Сн. 5. Четири фотографии на Де Уинд и две рисунки на Р. Кейтън Удвайл.  
 

(Edward Dicey – автор на книгата „България, Селската държава”), онагледена с 
фотография („доставена от полковник Маси”) на „Царския дворец в София” (сн. 6), 
издигащ се на няколко метра от сградата на хотел „България”, в който отсядат и Чарлс 
Нобъл, и Хари де Уинд, и Джон Маккензи (The Illustrated London News, Vol. CXXXIII, 
№ 3626, 17.X.1908, p. 523).  
 Втората страница на приложението, разработваща темата „Контактните точки: 
На турско-българската граница”, е изпъстрена от 8 отлични „фотографии на един 
британски офицер”, една от които изобразява „Български войници на пограничен пост” 
(Supplement. The Scramble in the Near East. – The Illustrated London News, Vol. CXXXIII, 
№ 3626, 17.X.1908, p. I. Следващите страници (сн. 7) показват мигове от живота на 
сръбската армия; някои от „великите личности на кризата” – 9 портрета на балкански 
монархически особи; „Желязната ръка на Австрия в нейния нов доминион”; 
„Източникът на проблемите в Близкия Изток: Австрийският император и българският 
цар Фердинанд”, „владетелите, които измамиха Европа” – „иронична скица” („a sly 
study”), нарисувана от Л. Сабатиер (L. Sabattier), сн. 8; балкански жени в характерни за 
съответния етнос носии – мохамеданката от Босна е заснета от фотографа Болак, а 
сръбкинята – от колегата му Шюсо-Флавиан2 (сн. 9; „Подготовката на България за вой- 

 
2 Шарл Шюсо-Флавиан (Charles Chusseau-Flaviens) – френски независим фото-

журналист (1890-1910), създател на първите фотографски агенции, сътрудник както на 
парижките издания L’Illstruction и Le Monde, така и на лондонските ILN и The Graphic. 
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Сн. 6.  Фотографията „Царският дворец в 
София”, „доставена от полковник Маси”. 

 
 

Сн. 7. „На турско-българската граница” – 
„фотографии на един британски офицер”. 

 

 
Сн. 8. „Владетелите, които измамиха Европа” – 
„иронична скица” на Л. Сабатиер. 
 

 
Сн. 9. Погранично българско градче (горе) и бълг. 
селяни в празнично облекло (долу), сбрани на 
местната спирка в очакване на царския влак, 
отвеждащ на 29.ІХ./12.Х.1908 Фердинанд в София 
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на срещу Турция” – рисунка на холандския художник Херманус Вилем Коекоек (Her-
manus Willem Koekkoek, 1867-1929) „по скеч на Рук Карнеги [Rook Carnegie], нашия 
специален кореспондент в Близкия Изток”, озаглавена „В деня на обявяването на 
независимостта: Резервисти от българската армия очакват на гарата в Браила влака, 
който трябва да ги откара в страната им”…(сн. 10). 
 
 
 

 
 
Сн. 10. Рис. Херманус Вилем Коекоек. 

 
 

Сн. 11. Портрет на цар Фердинанд I. 
 
 
Царски портрети 
 
 Журналистите от Албиона не досаждат със своите ласкателства на „новия цар на 
България”, отношението им спрямо височайшата му персона е по-скоро иронично, 
отколкото възторжено, но пък е факт, че три портрета, показващи потомъка на 
Бурбоните в едър план, грейват върху кориците и на ILN, и на „График”. Надписът под 
първия, дело на австрийския фотограф Карл Пицнер (Carl Pietzner, 1853-1927) и 
отпечатан от ILN на 10 октомври, гласи:  

От лейтенант на половин заплата до цар на България: Фердинанд, владетелят на 
 новото царство (The Illustrated London News, Vol. CXXXIII, № 3625, 10.X.1908, 
p. 489; сн. 11). 

 Текстът под втория портрет, публикуван същия ден от „График”, охарактеризира 
монарха като „Човекът на деня в европейската политика: Фердинанд Български” (The 
Graphic, Vol. LXXVIII, № 2028, 10.X.1908, p. 413; сн. 12). С помощта на фотомонтажа 
царят е изобразен в цял ръст върху фона на маршируващи български войници. Вляво и 
вдясно над главата му е мултиплициран националният ни герб. И всичко това не е 
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направено случайно – тази корица се оказва „преддверието” към „българския брой”, 
включващ и нея, и вече описаното приложение (последните 4 от всичките 36 страници) 
с 16-те фотографии от „Прусия на Балканите” (без да се брои споменатата карта на 
полуострова), и още една страница (420), побрала статията „The F. O. Bag” на Люсиен 
Улф, разглеждаща политическата ситуация в Ориента, илюстрирана с три фотографии, 
две от които са с Фердинанд – върху първата той е в компанията на император Франц 
Йосиф І, а върху втората – редом със съпругата си Елеонора. Любопитният факт не 
убягва от погледа на „Български търговски вестник”, излизащ в София и списван на 
български и немски език, който тутакси го огласява: „The Graphic”. Това отбрано и в 
целия свят разпространено лондонско списание възпроизвежда в последния си брой 
много сполучливо портретите на Техни Величества Цар Фердинанд I и Царица 
Елеонора” (The Graphic. – Български търговски вестник, г. XVI, № 216, 1.X.1908, с. 3; 
сн. 12). 
 

 
 

Сн. 12. Цар Фердинанд І. 
 
 

Сн. 13. Цар Фердинанд І. 
 
 Доста претенциозна и кичова рисунка тиражира ILN на 24 октомври, придружа-
вайки я със следната кратка информация (сн. 13): 

Последната художествена придобивка на българския цар Фердинанд: 
 Фердинанд Български в одеждите на някогашен български владетел. Този 
 портрет на Фердинанд Български, очевидно нарисуван в предчувствие на 
 последните събития, показва наскоро прогласения цар, облечен в дрехите на 
 един от старите български царе. Картината е дело на А. Митов (1862-1930) и е 
закупена от цар Фердинанд (The Illustrated London News, Vol. CXXXIII, № 3627, 
24.X.1908, p. 553). 

 И тази вест не бива пропусната. Този път от софийския всекидневник „Дневник” 
– един от флагманите на тогавашната родна преса, който след две седмици известява: 



             е-списание в областта на хуманитаристиката 
                                     Х-ХХI в. год. VIII, 2020, брой 16; ISSN 1314-9067 https://www.abcdar.com              Петър Кърджилов                                    

Художествената английска илюстрация „The Illustrated London News”, е 
 поместила в броя си от миналата неделя портрета на Цар Фердинанд в параден 
 костюм на старобългарските царе. Този портрет е репродукция от оригинала, 
 изработен от нашия художник А. Митов преди една година, по заповед на Царя 
(Портрета на българския Цар. – Дневник, г. VII, № 2242, 24.X.1908, с. 3). 

 В крайна сметка се оказва, че британският печат публикува една-единствена 
фотография, сътворена на 22.ІХ./5.X.1908 г. във Велико Търново! Заимствана най-
вероятно от френския „Илюстрасион” (1843-1944) и поместена на 24 октомври в ILN 
(The Illustrated London News, Vol. CXXXIII, № 3627, 24.X.1908, p. 572), тя бива 
придружена от два надписа. Първият, разположен над нея, гласи:  
 „Нова страница в историята: Сътворяването на цар за България”, а вторият, 
 поставен под изображението, уверява, че „провъзгласяването на княз Фердинанд 
 за цар на България в Търново” е станало на мястото, „върху което се е въздигал 
 замъкът на старите български царе”. Сн. 14.  

Най-отдолу пък са изредени имената на членовете на българското правителство, 
дръзнало да осъществи този политически акт пряко волята на повечето от Великите 
сили. 

 
Сн. 14. Нова страница в историята – 22.ІХ./5.X.1908, Велико Търново 

 
Новината за събитието, състояло се в „Деня на Независимостта” в 

старопрестолния български град, стига и до ушите на британските филморазпрос-
транители. На 26 септември/9 октомври специализираното лондонско списание „The 
Music Hall and Theatre Review” (MHTR) отпечатва в рубриката си „Кинематограф” 
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следното съобщение:  

Във вторник вечерта [6.X.1908 г.], веднага след обявяването на независимостта 
на България, г-н Чарлс Ърбан, със съгласието на г-н Алфред Бът3, добави към 
прекрасната „Ърбанора” – филмовата част от програмата на театър „Палас”, една 
великолепна и изключителна поредица от анимирани картини, снимани в 
протежение на месеци и показващи Българската армия по време на полеви 
учения. Тези вълнуващи сцени ще бъдат представяни всяка вечер до по-
нататъшно уведомление. От тях се вижда, че по отношение на физиката, 
снаряжението и строевата подготовка войниците на новия цар малко 
поизостават, но за сметка на това кавалерията е отлична – не случайно още от 
VII век българите биват специално споменавани във връзка с тяхната майсторска 
езда. Особено актуални са зрелищните кадри, показващи български и турски 
гранични постове, охраняващи разделителната линия между двете държавни 
територии, както и цялостната панорама на древната [средновековната] столица 
Търново. Останалите Ърбанови филми, включени в програмата, показват 
нагледно и убедително понеделнишкия полет на аероплана на г-н Уилбър Райт 
над Льо Ман и удивителното изваждане на потъналия крайцер „Гладиатор” (The 
Cinematograph. Permanent Pavilion Picture Show. – The Music Hall and Theatre 
Review, Vol. XL, № 1025, 9.X.1908, p. 230). 

 

  
Сн. 15.  „Случващото се в България” върху 
киноекраните на Великобритания. 
 

 
 

Сн. 16. Сър Алфред Бът.  

На следващия ден театралният седмичен вестник „Ера” (The Era, 1838-1939), 
едновековен рупор на театъра и шоубизнеса, отпечатва идентичен текст (Variety Gossip. 
– The Era, Vol. 72, № 3655, 10.X.1908, p. 22), чийто съкратен вариант пък се появява във 
в. „The Sporting Times” (Round the Halls and Suburban Theatres. – The Sporting Times, № 

 
3 Сър Алфред Бът (Alfred Butt, 1878-1962) – британски театрален импресарио, който в периода 

1904-1918 г. е мениджър на лондонския театър „Палас” (The Palace Theatre) – популярен мюзикхол на 
площад „Кеймбридж”. 
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2351, 10.X.1908, p. 4).  
Редом с това обявление се ширват рекламни карета, които също предлагат 

информация за повода, провокирал появата върху екрана на споменатите „вълнуващи 
сцени”, но и представят по-подробно тази „поредица от анимирани картини”. Най-
напред излиза обява в „Сцена” (The Stage, 1880-2007) – „най-тиражираното от всички 
драматични и музикални списания”, което на 8 октомври анонсира цели четири 
„балкански” филма, три от които се оказват заснети в България:  

БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ НА ПОЛЕВИ УЧЕНИЯ. Граничен пост, показващ турски и бъл-
гарски караули при Бараково [Baratara]: ревностно охранявана – Български 
подразделения от всички родове войски – Маневри – Вихрена атака  на кавале-
рията – Прекосяване на река в галоп – Спускане по планински проход – 
Прецизна стрелба на артилерията – Планинска пехота в действие – Марш на 
войскова част – Личната охрана на новия български цар, и т.н. № 2275. Код 
„Фердинанд”. Дължина 600 фута.  
ТЪРНОВО: ДРЕВНАТА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ. Провъзгласяването на новата динас-
тия – Всяка пръчка и всеки камък са идеалният дом на романтиката  и фантазия-
та, декорът за рицарството и сблъскващите се доспехи – По-средновековен от 
Ротенбург (град в Германия, съхранил старинната си архитектура), като че ли 
изровен от къртица лабиринт от странни къщи, живописно струпани връз 
варовиков кратер, чиято връхна точка е крепостта, излъчваща усещането, че е 
непревзимаема; всичко това се предхожда от всеобхватни панорамни кинокадри, 
заснети от влак, движещ се през Търновския пролом. № 2276. Код „Столица”. 
Дължина 200 фута.  
ОБИЧАЙНИ ИЗГЛЕДИ ОТ БЪЛГАРИЯ. Порядки и привички от тамошния  живот – Не-
обикновени старинни градове, характерни лица, пазарни и улични сцени, и т.н. – 
Изгледи от София, Дряново, Габрово, Рилския манастир – Товарене на зърно в 
Бургас [Bulgas], и т.н. № 2277. Код „София”. Дължина 305 фута.  
ХЕРЦЕГОВИНА, БОСНА И ДАЛМАЦИЯ. Анексирани от Австрия, 7 октомври 1908 
[актът за това е издаден на 23.ІХ./6.X.1908] – Железопътни и други панорами – 
Диви, скалисти или пък потънали в зеленина пейзажи, пенливи потоци и т.н. – 
Животът в градовете – Странно и необичайно. № 1993. Код „Босна”. Дължина 
710 фута” (The Stage, № 1438, 8.X.1908, p. 31). Срв. сн. 17. 
 

 
Сн. 17. Рекламно каре в „Ера” от 10.X.1908.   



             е-списание в областта на хуманитаристиката 
                                     Х-ХХI в. год. VIII, 2020, брой 16; ISSN 1314-9067 https://www.abcdar.com              Петър Кърджилов                                    

Непосредствено след тази информация рекламодателите от TCUTC са сметнали 
за нужно да огласят:  

ЪРБАНОРА В ТЕАТЪР ПАЛАС, ЛОНДОН, най-перфектният съвременен показ на 
анимирани картини, възторжено аплодиран от света, съставен изключително от 
филми на „Ърбан”, „Еклипс” [Éclipse] и „Радиос” [Radios]” (Film Gossip. The 
Balkan States and Bulgaria. – The Era, Vol. 72, № 3655, 10.X.1908, p. 27). Сн. 18. 
 

 
Сн. 18. Лондон, площад Кеймбридж, театър „Палас”  

 
Новината бива мултиплицирана още в същия брой, но на друго място – в 

постоянната рубрика „London Variety Stage”, където „Сцена” след като подробно 
запознава своите читатели с репертоара на популярното лондонско вариете „Палас”, 
изстрелва:  

Няколко актуални филма, имащи отношение към случващото се в България, 
 бяха показани в програмата „Ърбанора Биоскоп” (London Variety Stage. The 
Palace. – The Stage, № 1438, 8.X.1908, p. 11). 

 Текстът на поместеното първоначално в „Сцена” рекламно каре, оформено по 
същия начин, се появява на другия ден в MHTR (The Music Hall and Theatre Review, 
Vol. XL, № 1025, 9.X.1908, p. 240), а на по-следващия и в „Ера” (The Era, Vol. 72, № 
3655, 10.X.1908, p. 35), където обаче четирите посочени по-горе заглавия са 
представени под общ титул – „Източната криза” („The Eastern Crisis”); срв. сн. 19. 
   

 
                       Сн. 19. Рекламно каре в „Ера” от 17.X.1908. 
 

Освен това вестникът предлага (в рубриката си „Филмови клюки”) 
допълнителна информация, озаглавена „Балканските страни и България”:  
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От известно време Ърбан Трейдинг Къмпани се зае с изработката на филми за 
 балканските страни – съвсем нови, разбира се, които вече са завършени и готови 
 за показ – и то в най-подходящия момент, когато очите на целия свят са втора- 
чени върху случващото се в Близкия изток. Първият раздел се вглежда в 
 живота на Българската армия и прави вълнуващ преглед на всички родове 
 оръжия. Вторият показва дискутираната Ориенталска железница, първоначална-
та причина за настоящата криза, и предлага панорамни гледки към Търново, 
древната столица на България. Третата серия се занимава подробно с 
 Босна, Херцеговина и Далмация – държавите, анексирани наскоро от 
 австрийското правителство. Както поведението и обичаите на хората, така и 
 живописната природа на различните региони са правдиво илюстрирани в тази 
 възхитителна поредица, която трябва да се радва на широка популярност (Film 
Gossip. The Balkan States and Bulgaria. – The Era, Vol. 72, № 3655, 10.X.1908, p. 
27). 

 В следващите броеве и на MHTR, и на „Ера” TCUTC също представя обширно 
рекламно каре, в което филмите от другия край на Европа са вече пет на брой – към 
досега известите четири бива добавен „Сърбия” („Servia”), обединени в раздел, 
наименуван този път „Балканската криза” („The Balkan Crisis”).  

Нови серии – допълват под това заглавие рекламодателите – предизвикващи 
 огромен злободневен интерес, прекрасни, особено ценни в този критичен 
 момент и изключително реалистични кадри представят всеки квадратен метър от 
 региона, от който в момента зависи мирът в Европа (The Music Hall and Theatre 
Review, Vol. XL, № 1026, 16.X.1908, p. 256; The Era, Vol. 72, № 3656, 17.X.1908, 
p. 35). 
Г-н Чарлс Ърбан продължава своите филмови серии, показващи характерното 
 от обществения и трудовия живот в застрашените от война балкански страни – 
 известява в същия брой MHTR, анонсирайки „Новите филми на седмицата” в 
 рубриката си „Кинематограф”. – Сега той предлага „Сърбия”, „Българската 
 армия на полеви учения”, „Обичайни изгледи от България”, „Търново”, и 
 „Босна, Херцеговина и Далмация” – областите, анексирани неотдавна от 
 Австрия” (The Cinematograph. New Films of the Week. – The Music Hall and 
Theatre Review, Vol. XL, № 1026, 16.X.1908, p. 252). 

 Така една железничарска стачка прераства в екранна „сага”, озаглавявана и 
„Източната криза”, и „Балканската криза”, и „Българската криза” („The Bulgarian 
Crisis”) – под последното наименование бива рекламирана една „пълна сутрешна 
програма”, включваща този път и филма „Сърбия”, която „Ърбанора Биоскоп” изнася в 
театър „Палас” на 18 октомври (неделя) от 14:00 часà (The Morning Post, Year 136, № 
42558, 16.X.1908, p. 6). 

Всред тази „петактова” хроникално-документална поредица най-ярко се 
откроява „българската триада”: „Българската армия на полеви учения”, „Търново: 
Древната столица на България” и „Обичайни изгледи от България”. Навярно защото от 
всички тогавашни балкански събития най-гръмовно се оказва прокламирането на 
независимостта на България. 
 В края на месеца биоскопът в театър „Импайър” (The Empire Theatre), друг 
„популярен мюзикхол” в Лондон (площад „Лестър”),  

демонстрира няколко много хубави картини от България и показва нейния 
 народ – тема, която не можеше да бъде по-актуална, защото това е държавата, 
 представляваща понастоящем най-голям интерес от всички [балкански] 
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 страни” (Amusements. – The Belfast News-Letter, Vol. CLXXIII, № 29067, 
27.X.1908, p. 7).  
През ноември пък екранът в театър „Роял” (The Royal Theatre) в Хебърн (малък 

град в Североизточна Англия) бива „окупиран” от „Българската армия” („Bulgaria’s 
Army”) – допускам, че в случая става дума за вариативно и скъсено заглавие на 
„Българската армия на полеви учения” (The Provinces. – The Stage, № 1444, 19.XI.1908, 
p. 7). 
 Цитираните материали (предимно рекламни) от британския печат (предимно 
лондонски) говорят красноречиво, че TCUTC реагира експедитивно на балканските 
събития. Нейните прожекции в театър „Палас” започват на 6.X.1908 г. вечерта – още на 
другия ден след официалната („де юре”) прокламация на „независимостта на България 
от Отоманската империя”. Ето защо рекламите насочват към „няколко актуални филма, 
имащи отношение към случващото се в България”, прожектирани „веднага след 
обявяването на независимостта на България”, „в най-подходящия момент, когато очите 
на целия свят са вторачени върху случващото се в Близкия изток”… Ето защо те не 
пропускат да подчертаят, че именно „дискутираната Ориенталска железница” е 
„първоначалната причина за настоящата криза”, акцентират върху железопътните 
епизоди – „всеобхватни панорамни кинокадри, заснети от влак”, „железопътни и други 
панорами”, „панорамни гледки към Търново”... 
 
Дъщерните фирми на Чарлс Ърбан 
 
 Любопитна подробност е фактът, че споменатите „особено актуални”, „много 
хубави” и „зрелищни” кадри се демонстрират не къде да е, а в реномираните столични 
мюзикхолове „Палас” и „Импайър” – част от вариететната програма на които е тъкмо 
„Ърбанора Биоскоп”. Оказва се също, че под общия „покрив” на „Ърбанора” 
(запазената марка на TCUTC) биват събрани филми на „Ърбан” (TCUTC), „Еклипс” и 
„Радиос”. 
 Основано от Пол Джоузеф Раукс и Джордж Хенри Роджърс (1874-1912) – 
американски кинооператор и мениджър, работил до края на живота си за Ърбан, 
акционерното дружество „Еклипс” („Затъмнение”) е регистрирано в Париж през август 
1906 г. Още същата година то поема правото да разпространява „екзотичната” 
продукция на Чарлс Ърбан във Франция, а и не само там – в Щатите например бива 
рекламирано като „Ърбан-Еклипс”. Ето защо в репертоара, който кинокомпанията 
предлага по това време, преобладават репортажи, заснети от многобройните Ърбанови 
кинооператори в Африка (Египет, Занзибар, Южна Африка), Близкия изток и Турция 
(Константинопол, тамошната променада), Китай (Шанхай, Хонконг), Япония, Ява, 
Мексико, Канада, Русия, Ирландия (състезания по стипълчейс), Норвегия, Италия 
(Венеция, Сицилия, Месина, като не бива пропуснато и тамошното земетресение през 
1908 г.)... Успешното пласиране на тези британски „анимирани картини” позволява на 
„Еклипс” да увеличи през юли 1908 г. капитала си от 600 000 на 1 500 000 франка, а и 
да придобие по-голямата част от дела на компанията „Радиос”, създадена през 1907 г. 
През 1913 г. „Еклипс” произвежда 150 филма годишно, заемайки по този показател 
четвърто място сред посестримите си във Франция (Mannoni 2005: 199). 
 
Целулоидната диря на Джон Маккензи 
 
 Въпреки адекватната реакция на британските средства за масово осведомяване 
става ясно, че случилото се на Балканския полуостров ги е сварило неподготвени. Най-
неприятно изненадани се оказват онези медии, от които читателите и зрителите 
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традиционно очакват не само актуална, но и визуална информация. Тъкмо нейният 
недостиг е очевиден както в илюстрованите периодични издания, върху страниците на 
които доставените от кризисния регион злободневни фотографии се броят върху 
пръстите на едната ръка, така и в киното, което не разполага с подходящи филми, а и с 
технологичен потенциал, който да му позволи тяхната скоростна изработка. Ето защо 
издателите прибягват до фотографиите на Хари де Уинд, а дистрибуторите на 
„целулоидни сънища” до кинохрониките на Джон Маккензи – заснети (и едните, и 
другите) на Балканите през ранната пролет на 1905 г. 
 Всъщност заглавията на филмите на шотландеца се появяват за първи път 
вкупом на 11.X.1907 г., когато MHTR (Cinematograph Notes. – The Music Hall and 
Theatre Review, Vol. XXXVIII, № 973, 11.X.1907, p. 250) анонсира поредицата „През 
Балканите” („Across the Balkans”), състояща се от осем филма („eight enthralling 
subjects”):  

 „Румъния: нейните граждани и войници” („Roumania: its Citizens and Soldiers”), 
 „Херцеговина, Босна и Далмация” („Herzegovina, Bosnia and Dalmatia”),  
 „Черна гора и Албанските Алпи” („Montenegro and the Albanian Alps”),  
 „Живот и изгледи от Сърбия” („Life and Scenes in Servia”),  
 „Македония и въстаниците” („Macedonia and the Insurgents”),  
 „България и нейните жители” („Bulgaria and its Citizens”),  
 „Българската пехота” („Bulgarian Infantry”) и  
 „Българската кавалерия и артилерия” („Bulgarian Cavalry and Artillery”). 
 Междувременно осемте наименования биват обявени и във в. „Ера”, и в 
рубриката „Най-новата продукция” (Latest Productions) на специализираното лондонско 
седмично издание „Kinematograph and Lantern Weekly” (KLW). И то в четири поредни 
негови броя – от 17, 24 и 31 октомври и от 7 ноември 1907 г. Списанието 
(просъществувало в периода 1907-1919) публикува предимно статии за киното (някои 
от които доста обширни), но редом с тях оповестява и пестеливи данни за премиерните 
заглавия на многобройните английски фирми филмопроизводителки (в случая само 
титулите, метража на лентите и името на техния продуцент – Чарлс Ърбан). 
 Вероятно към края на 1907 г. излиза от печат поредното каталожно издание на 
TCUTC – споменатата „Притурка № 200”, представяща (от с. 2 до с. 20) специализира-
на информация, обособена в тематичния раздел „През балканските страни” („Across the 
Balkan States”), в който фигурират абсолютно същите заглавия, вече огласени от MHTR 
и KLW. В рекламно-търговската брошура обаче те са номерирани, „кодирани”, 
„оразмерени” и „оценени”:  

 № 1969, код „Румъния”, дължина 420 фута, цена £7 (The Charles Urban Trading 
Co., Ltd. Catalogue. Supplement № 200. New Urban-Eclipse Films. London, 1907-1908, рp. 
18-20);  
 № 1993, код „Босна”, 710 фута (там, с. 4-6);  
 № 1994, код „Балкан”, 350 фута (там, с. 6-7);  
 № 1995, код „Сърбия”, 435 фута, £7 5s. (там, с. 8-9);  
 № 1996, код „Македония”, 540 фута, £9 (там, с. 10-12);  
 № 1997, код „България”, 800 фута, £13 6s. 8d. (там, с. 12-14);  
 № 1998, код „Разгръщане”, 410 фута, £6 16s. 8d. (там, с. 15-16);  
 № 1999, код „Предница на оръдие”, 415 фута, £6 18s. 4d. (там, с. 17). 
 Това е крайният резултат от „Експедицията на Ърбан Биоскоп” (The Urban 
Bioscope Expedition), която не само успява да прекоси териториите на шест балкански 
страни (според днешната меродавност на географския атлас): Черна гора, Хърватска, 
Босна и Херцеговина, Сърбия, България и Румъния, но и да се завърне в Лондон с 
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негативен материал, от който в TCUTC изработват „една поредица от осем филма”. Не 
без патриотична гордост ще подчертая, че четири от тях са заснети в България, а 
общият метраж на лентата, представяща родината ни в „През балканските страни”, е 
най-голям – 2165 фута (660 м., 36 мин.). За всички останали пет държави той е общо 
1915 фута (580 м, 32 мин.). 
 Въпреки тези „габарити”, впечатляващи за времето си, поредицата (като цяло) не 
бива прожектирана с комерсиална цел върху екрана в продължение на цели три години 
и половина (броени от времето на нейното заснемане). През това време TCUTC обявява 
„сериала” за продан посредством реклами в пресата – под наименованието „През 
Балканите”, предлага го на дистрибуторите, каталогизира го в „Притурка № 200” – като 
„През балканските страни” (в изданието от 1909 г. разделът е именуван „Балкански 
страни”/„Balkan Countries”: Kinematographic Film Subjects. ‛Urban,’ ‛Eclipse,’ ‛Radios.’ 
London, Charles Urban Trading Co., August 1909, p. 255-262), но тези начинания така и не 
довеждат до неговото масирано разпространение в кинотеатрите. Защото самата 
компания не се ангажира с неговия показ – за такъв липсват сведения. Изключение 
прави единствено филмът „Румъния: нейните граждани и войници” – „щедро 
аплодиран там, където е бил показван” в края на март и началото на април 1907 г. (The 
Era, Vol. 70, № 3575, 30.III.1907, p. 31; № 3576, 6.IV.1907, p. 35; The Music Hall and 
Theatre Review, Vol. XXXVII, № 946, 5.IV.1907, p. 224). 
 
„Българската армия” в Северна Америка 
 
 Излизането на „Притурка № 200” бива последвано от поредното рекламно 
затишие, проточило се до края на годината. Чак на 5/18.I.1908 г. седмичното филмово 
списание „The Moving Picture World” (1907-1927) за първи път споменава заглавието 
„Българската армия” / „Bulgarian Army” ( Latest Films of all Makers. – The Moving Picture 
World, Vol. 2, № 3, 18.I.1908, p. 50). То се появява в същата постоянна рубрика 
(„Премиерни филми на всички производители”) още три пъти (Latest Films of all 
Makers. – The Moving Picture World, Vol. 2, № 4, 25.I.1908, p. 66; № 5, 1.II.1908, p. 86; № 
7, 15.II.1908, p. 126) – до средата на февруари. От предоставената оскъдна информация 
се узнава само наименованието на кинохрониката, нейният продуцент – „Ърбан-
Еклипс”, както и дължината ѝ – 440 фута, които при тогавашната „кинематографична” 
скорост от 16 кадъра за секунда са се прожектирали върху екрана за малко повече от 7 
минути. 
 „The Moving Picture World” (MPW) започва да излиза на 24 февруари/9 март 
1907 г. в Ню Йорк и за кратко време се превръща не само в най-влиятелното за 
американската целулоидна индустрия специализирано периодично издание, но и в най-
авторитетния за времето си световен флагман на седмото изкуство. Днес пък то е 
безценен информационен извор за изследователите на историята на киното – при това 
достъпен, след като в периода 2011-2016 г. всичките му броеве бяха дигитализирани. 
Оказа се, че някои от тях съхраняват сведения за кинематографичната дейност в 
България – абсолютно неизвестни досега. 
 Прави впечатление фактът, че титулът „Българската армия” се появява най-рано 
не в британско, не в западноевропейско, а в северноамериканско специализирано 
издание! Заглавието липсва дори в каталога на TCUTC – „Притурка № 200”, където 
обаче фигурират военните репортажи „Българската пехота” (№ 1998, 125 м.) и 
„Българската кавалерия и артилерия” (№ 1999, 126 м.). Следвайки логиката на 
изложеното дотук, която би могла да се охарактеризира като „пазарна”, защото 
съответства на основните принципи на бизнесмена и търговеца Чарлс Ърбан, устремен 
преди всичко към печалбата и същевременно твърде далеч от императивите на 
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съвременното авторско право, може да се предположи, че още през 1907 г. подбрани 
части от тези две милитаристични кинохроники, чиято обща дължина е била 825 фута 
(251 м.), са „интегрирани” с помощта на монтажа в нов, сборен, навярно по-качествен 
„продукт”, анонсиран за първи път под титула „Българската армия” (135 м.) в MPW 
през януари 1908 г. На 25 септември / 8 октомври същото (но във Великобритания) 
прави и KLW, ограничавайки се с огласяването (в постоянната си рубрика „Най-новата 
продукция”) само на заглавието („The Bulgarian Army”) и продуцента – Ърбан (дори не 
бива посочен метражът на лентата, иначе традиционна за изданието практика). На тази 
дата в „Сцена” излиза цитираното вече рекламно каре, представящо цели четири 
„балкански” филма, три от които се оказват заснети в България преди много-много 
години… 
 
„Кинематограмите” на Чарлс Райдър Нобъл 
 
 Причината за това забавяне е трудно обяснима, особено като се има предвид 
Чарлс-Ърбановата филмо-разпространителска активност, често прерастваща в агресив-
ност. В случая най-вероятно посочените количествени параметри не са довели до 
постигането на кой знае колко високи качествени показатели на кинокадрите, заснети 
от Джон Маккензи в България. Доказателство за това е безспорният факт, че 
впоследствие към тях са били добавени някои от 38-те „кинематограми”, реализирани 
от Чарлс Нобъл през 1903 г. и 1904 г., които в ранните каталози на TCUTC са 
представени под самостоятелни заглавия. Всички епизоди (до един) в „Българската 
пехота” и „Българската кавалерия и артилерия”, а то ще рече и в „Българската армия”, 
са дело на Нобъл – според анотациите (описанията) на неговите късометражни филми. 
Същото може да се каже за 14-те от всичките 17 сегмента, изграждащи „Македония и 
въстаниците”, осъществени при това в по-голямата си част (без един) през 1903 г.! Виж, 
в „България и нейните жители” присъствието на англичанина е по-скромно – на 
майсторството му се дължат само половината от 18-те сегмента на „пътеписа”. 
 По същата „пазарна” логика са създадени най-вероятно и филмите, рекламирани 
през октомври 1908 г. От тях единствено репортажът „Херцеговина, Босна и Далмация” 
запазва първоначалното си наименование – дадено му още през октомври 1907 г. Прави 
впечатление също и фактът, че през октомври 1908 г. той бива анонсиран в 
периодичния печат със същия титул, под същия номер – 1993, със същите код и 
дължина, както в „Притурка № 200” (появила се в края на 1907 г. или началото на 1908 
г.). Докато трите му „български” събратя: „Българската армия на полеви учения” (№ 
2275), „Търново: Древната столица на България” (№ 2276) и „Обичайни изгледи от 
България” (№ 2277), не фигурират в „Притурка № 200”. Техните нови заглавия, тяхната 
нова номерация (в сравнение с вече известното от каталозите на TCUTC) обаче не 
означава, че става въпрос за нови филми! 
 Съдържанието на филма „Българската армия на полеви учения” едва ли се е 
отличавало от това на „Българската армия”, сглобен от парчета лента, изрязани с 
помощта на монтажните ножици от двата репортажа „Българската пехота” и 
„Българската кавалерия и артилерия”; докато двата географско-исторически изгледа (№ 
2276 и № 2277) ще да са били изтръгнати от целулоидната плът на „България и нейните 
жители”. Причината за тази трансформация вече бе посочена – политическите събития, 
които неочаквано връхлитат Балканския полуостров. Тъкмо те подсещат Чарлс Ърбан, 
че компанията му разполага с филми, които от години събират прах върху рафтовете. 
Американецът добре знае, че неговите стари ленти нямат нищо общо със стачката в 
„Източни железници”, огласяването на независимостта във Велико Търново или 
анексирането на Босна и Херцеговина, ала съдържат железопътни епизоди, някои от 
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които дори „заснети от влак”; живописни гледки към Търново, всеобхватни панорами 
както на града, така и на железопътната линия, прекосяваща Търновския пролом; 
изображения на скалистите планини, котловините и странните градове на Босна и 
Херцеговина… Тези кадри скоростно биват организирани в една „великолепна и 
изключителна поредица от анимирани картини”, която бива ловко „пришита” към 
политическите сензации, обединени от печата в едно цяло, наречено Източната криза. 
Тъкмо тя в края на септември (на Балканите) или в началото на октомври 1908 г. (във 
Великобритания) се оказва „злободневието на деня”, тъкмо тя окуражава Ърбан да 
покаже тези „нови” заглавия. „И то в най-подходящия момент, когато очите на целия 
свят са вторачени върху случващото се в Близкия изток”. 
 Затова и рекламите акцентират върху актуалността на филмите, върху 
отношението им към случващото се и на Балканите, и в България. „Особено актуални 
са – уверява рекламата в MHTR – зрелищните кадри, показващи български и турски 
гранични постове, охраняващи разделителната линия между двете държавни 
територии, както и цялостната панорама на древната [средновековната] столица 
Търново”. Всъщност, като краен продукт, филмите са „съвсем нови, разбира се” – както 
твърди в. „Ера”, според който TCUTC сравнително отскоро („от известно време”) се е 
заела „с изработката на филми за балканските страни”, „които вече са завършени и 
готови за показ”. От компанията обаче умишлено премълчават факта, смятайки го 
навярно за някаква незначителна подробност, че кинокадрите, от които се състоят 
техните „съвсем” нови филми, са заснети преди цяла петилетка! Че „картините”, които 
биват охарактеризирани като „особено актуални” и показват постовете на турско-
българската граница, са „изографисани” с помощта на светлината от Чарлс Нобъл 
точно преди 5 години – през октомври-ноември 1903 в Бараково (или Кочериново), 
където тогава е минавала демаркационната линия между двете държави – „ревностно 
охранявана”. От това време са и изгледите, посредством които англичанинът съхранява 
величието на Рилския манастир, разположен близо до границата. През ранното лято на 
1904 г. пък той осъществява както „търновските панорами”, така и споменатото 
„товарене на зърно” в Бургаското пристанище. 
 Това ни най-малко не омаловажава приноса на Джон Маккензи, комуто най-
вероятно принадлежи направата на някои от търновските епизоди и със сигурност на 
изгледите от София, Дряново и Габрово – български градове, които шотландецът не 
само посещава през 1905 г., но и филмира със своята кинокамера… 
 
„Българската триада” във Франция 
 
 Рекламната кампания, подхваната през есента на 1908 г. от TCUTC в британския 
специализиран печат – оригинална или банално-шаблонна, мащабна или не, очевидно 
дава резултат и бизнесът потръгва – не само на Острова, но и в „много европейски 
държави”, където балканските филми са били прожектирани – според уверението на 
покойния вече сръбски професор Деян Косанович, един от най-големите познавачи на 
историята на киното на Балканите (Kosanović 2000). 
 Само няколко дни след старта на хвалебствената офанзива, даден на 8 октомври 
от лондонското списание „Сцена”, парижкият му събрат „Cine-Journal” (1908-1937) 
огласява на 13 октомври в рубриката си „Нови филми” (Nouveautés cinématographiques) 
цели 11 заглавия на „Еклипс” (Société générale des Cinématographes „Eclipse”), сред 
които на първо място фигурира „Българската армия” („L’Armée Bulgare”, 190 м., 10 
мин. и половина; срв. Nouveautés cinématographiques. – Cine-Journal І, № 9, 13.Х.1908, р. 
12. Сн. 20).  
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Сн. 20. Родното стълпотворение в „Cine-Journal” достига своите висоти на 14/27.Х.1908. 
 

Титулът се появява в още три броя (Nouveautés cinématographiques. – Cine-
Journal І, № 10, 20.Х.1908, р. 12; № 11, 27.Х.1908, р. 12; № 12, 3.ХІ.1908, р. 12) на 
авторитетния „седмичен орган на кинематографичната индустрия” („organe hebdoma-
daire de l’Industrie Cinématographique”), превърнал се само месец след раждането си 
(2/15.VІІІ.1908г.) в „глашатай” на отрасъла (Mannoni 2005: 121). 
 В същата рубрика „Cine-Journal” (Кърджилов 2016 / Kardzhilov 2016) представя 
и „Търново, столица на България” („Tirnovo (Capitale de la Bulgarie)”, 65 м., 3 мин. и 
половина) – за пръв път в брой № 10, и „Изгледи и лица от България” („Scènes et Types 
Bulgares”, 95 м., 5 мин.) – за пръв път на 27.Х.1908 г. В този брой (№ 11) родното 
стълпотворение достига своите висоти – на една и съща страница (12) биват упоменати 
и трите заглавия! Заедно с репортаж от маратона в Лондон, пейзажи от Мексико и 
близки планове на аероплана на Уилбър Райт… Все филми, разпространявани и 
рекламирани от френската фирма „Еклипс”, ала произведени от TCUTC. 
 
„Българската триада” в Германия 
 
 На 14.Х.1908 г. излизащото в Дюселдорф списание „Кинематограф” (Der 
Kinematograph) отпечатва върху цяла своя страница рекламно каре на „Еклипс”, 
анонсиращо продукцията на „фабриката” TCUTC („Kinematographen- und Films- 
Fabrik”). Гвоздеят всред представяните заглавия се оказва една „поредица от картини” 
(„Eine Bilder-Serie”), охарактеризирана като „сензационна програма” („Ein sensationelles 
Programm!”), озаглавена „България” („Bulgarien”) и оказала се „трисерийна” (Der 
Kinematograph, № 94, 14.X.1908, с. 2): 

  „Българската армия” („Die Bulgarische Armee”, 194 м.),  
 „Земята и хората на България” („Land und Leute in Bulgarien”, 100 м.) и 
 „Престолният град Търново” („Die Krönungsstadt Tirnowo”, 65 м.).  

Идентична реклама „Кинематограф” публикува и в следващия си брой (Der 
Kinematograph, № 95, 21.X.1908, с. 2), където заглавието „България” бива придружено 
от двукратно изписаното възклицание „Сензационно!!”, а дължината на „Българската 
армия” междувременно е „скъсена” на 192 м. 
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Сн. 21. България в Германия: „Кинематограф”, Дюселдорф, 21.X.1908 г. 

  
Трите заглавия шестват из кината в Германия поне до края на годината. За това 

свидетелства авторитетният сайт „The German Early Cinema Database” (GECDb), 
съдържащ данни за около 45 000 филма, прожектирани в страната през 1895-1920 г. 
Според информацията в него трите кинохроники са огласени (най-вероятно еднократно 
и вкупом) в изданието „Kostüme, Kulissen” (№ 1230, 1908), което (също като „Cine-
Journal”) посочва за тяхна фирма производителка (Produktionsfirma) френската „Еклипс, 
Париж” (Die Bulgarische Armee, 1908. GECDb – http://www.earlycinema.uni-koeln.de/ 
21.VІІІ.2014). Оказва се, че първият филм, фигуриращ в GECDb под № 2186, се е 
„смалил” на 174 м. (Die Bulgarische Armee, 1908. GECDb – http://www.earlycinema.uni-
koeln.de/films/view/2186; 23.ІІІ.2016; докато вторият (№ 8356: Land und Leute in Bulga-
rien, 1908. GECDb – http://www.earlycinema.uni-koeln.de/films/view/8356; 23.ІІІ. 2016) и 
третият (№ 8193: Die Krönungsstadt Tirnowo, 1908. GECDb – http://www.earlycinema. 
uni-koeln.de/films/view/8193; 23.ІІІ.2016) запазват метражите си. 
 
„Българската армия” в Австралия 
 
 На 7.I.1909 г. седмичното лондонско издание „Биоскоп” (The Bioscope), 
регистрирано като вестник, ала изглеждащо като списание, известява, че „великото 
шоу” на Т. Дж. Уест се радва на „феноменален успех” в австралийския град Мелбърн. 
Навярно защото в богатата програма от филми, които г-н Уест е предлагал на местните 
зрители, фигурира заглавието „Гражданите и армията на България” („Bulgaria’s Citizens 
and Army” / Items of Interest. – The Bioscope, № 117, 7.I.1909, p. 7). Съдържанието му 
най-вероятно е представлявало „микс” от „България и нейните жители” и „Българската 
армия”, стигнали, вървейки ръка за ръка, чак до Зеления континент! 
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Сн. 22. България в Австралия („Биоскоп”, 7.I.1909). 

 
Променливи заглавия, променливи размери 

 
 Идеята, заложена в афоризма „панта рей” („всичко тече”), сякаш дамгосва и 
филмите, заснети от TCUTC у нас. Доказателство за това, че всичко в света се променя, 
дават репортажите „Българската пехота” (125 м.) и „Българската кавалерия и 
артилерия” (126 м.), които се „вливат” в „Българската армия на полеви учения”, 
преименуван на „Българската армия”. Първоначалната („американска”) дължина на 
филма е 135 м. (според MPW), след което започва да нараства – в Англия на 183 м. 
(според „Сцена”), във Франция – на 190 м. (според „Cine-Journal”), за да достигне 194 
м. (според „Кинематограф”) в Германия, където същевременно и се скъсява на 192 м., 
че дори и на 174 м. – според GECDb (в този случай не е изключено печатарска грешка 
да е превърнала числото 194 в 174). 
 „Променливи величини” се оказват и заглавията, и дължините на останалите два 
филма, водещи своето потекло най-вероятно от „България и нейните жители” (№ 1997, 
244 м.). „Търново: Древната столица на България” (60 м.) се споменава и като 
„Търново, столица на България” (65 м.), и като „Престолният град Търново” (65 м.), а 
„Обичайни изгледи от България” (93 м.) – като „Изгледи и лица от България” (95 м.) и 
„Земята и хората на България” (100 м.). 
 
Сцени от България и София в Англия 
 
 „Биоскоп” е информирал за ставащото по света, но не е изпускал из око и случ-
ващото се у дома. Не случайно една от постоянните рубрики на изданието се нарича 
„Обиколка из провинцията”. Тъкмо в нея се съобщава, че в началото на 1909 г. в 
„Актовата зала” на град Норич (Източна Англия) са прожектирани филми, показващи 
боксов мач, река Замбези и „България и нейните жители” („Bulgaria and its Inhabitants” : 
Round the Provinces. – The Bioscope, № 117, 7.I.1909, p. 15).  
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Сн. 23. България в Източна Англия (Норич) 
 

След месец отново „Биоскоп” информира своите читатели за „свещен концерт”, 
проведен в залата „Сейнт Джеймсис Хол” в град Кингс Лин (Източна Англия), по време 
на който са били показани и филми, сред които „България и нейните граждани” 
(„Bulgaria and its Citizens”:  Items of Interest. – The Bioscope, № 123, 18.II.1909, p. 11). 
 

 
 

Сн. 24. България в Източна Англия (Кингс Лин) 
 

През май в популярния лондонски мюзикхол „Улуич Хиподрум” е изнесена 
„атрактивна програма”, между отделните части на която са били прожектирани кратки 
филми. Един от тях, охарактеризиран като „интересен”, е показвал „различни сцени от 
България” („various scenes in Bulgaria”: London Variety Theatres. – The Era, Vol. 72, № 
3686, 15.V.1909, p. 18). 
 В края на 1909 г. се появява друг „български” филм – „Улични сцени и други 
изгледи от София” („The Street Scenes and other views of Sofia”:  Film Gossip and Notices. 
– The Era, Vol. 73, № 3719, 1.I.1910, p. 33), окачествен като „великолепен” („splendid”) и 
включен в програмата, предлагана през Коледно-новогодишната седмица от вариете 
„Новият Павилион” в градчето Аштън-ъндър-Лайн, разположено близо до Манчестър. 
Същото се случва през лятото на 1910 г. върху екрана на кинотеатър „Албърт Хол” в 
град Дарвин (недалеч от Блекбърн), където бива прожектиран репортажът „Картини от 
София (България)” („Pictures of Sophia (Bulgaria)”: Provincial Theatricals. – The Era, Vol. 
73, № 3751, 13.VIII.1910, p. 6). В тази информация, огласена от в. „Ера”, най-вероятно 
става дума за части от филма „България и нейните жители”, в който присъстват 
епизоди, описани в „Притурка № 200” като „пазарни сцени в София” и „софийски 
улици и движението по тях”… 
 Така заснетите от Джон Маккензи през 1905 г. кинокадри продължават да 
развличат британеца и през 1910 г. Оказва се, че със стари ленти могат да се 
илюстрират настоящи събития като Балканската криза, част от която е и 
прокламирането на независимостта на България. Случилото се в Търново не се 
споменава директно като подбудител на прожекциите на „българската триада” във 
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Франция и Германия, но въпреки мълчанието на местната преса, то се подразбира. 
Някои разпространители, водени от желанието да актуализират съдържанието на 
предлаганите от тях филми, понякога дори променят наименованията им. Немското 
прокатно заглавие на „Търново: Древната столица на България” би могло например да 
се преведе буквално и като „Търново, градът на коронацията” („Die Krönungsstadt 
Tirnowo”) – маркетингов прийом, който не само повежда (подвежда) мисълта към 
наскоро състоялия се политически акт, за да провокира интереса на аудиторията, но и 
вкарва лентата в кръга на „обичайните заподозрени”, макар че вероятността тъкмо тя да 
е фиксирала провъзгласяването на независимостта и обявяването на Фердинанд за цар е 
нищожна. 
 В този ред на мисли дълбоко съмнение буди твърдението на „Сцена”, че 
„Търново: Древната столица на България” действително е показвал „провъзгласяването 
на новата династия”. Тези кинокадри са били толкова правдиви и актуални (заснети на 
22.ІХ.1908 г. във Велико Търново), колкото и фотографиите, представяни от ILN като 
„Сцени от прокламацията на независимостта на България”, ала реално осъществени от 
Де Уинд преди три години и половина… И все пак този ред, отпечатан в „Сцена”, е 
най-голямата изненада, която лондонските периодични издания поднасят през 
октомври 1908 г. Защото провокира въпросите: Какво би било съдържанието на тези 
епизоди, ако те все пак са били заснети в Търново? Какво би предлагала 
„драматургията” на предполагаемия филм, какво би представлявало неговото 
съдържание? 
 
Хипотетичният сценарий 
 
 Велико Търново, 22 септември 1908 г. (понеделник). Още на разсъмване 
жителите на града биват разбудени от барабана на глашатая, който възвестява, че в 8:30 
часà на гарата ще пристигнат Негово височество княз Фердинанд и господа ми-
нистрите. Старата престолнина веднага придобива празничен вид. „Града е цял 
декориран” – възкликва дописникът на столичния „Дневник” (Независимо царство 
България. – Дневник, г. VІІ, № 2211, 23.ІХ.1908, с. 1). Всички учреждения, магазини, 
кафенета и кръчми са затворени. Улиците се изпълват с възбудени и празнично 
облечени хора, които към 7 часà вече се отправят към железопътната гара, „която е 
също декорирана”. След час целият град се е струпал на перона. Времето тече, 
височайшите гости закъсняват, народът става нетърпелив. Плъзват всевъзможни 
слухове, но старите търновци, дяволито усмихнати, подхвърлят: „Така пътува цар”. 
Към 11 часà се узнава, че князът и министрите са слезли от специалния влак (идещ от 
Русе) на „спирката при „Трапезица”, където нямало нито един посрещач. Оттам 
Фердинанд, облечен в мундира, с който за пръв път стъпва на българска земя през 1887 
г., тръгва пеша към Царевец, за да демонстрира знаково, че минава по пътя на древните 
български царе. Научило за това, множеството се втурва към „Асеновата махала” – най-
стария квартал на Търново, разположен от двете страни на река Янтра, в подножието на 
хълмовете Царевец и Трапезица. И до днес в това подградие на старата столица са 
запазени църквите „Св.Четиридесет мъченици”, „Св. Димитър Солунски”, „Св. Георги” 
и „Св. Св. апостоли Петър и Павел”. 

Когато Фердинанд и свитата му пристигат при историческия православен храм 
„Св. Четиридесет мъченици”, те вече са очаквани там от кмета, окръжния управител и 
онази част от тълпата, успяла да притича откъм гарата. От файтоните се изсипват 
председателят на Народното събрание Христо Славейков, министър-председателят 
Малинов, министрите (сред които са Андрей Ляпчев – тогава бъдещият премиер е 
министър на търговията и земеделието, Михаил Такев – министър на вътрешните 
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работи, математикът Иван Салабашев – министър на финансите), генералите Сава 
Савов и Петър Марков... 
 
 

  
 

Сн. 25./26. Велико Търново, 22.ІХ.1908 г. 

  
 „В 11 ½ се отслужи молебен в „Св. Димитър” – отсича в. „Дневник”, макар че, 
според официалната историография, събитието се е състояло в „Св. Четиридесет 
мъченици”. В спомените си Иван Салабашев също говори за „историческата черквица 
„Св. Димитрий” (Попов 1984 / Popov 1984). 
 Също любопитен, ала и показателен факт е, че богослужението бива поверено на 
младо попче – Търновският митрополит дядо Антим отсъства от града (твърди се – 
случайно). След литургията в храма настъпва пълна тишина. Насред нея Фердинанд 
прочита тържествения акт, озаглавен „Манифест към българския народ”. Написан от 
Александър Малинов, подписан от държавния глава и „приподписан” от всички 
министри, документът завършва с думите:  
 За да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението 
 на Всевишния, провъзгласявам съединената на 6 септемврий 1885 година 
 България за Независимо Българско Царство и заедно с народа Си дълбоко 
 вярваме, че този Ни акт ще намери одобрението на Великите сили и 
 съчувствието на целия просветен свят. Да живее свободна и независима 
 България! Да живее Българският народ! 

В крайна сметка Христо Славейков, от името на народното представителство и 
българския народ, помолва княза да приеме титлата цар (според други това прави 
Малинов). Фердинанд се подчинява на всеобщата воля. Присъстващите са изненадани, 
но щастливи – едни се кръстят, други плачат от радост, трети с буйни одобрителни 
гласове дават израз на преголемия си ентусиазъм (Попов 1984 / Popov 1984). 
Произнасят се и речи. Тази на търновския свещеник Ст. Абаджиев бива поместена в 
местното списание „Църковен амвон” (Църковен амвон (Велико Търново), г. ІІ, № 8 и 
9, октомври и ноември 1908, с. 1-2). 

Ликуващото множество се отправя към Митрополитската църква – старинния 
храм „Св. Св. апостоли Петър и Павел”, „където също се отслужи молебен” 
(Независимо царство България. – Дневник, г. VІІ, № 2211, 23.ІХ.1908, с. 1) за здравето  
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Сн. 27. Два варианта на Манифеста към българския народ, с който се обявява Независимостта. 

 
на царя и царицата, която (между другото) по това време е в София. Печатът уверява, 
че Фердинанд се обажда на Елеонора по телефона, за да я осведоми за събитията. Ср. 
сн. 28. 
 След второто богослужение мястото на действието се пренася на хълма Царевец 
(сн. 26). Там окръжният управител, кметът, военните командири и много видни 
граждани заемат местата си в набързо построен павилион, отрупан със знамена и цветя. 
Пред първенците се изнизва парадът на войските от търновския гарнизон. Току-що 
обявеният за цар Фердинанд I държи реч пред хилядното множество, с която 
провъзгласява Търновския 18 етърски полк в „шевски” такъв. 

По-късно в Преображенския манастир Фердинанд I и министрите вдигат 
наздравица за България със стогодишно вино. Вечерта на площада пред търновския 
хотел „Роял” народът посреща възторжено своя цар, има заря и илюминации…4             

 
4 Информацията за част от разказаното е достигнала до наши дни благодарение на свещеник 

Тодор Хлебаров и книгата му „Възобновяване на Третото българско царство”. 
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 Сн. 28. Речта на свещеник Ст. Абаджиев в „Църковен амвон”.  

 
На 24 септември 1908 г. цар Фердинанд I заедно със своите министри отпътува 

от Търново, за да посети градовете Габрово, Казанлък, Стара Загора и Пловдив... 
 
Дискретната сензация 
 
 Да, независимостта на България е била прогласена по балкански шумно, отзву-
кът от дръзкия политически акт е отекнал силно и надалеч. Но подготовката му е 
протекла тихо и при строга секретност. И поради нежеланието да се предизвикват 
Великите сили, изразявали нееднократно своето неодобрително отношение към 
безразсъдната (според тях) идея, и поради очакваните гневни реакции от страна на 
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съседните на България страни.  

Ние бяхме решили да запазим този въпрос в най-голяма тайна изключително 
 само между княза и министрите – свидетелства Иван Салабашев в мемоарите си. 
 – Никому другиму нищо не трябваше да се съобщава, нито даже на председателя 
 на Народното събрание [Христо Славейков]... На 20 септемврий князът и ние, 
 министрите, се събрахме в Русе. Князът квартируваше в яхтата си на Дунава, 
 гдето бяхме поканени на вечеря. В същата яхта през нощта се състоя 
 знаменитото историческо заседание на Министерския съвет, под председател-
ството на княза, в което окончателно решихме въпроса за провъзгласяването на 
независимостта и определихме датата 22 септемврий за това провъзгласяване 
(http://www.sl-news.sliven.net/2004/36/gradyt/gradat_3.htm (31.V.2007). Сн. 29. 

  
Сн. 29. Членовете на българското правителство, осмелило се да осъществи дръзкия 

политически акт пряко волята на Великите сили. 

Тези думи биват потвърдени и от поместените по това време в печата материали. 
 „Министрите в Русе. Слух за кралство“ – известява на 20 септември в. „Дневник” (г. 
VІІ, № 2208, 20.ІХ.1908, с. 3): 
.  Надяваме се, че министрите ще отидат в Русе, за да причакат Н.Ц.В. Княза, 
 който тези дни пристига в София. Лансираните слухове, че това отиване било в 
 свръзка с прогласяването на България в кралство, двусмислено се опровергават 
 от компетентните кръгове.  

След два дни (на самия 22 септември) същото издание публикува 
кореспонденция от Русе, която уверява, че всички министри (сн. 30) са пристигнали в 
крайдунавския град на 21 септември в 1 ч. и 35 минути.  
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Сн. 30. Правителството на Независимо Царство България. 

 
Предстоят важни събития в българския държавен живот – пророкува вестникът. 
Днес в 4 часа след обед ще се състои министерски съвет. За пристигането на  
княза не се знае нищо положително. Циркулират много версии. Един военен 
катер постоянно се движи по Дунава. Тукашният и ромънския брегове съ окиче-
ни с знамена. Упорито се говори, че е решено провъзгласяване независимостта 
на България, която ще стане в Търново” (Дневник, г. VІІ, № 2210, 22.ІХ.1908, с. 
2). 
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 Всъщност и министрите, и Фердинанд, идещ от Унгария, се появяват в Русе на 
20 септември. Князът пристига от Гюргево с яхтата „Крум”. Тъкмо в нея, през нощта на 
20-и срещу 21-ви, се провежда председателстваното от Фердинанд тричасово 
правителствено заседание, на което се взема решението „за прокламиране на 
независимостта на Княжеството”. След съвета (в ранните часове на 21-ви) е „сервирана 
разкошна трапеза”. Чак тогава председателят на камарата Христо Славейков бива 
„повикан телеграфически в Търново” („без да му се каже защо” – според Салабашев), 
закъдето владетелят и министрите се отправят със „специален трен” на 21 септември 
вечерта. Чак на 23 септември в. „Дневник” обявява тържествено на първата си 
страница: „Независимо царство България” (Дневник, г. VІІ, № 2211, 23.ІХ.1908, с. 1). 

Ето защо „политическата сензация на седмицата” се оказва тъй изненадваща за 
западноевропейските вестникари. Ето защо британският имперски илюстрован печат 
публикува една-единствена актуална фотография от събитието – и няколко да са били, 
пак не биха променили ситуацията. Ето защо дори всемогъщите световни 
кинокомпании, в осведомеността на чиито „агенти” никой не се съмнява, не смогват да 
се доберат навреме до Търново, не успяват да заснемат и един метър филмова лента 
там. Защото датата на прокламацията е определена само ден по-рано, защото 
Фердинанд не е разгласявал надлъж и нашир, че има намерение да се обяви за цар, 
защото по този случай в старопрестолния град не са се подготвяли никакви 
тържества… Сензация просто не се е очаквала! Но се е случила – „в движение”. Когато 
българският княз е провъзгласил независимостта – не предварително, а на 22 
септември. На 24-ти той вече продължава обиколката си из страната 
 
Тържественото влизане на цар Фердинанд I в столицата 
 
 След триумфалния „тур за овации” из провинцията владетелят победоносно се 
завръща в София – на 29 септември/12 октомври. Към столицата той пътува с влак, 
теглен от два локомотива, върху единия от които е поставен транспарант с надпис: 
„Независима България”. От Сарамбей (днес Септември) тренът бива подкаран лично от 
царя, желаещ „да навакса закъснението”. Наближавайки София, „машинистът” слиза на 
спирка Казичене и с лека кола отскача до своята лятна резиденция „Врана” („гдето си 
поотпочина малко и изпи една чаша чай”). Сетне отново се качва в автомобила, който 
този път го отвежда до третия километър на Цариградското шосе (около днешния хотел 
„Плиска”). Там Фердинанд осъществява поредната смяна на превозно средство, като 
този път се прехвърля върху гърба на едър кон („черен”, „нов” и „купен за 8000 лева”). 
Часът е 15:00. Най-сетне сформиралата се вече процесия потегля към града. Начело 
язди ескадрон от кавалеристи на гвардейския полк. На петдесет крачки след тях е 
монархът, възседнал споменатия ат и „облечен в формата на 6 пехотен търновски 
полк”. От лявата му страна са генералите Савов, Марков и Кирил Ботев, а от дясната – 
военният министър ген. Данаил Николаев. Сн. 31.  
 Шествието бавно се отправя към триумфалната арка, въздигната още на 27-и при 
Орлов мост (сн. 32). Самият той е „разкошно украсен с кръстосани гирлянди от елха и 
есенни димитровчета и обкръжен пак с такива”. Там, в своеобразното преддверие на 
тогавашния град, отдавна са се сбрали официалните лица: настоящи и бивши министри 
(Ляпчев е „в позата на ликующ възстаник”), депутати, дипломатически агенти, 
общински съветници, членове на културни дружества и македонски братства, делегати 
на еврейската колония, представителки на „дамский свят” (премиершата Малинова, г-
жа Екатерина Каравелова, г-ца Виктория Маджар)... Има и журналисти, но пресата 
постепенно бива избутана назад. Слънцето напича, откъм Витоша подухва лек ветрец, 
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колкото да разнесе прахоляка навсякъде... 
  

 
 

Сн. 31. Тържествено приближаване на цар Фердинанд І към столицата. 
 
 

Че емоционалният градус е бил висок, свидетелства в. „Реч” – изданието, което най-
подробно описва случилото се него ден:  
 Всичко, което можеше да бъде на улицата, за да манифестира своята радост от 
 настъпилия прелом в нашия политически живот, бе заело място на широките 
 тротоари и бе се отдало на своята радост. Чувството – ето какво говореше вчера 
 в София” (Реч, г. ІІ, № 412, 1.Х.1908, с. 2). 
 В 16:07 часà гръмват топовете, възвестявайки пристигането на царя с 31 салюта. 
Пъстрата група приближава – „полека в царски ход” (сн. 33).  

Музиката гръмва „Шуми Марица”, народът вика ура. Ето го царя спира. Една 
ясна бледност е легнала на лицето му. Той обхваща с внимателен поглед множе- 
ството и вдига ръка – отдава чест. Министрите салонно се покланят. Кмета, г. 
Кирков [софийският кмет Евстати Кирков], с треперлив глас почва да говори 
[като преди това, според друг източник, е поднесъл хляб и сол на Фердинанд]. 
Царят слуша внимателно, една дебела бръчка се мярна на високото му чело. Г-н 
Кирков свършва. Гръмовно ура процепи въздухът. Царят се навежда от коня и 
благодари за хубавата среща, която столичане му отреждат. Той заявява, че 
проявените симпатии са ценни за него. Ново тресковито ура” (Реч, г. ІІ, № 412, 
1.Х.1908, с. 2).  
Започва „поднисането” на букетите.  
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Сн. 32. Триумфалната арка на „Орлов мост“ в столицата.  
 
 

 
Сн. 33.  В царски ход. 
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Речите зачестиха, букетите валеха като град, царя се уморяваше все повече и 
повече. Когато му бе поднесени 15 букета, той нервно извади часовника си... 
Царя даде знак за тръгване. Хорът на [диригента и композитора] Добри Христов 
изпя импровизирания царски марш и всред шум и бутаница царската кавалкада 
потегли. Градът ехтеше от ура, музиките свиреха „Шуми Марица”. Топовните 
салюти цепеха въздуха” (Реч, г. ІІ, № 412, 1.Х.1908, с. 2). 

 Между Народното събрание (над чийто вход е поставен платнен трикольор, 
украсен с разноцветни лампички) и паметника на Цар Освободител владетелят спира 
врания жребец, за да дари с вниманието си опълченците и студентите. Отново се 
понася „ура”, отново се произнася реч – този път от Григор Найденов, „председател на 
опълченците”. 

Благодарение на Царя Освободителя и на вас опълченците, ние днес се радваме 
на царство. Благодаря ви сърдечно – отговаря дипломатично Фердинанд (сн. 34).  
 

 
 
Сн. 34. Пред паметника на „Цар Освободител“. 
 
Процесията продължава по „Царя” (маркиран от трикольорни стълбове и 
национални флагове, заринат от гирлянди, венци и зеленина, опасан с кордон от 
„хиляди разноцветни лампи, които вечерта представляваха една вълшебна 
картина”), минава покрай Военния клуб („най-разкошно украсен” – с персийски 
килими по множеството балкони, с електрически крушки, изписващи „Слава 
Царю Фернинанду! Слава”, с грамадни три букви Ц. Ф. Б. – Цар Фердинанд 
Български, като над Ф-то е поставена корона), двореца, Народния театър (целия 
„офлагван”) и кметството („цялото затулено от трикольори”), откъдето по 
„Алабинска” и „Витошка” се озовава пред църквата „Свети Крал”. Площадът 
около тогавашния катедрален храм пращи от народ, който бурно акламира 
монарха. Строените войници викат „ура”, музиките свирят, а над всичко това 
ехтят топовните гърмежи. Под звуците на „Шуми Марица” Фердинанд влиза в 
църквата – през западната врата. На прага ѝ го очаква духовенството – негово 
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преосвещенство софийският митрополит Партений, скопският Теодосий, трима 
архимандрити, 48 свещеници... „Висшият свят” също е тук. В 17:00 часà започва 
тържественият молебен – „при настъпила тайнствена тишина”. „Царя е 
съсредоточен и с благоговение слуша черковните ектения” ((Реч, г. ІІ, № 412, 
1.Х.1908, с. 2). След божествената служба дядо Партений поздравява с няколко 
думи Фердинанд. Последният му благодари... 

 Малко след това мястото на действието се пренася на площад „Александър І” – 
срещу двореца, където от 18:00 часà започва парадът на войските от столичния 
гарнизон. Преди това обаче на полицията ѝ се налага със сила да разчисти празното 
място срещу царските палати, изтласквайки софиянци в страничните улици. Царят, 
царица Елеонора, престолонаследникът Борис и генералитетът заемат местата си пред 
„пътните врати на двореца”, гвардейците образуват шпалир, музиката на дворцовия 
караул засвирва „Шуми Марица”, войниците преминават стройно, за което биват 
поздравени от Фердинанд с „отлично”. „Парада се продължи до 7 часà вечерта” – 
отбелязва педантично „Реч”. След което царят се оттегля в покоите си... 
 

 
 

Сн. 35. Пред Двореца в София, 29 септември 1908 г. 
 
 Столичани обаче продължават празника, малцина са тези, които се прибират по 
къщите си. „В часът 9 градът представляваше чудна гледка” – възкликва репортерът на 
„Реч”. По това време около „Свети Крал” отново се събира множество, извива се хоро. 
На Банския площад обаче то е по-буйно. Навярно защото събралите се там са по-
настроени тържеството да продължи. „И вярно, тук се веселиха до 3 часа подир 
полунощ” – потвърждава фактите пресата (Реч, г. ІІ, № 412, 1.Х.1908, с. 3).. В градската 
градина пък биват изстреляни хиляди фойерверки, „някои от които гърмят със силата 
на топ” и се опитват да заглушат възторжените викове на множеството, развличащо се 
„под звуковете на музиката”. 
 Няколко факелни шествия потеглят към двореца. Най-трогателното е това на 
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опълченците.  

 „Наредени по четирма, старите ветерани на нашето освобождение пееха марша, 
 под звукът на който съ си излагали гърдите за свободата на България. Овацията 
 на опълченците беше умилителна. Старци, с обсипани с ордени гърди, пееха и 
 величаеха новото положение” (Реч, г. ІІ, № 412, 1.Х.1908, с. 3).  

На площад „Александър І” се изсипват и членовете на двете най-популярни 
тогава спортни дружества. Колоездачите и юнаците се оказват гласовити, макар и 
репертоарът им да не е много богат – „Шуми Марица” и „Край Босфора шум се вдига”. 
 Към 21:30 тълпата нахлува в градината на двореца. Въпреки ехтящото „ура” и 
подканващото „Царят, царят!”, Фердинанд не се показва. Градусът се покачва, 
атмосферата е „задушаваща”, няколко жени припадат... Чак тогава дворцовата прислуга 
се раздвижва и дава заповед дворът да се изпразни. 
 През това време вътре в сградата царят домакинства на дошлите да го поздравят 
офицери, предвождани от ген. Васил Кутинчев, който произнася няколко топли думи. 
Фердинанд, развълнуван, отговаря, че „той винаги е разчитал на офицерството и на 
армията и сега, повече от всякога, разчита на тях” (Реч, г. ІІ, № 412, 1.Х.1908, с. 3).  
Гостите изпяват както царския химн – „Боже, Царя ни пази”, така и националния – 
„Шуми Марица”, след което напускат двореца „към 10 и пол. часа”. За да продължат 
във Военния клуб. Тостовете там едва ли са се ограничили с „чаша шампанско”, както 
убеждава читателите си „Реч”... 
 
Наплив на кореспонденти – български и иностранни 
 
 Сред множеството има и представители на печата – както репортери, така и 
фотографи.  

Часът 2½ – отбелязва пунктуално всезнаещата „Вечерна поща” (Наумова)5 –           
На мястото си [при арката на Орлов мост] съ първи журналистите, от които много 
чужденци. По далеч съ фотографите” (Тържественното влизание на царя в столицата на 
царството. – Вечерна поща (Наумова), г. VІІІ, № 2542, 30.ІХ.1908, с. 3). Показателно е, 
че в същия репортаж бива заделено специално място, в което подробно се изброяват 
имената на английски („Captain Honel – The Times, D-r Yoland и Grand – Daily Mail”), 
френски („Chusseau-Flariens [Flaviens] фотограф), румънски, германски и чешки 
кореспонденти. „Голям е напливът на представителите на иностранната преса по 
днешния случай” – обобщава изданието още в първия ред, последващ подзаглавието 
„Иностранните кореспонденти” (Вечерна поща (Наумова), г. VІІІ, № 2542, 30.ІХ.1908, 
с. 3). Когато „цялата кавалкада начело с царя” потегля от „площада на Двореца”, 
гръмва „ура”. „В туй време фотографите Тома Грант и Шусо Флавиен правят две 
снимки. Дена е ясен. Снимките съ отлични” – уверява „Вечерна поща” (Шангова; г. ІХ, 
№ 2547, 30.ІХ.1908, с. 3). От площад „Александър І” процесията се отправя към 
катедралата „Свети Крал”. Около църквата апаратите отново заработват – „Сцената на 
западните порти беше на няколко пъти снета от наши и чужди фотографии” (Вечерна 
поща (Наумова), г. VІІІ, № 2543, 1.Х.1908, с. 3). 
 „Напливът на представителите на иностранната преса” най-вероятно е създавал 

 
5 В периода 18.Х.1905-11.VІІ.1910 в София излизат два различни вестника под едно и също 

наименование – „Вечерна поща”. Изданието, чийто директор, стопанин и главен редактор е журналистът 
Стоян Стайков Шангов (1867-1925), бива назовавано „Шангова поща”, а другото, ръководено от Ставре 
Наумов (1870-1942) – „Наумова поща”. 
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проблеми, с чието решаване се заемат инициативни персони, които, самообявявайки се 
за организатори, правят опит да внесат известен ред в царящия хаос. „Печата напред, 
печата назад, на ляво, на дясно, та тъй” – командва журналистите д-р Асен 
Кермекчиев.6 Лекарят очевидно се е справил със задачата, защото „Реч” с нескрито 
огорчение споделя: „Най-после пресата бе избутана назад, за да не види нищо, за да не 
чуе нищо” (Реч, г. ІІ, № 412, 1.Х.1908, с. 1). 
 

 
Сн.  36.  15.Х.1908, 16:00 ч. Тронното слово на цар Фердинанд І при откриването на първата  

редовна сесия на ХІV ОНС, по време на която бива „регистриран“ акта от 22 септември 1908 г. 
 

Фотографиите 
 
 И все пак някой е видял, чул и дори заснел тези паметни, славни, бляскави, ала и 
бурни мигове от българската история. Споменатият Шюсо-Флавиан не само проследява 
със своя фотоапарат тържествената процесия по софийските улици на 29 септември, но 
и смогва (след няколко дни) да заснеме отблизо самия Фердинанд – и то по време на 
лична среща с него.  

Вчера г. Шюсо-Флавнен [Флавиан] фотограф представител на съдружената 
парижска преса, фотографирал царя; при тоя случай последния приел на 
аудиенция г-н Гаяр, представителя на в. Le Journal от Париж (Хроника. Царът 
фотографиран. – Вечерна поща (Наумова), г. VІІІ, № 2552, 10.Х.1908, с. 3). 

 Предполагам, че именно Шюсо-Флавиан (макар той да е френски фотожур-

 
6 Асен Кермекчиев (1871-1953) – лекар и журналист, кореспондент на The New 

York Times, американски гражданин от 1928 г. 
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налист) е автор на зрелищния светлопис, публикуван на другия ден в ILN ( The 
Illustrated London News, Vol. CXXXIII, № 3627, 24.X.1908, p. 575). Озаглавен „Първото 
влизане на Фердинанд Български в София като цар”, експониран върху цяла страница 
на списанието, фоторепортажът се състои от 6 наистина „отлични” снимки, 
посредством които са уловени основните епизоди от царското завръщане, проследени и 
подробно описани от софийските вестници: пристигането на влака с двата локомотива; 
потеглянето на кортежа на Фердинанд, предвождан от самия него, яздещ черния си кон; 
кавалерийският ескадрон на път към София; посрещането при триумфалната арка на 
Орлов мост…(сн. 37).  
 На снимка, публикувана (върху цяла страница) също на 24 октомври, може да се 
види царят да преминава с коня си под арката. Този фотомонтаж (колаж), комбинирал 
изображенията най-малко на две различни фотографии и озаглавен „Новият цар влиза 
във своята столица. Цар Фердинанд Български в София”, вижда бял свят в „Сфера” 
(The Sphere: Vol. XXXV, № 457, 24.X.1908, p. 65) – седмичен домашен „илюстрован 
вестник”, излизал в периода 1900-1964 (сн. 38).  
 
Филмите 
 
 За съжаление, никъде, в инак подробните вестникарски репортажи от 29 
септември, не се споменава за присъствието на кинокамера по софийските улици. 
Може и да не е била забелязана всред многолюдната тълпа, из която кинооператорът 
ще да е сновял като севилския бръснар Фигаро. За радост, мигове от процесията са  

 
 
Сн. 37. Миговете, уловени от тези фотографии, ще 
да са присъствали и в кинокадрите, изграждащи 
филма „Влизането в София на принц Фердинанд, 
цар на България, на 12 октомври” (29 септември) 
на „Pathé Frères”.  

 
 

Сн. 38.  Новият цар влиза в своята столица.  
Цар Фердинанд Български в София . 
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фотоапарати, но и с кинокамера. На 10/23 октомври MHTR отпечатва в рубриката си 
„Кинематограф. Новите филми на седмицата” следното съобщение: 

Патè фрер вече притежават една поредица от интересни картини от Българската 
криза, като влизането на принц Фердинанд в София, духовенството, очакващо 
царя при катедралата, царят поздравява своите поданици и така нататък (The 
Cinematograph. New Films of the Week. – The Music Hall and Theatre Review, Vol. 
XL, № 1027, 23.X.1908, p. 263).  

 

Сн. 39. Рекламнo каре  в „The Music Hall and Theater Review“ (oct. 1908). 
 

В същия брой на същото издание същите рекламодатели („Патè фрер, Лондон”) 
поместват и обширно рекламно каре, от което се узнава заглавието на „сериала”: 

„Принц Фердинанд, царят на България, влиза в София (12 октомври 1908)” 
(„Prince Ferdinand, Tsar of Bulgaria, Entering Sofia (October 12, 1908)”.  
Следва пояснителен текст, който, макар и кратък, смогва да предаде 

съдържанието на репортажа: „Заглавия на картините: – София празнува [„on fete”] – 
Духовенството в очакване на царя пред Софийската катедрала – Царят и неговата свита 
– Шествието – Царят поздравява ентусиазираната тълпа” (The Music Hall and Theatre 
Review, Vol. XL, № 1027, 23.X.1908, p. 262). Представяйки „Новостите на тази седмица 
(19-25 октомври), „Ера” отпечатва в същия ден подобно каре (The Era, Vol. 72, № 3657, 
24.X.1908, p. 34), поместената в което информация, отнасяща се за „българския” филм, 
е идентична с тази в MHTR. 
 Агентите на „Патè фрер” („Pathé Frères”) в Лондон с право се самовеличаят като 
„най-големите производители на филми в света”. Те се оказват и най-експедитивните. 
Защото въпреки строгата секретност, съпътствала подготовката на „Търновската 
завера”, французите успяват да изпроводят свой оператор в България – дали директно 
от Париж, дали чрез някой от клоновете си във Виена, Будапеща, Москва, Киев или 
Одеса? Но откъдето и да е тръгнал – дори от най-близките до татковината ни пунктове, 
той в крайна сметка не е сколасал да отрази тържествата в Търново, а се е задоволил 
само с увековечаването на „влизането в София”. Което, макар и лишено от ореола на 
изненадата, се е оказало шумна световна сензация. Едва ли случайно в броя си от 17 
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октомври „Сфера” включва „Триумфалното влизане на цар Фердинанд в София” сред 
осемте „чуждестранни събития на седмицата” (The Sphere, Vol. XXXV, № 456, 
17.X.1908, p. 45). 

 

Сн. 40. Рекламно каре в MHTR.  

 Този път операторът на „Патè” се оказва на точното място по точното време. 
Доказателството за това предлага каталогът на компанията за периода 1907-1909 
(Bousquet 1993), където сред произведеното през октомври 1908 г. фигурира (под № 
2581) заглавието „Влизането в София на принц Фердинанд, цар на България, на 12 
октомври” („Entrée à Sofia du Prince Ferdinand Tsar de Bulgarie le 12 Octobre” – по 
Григорианския календар). 
 Репортажът бива прожектиран и по екраните на Австро-Унгария. В края на 
ноември 1908 г. германското сп. „Кинематограф” помества в рубриката си „От 
практиката” кореспонденция от Будапеща, в която се анализира репертоарът на 
тамошните биоскопи „Андраши” и „Юпитер”. Тъкмо финалната част на тази дописка 
поднася оскъдна информация относно софийския репортаж:  

Най-новата от тези филмови програми – пише анонимният автор, – която може 
 да бъде разглеждана като добър пример, отново е отлично съставена от най-
 добре подбрани филми, почти изключително на фирмата Pathé Frères. Да 
 споменем между другото само: „Арлезианката” [на режисьора Албер Капелани 
 по едноименната пиеса на Алфонс Додé], „Убийството на херцог дьо Гиз” 
 [„L’Assassinat du duc de Guise” – първата продукция на студия „Филм д’ар” с 
 участието на актьори от парижкия театър „Комеди Франсез”], „Северин в 
 пантомима” [с популярния мим Сéверин (1863-1930)], „Съвестта”, „Венеция”, 
 „В земята на зулусите”, „Влизането на цар Фердинанд в София” [„König 
 Ferdinands Einzug in Sophia”] и т.н. При такава художествена програма е лесно да 
 се обясни защо публиката дава предпочитание на тези кинотеатри” (Aus der 
Praxis. – Der Kinematograph, № 100, 25.XI.1908, p. 68). 

 В унгарската столица не само е показана кинохрониката, заснета в София на 29 
септември/12 октомври, но и бива заснета друга, свързана пряко с обявяването на 
българската независимост. За това свидетелства излизалото във Виена между 1907 г. и 
1921 г. списание „Кинематографически преглед” (Kinematographische Rundschau). В 
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средата на октомври 1908 г. в постоянната му рубрика „Новите филми през седмицата” 
(Wöchentliche Filmsneuheiten) фирмата „Прожектограф” (Projektograph) – акционерно 
дружество за кинематографи и филмопроизводство (Виена I, Волцайле 33), представя 
премиерната си лента „Посрещането на българския цар Фердинанд в Будапеща” 
(„Empfang des bulgarischen Königs Ferdinand in Budapest”); сн. 38. 

Сред най-новите събития на деня изпъкват развитията на Балканите. С храбра 
решителност българският народ огласи своята независимост и обяви княз 
Фердинанд за цар. Един значим момент от този исторически епизод бе 
грандиозното посрещане на българския владетел в Будапеща. С особен интерес 
целият свят следеше подробностите за това събитие, което едва след няколко 
дни предизвика военни настроения във всички балкански страни. Удаде ни се да 

  
           Сн. 38. Фердинанд (все още княз) в  

           Будапеща – 11/24.IX.1908 г. 
 
 

заснемем в бляскави сцени пристигането на цар Фердинанд, посрещането му от 
 страна на владетелското семейство и влизането им в града, и сме сигурни, че 
 никой няма да пропусне да поръча този отличен актуален материал. Дължина 
 около 65 м, кодова дума за телеграми – „Фердинанд” (Empfang des bulgarischen 
Königs Ferdinand in Budapest. – Kinematographische Rundschau, № 42, 15.X.1908, 
p. 5). 

 Над 3-минутният репортаж бива прожектиран и в Германия – под титула 
„Посрещането на българския цар” („Empfang des bulgarischen Königs”). Според GECDb 
(където фигурира под № 3330) той е продукция на фирмата „Прожектограф” 
(Будапеща), представен е пред немската публика от „Kostüme, Kulissen” (№ 1232 от 
1908), квалифициран е жанрово като документален, макар и същевременно да бива 
обявен за филм с „участието” („cast”) на цар Фердинанд Български (Empfang des 
bulgarischen Königs (1908). GECDb – http://www.earlycinema.uni-koeln.de/films/view/3330 
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(14.ІІІ.2020). „Посрещането на българския цар” е бил заснет по време на визитата 
(макар и неофициална) на българската монархическа двойка в Австро-Унгария. 
Фердинанд и Елеонора престояват няколко дни във Виена (Дневни новини. Княза в 
Виена. – Мир, г. XIV, № 2515, 14.IX.1908, с. 3), след което със „специален трен” 
заминават (на 10/23 септември) за Будапеща, където пристигат на 11/24.IX.1908 г. в 
11:00 часà. На гарата те са сърдечно посрещнати от ерцхерцог Франц Фердинанд 
Йосиф фон Хабсбург – престолонаследник и племенник на австрийския император. 
Няколко часа по-късно българският владетел (все още княз) бива приет топло от Франц 
Йосиф І в „кралския палат” (Дневни новини. По срещата на княза с Франц Йосиф. – 
Мир, г. XIV, № 2514, 13.IX.1908, с. 3). Печатът акцентира върху „отличните 
отношения” между двамата, охарактеризира посещението като събитие от „голямо 
значение” (Дневни новини. Княза при Франц-Йосиф. – Мир, г. XIV, № 2513, 
12.IX.1908, с. 3). И с право. Тъкмо след завръщането си от тази аудиенция (на 20 
септември в Русе, преплавал Дунава от Гюргево, ала идещ от Унгария) Фердинанд се 
решава да обяви независимостта, със сигурност окуражен от доайена на Хабсбургите, 
хвърлил, от своя страна, око на Босна и Херцеговина. 
 На 24.ХІІ.1908 г. KLW рекламира еднократно филма „Българският цар”, 
посочвайки само неговия оригинален титул – „Czar of Bulgaria”, дължина – 228 фута 
(70 м., 4 мин.), наименованието на разпространяващата го фирма е „London 
Cinematograph Co.”, наела го от производител, останал, за съжаление, анонимен. В 
началото на март 1909 в. „Ера”, представяйки подробно в своята рубрика „Театрални 
вести от провинцията” вариететната програма на театър „Хиподрум” в морския 
курортен град Маргейт (Margate), бегло споменава заглавието на филма „Българският 
цар” („The Czar of Bulgaria”; Provincial Theatricals. – The Era, Vol. 72, № 3676, 6.III.1909, 
p. 11), оказал се част от седмичния репертоар. 
 Ако съдържанието на тази кинохроника е отговаряло напълно на нейното 
заглавие, то тя би трябвало да е заснета в периода между 22.ІХ./5.X.1908 г. (когато 
Фердинанд става цар) и 11/24 декември (когато филмът бива огласен в лондонския 
седмичник). Участниците в създаването ѝ едва ли са успели да отразят 
„провъзгласяването на новата династия” или „сцени от прокламацията на 
независимостта на България” в Търново, но пък съществува макар и минимална 
вероятност, в нея да са били запечатани мигове от септемврийските тържества, 
съпътствали обявяването на независимостта, в които българският монарх е играл 
главна роля. 
 
Завръщане у дома 
 
 Заснетите у нас от TCUTC „анимирани картини” биват разпространени от 
парижката компания „Еклипс” не само в Щатите, Великобритания, Франция, Германия, 
Австро-Унгария, Австралия, но и в България. Забележително е, че някои от изброените 
заглавия, прожектирани пред претенциозните кинозрители на най-големите европейски 
столици, достигат и до българския екран, т.е. „завръщат се у дома“. 
 За този факт най-рано сред родните периодични издания известява в. „Дневник”, 
публикувал на 21.ХІ.1908 в рубриката си „Хроника” съобщението „Влизането на Царя в 
столицата”:  

В театр „Аполо”, дето италиянската трупа на Гарлано с голям успех дава своите 
 оперетки, се представят много сполучливо кинемотографически картини за 
 влизането на Царя в столицата. Снощи в тоя театър е бил адютанта на Негово 
 Величество, генерал Марков, комуто се много харесали картините. Генералът 
 ангажирал салона за тая вечер. Може да се предполага, че въпросния театр ще 
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 бъде удостоен тая вечер с присътствието на Царя, Князете и свитите (Влизането 
на Царя в столицата. – Дневник, г. VІІ, № 2269, 21.ХІ.1908, с. 3). 

 След две седмици, на 4 декември, същото издание публикува дописка, датирана 
от „2/ХІІ 908 г.”, включена в рубриката „Варненски новини” и озаглавена „Военен 
театър и вечеринка”:  

Снощи [1 декември] в зала „Съединение” подофицерите от флота дадоха театър 
 с вечеринка. Представиха пиесата „х. Димитр и Ст. Караджата”, твърде добре 
 изиграна. На театра присътствува и началникъ на флота г. Димитриев [Станчо 
 Димитриев, дългогодишен капитан на крайцера „Надежда”], който внесе в 
 касата 20 лева за кинематографа, с условие да бъде пусната лентата по 
 посрещане царя в София. Театра бе много добре посетен. Ние похваляваме 
 инициативата на г. г. подофицерите, особено на енергичния фелдфебел Ченков 
 защото подобни театъри имат много голяма полза, особено тук, гдето града се 
 състои от разни народности и националния елемент се почти губи” (Военен 
театър и вечеринка. – Дневник, г. VІІ, № 2282, 4.ХІІ.1908, с. 3). 

 На 7.І.1909, Ивановден, „Реч” допълва мозайката:  
Театър Аполо, срещу баните, притежава един много добър кинематограф, гдето 
се стича ежедневно твърде отбрана публика, да гледа картините. Тук се вижда: 
прогласяване царството в Търново и тържественото влизане на царя в столицата. 
Няколко снимки от софийския петъчен пазар, от с. Княжево, и от околностите на 
София са твърде интересни. Начало на представленията е 9 часа” (Театър Аполо. 
– Реч, г. ІІІ, № 506, 7.І.1909, с. 3). 

 Година по-късно, на 31.І.1910 г., варненският вестник „Известник” потвърждава 
– в материала „Войската и кинематографа”, че „лентата по посрещане царя в София” не 
е фантом, че тя съществува и бива показвана нееднократно (при това в протежение на 
година и два месеца!):  

Поради интересните картини от военен характер, които се представляват от 
 клона на софийския модерен театр в зала „Съединение”, една част от войниците 
 на местния гарнизон, на 24 того, на чело с воената музика, бяха заведени на 
 кинематографа, пред които се представиха интересни военни картини. 
Войниците бяха в възторг, а когато се представи картината тържественото 
посрещане на цар Фердинанда в София, всички извикаха ура, а музиката засвири 
„Шуми Марица”. Такива посещения на кинематографа от войската, както се 
научихме, начесто ще се правят (Войската и кинематографа. – Известник 
(Варна), г. ХІІ, № 3, 31.І.1910, с. 2). 

 Само тези четири вестникарски обявления скъпернически свидетелстват за 
съществуването на филм (лента, картина), отразил (на 29 септември) победоносното 
завръщане на владетеля в София, където вестта за историческото събитие стига 
мигновено; за да улови атмосферата на „неописуем” възторг и „необуздан” 
ентусиазмът, залели града; за да запечата върху целулоида „триумфалното влизане” и 
„тържественото посрещане”... „Кинематографически картини”, които „се представят” 
(и то „много сполучливо”) в софийския театър „Аполо”, където се задържат върху 
екрана поне 50 дни – доказателство за публичния интерес към тях. В протежение на 
година и два месеца пък те шестват из провинцията – във Варна със сигурност. Самото 
съществуване на две копия от тях, е вече знаменателен за родното кинобитие факт. А 
може би филмът, отразил тези славни и бляскави страници от българската история, не е 
бил един? Защото в случая става дума за две заглавия: „Прогласяване царството в 
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Търново” и „Тържественото влизане на царя в столицата”. За съжаление, споменатата 
зрима летопис е безвъзвратно изгубена по друмищата на времето и не оцелява до наши 
дни 
 У дома – върху екрана на софийския „Модерен театър”, първото стационарно 
кино в Българи, разтворило врати в началото на декември 1908 г., се завръща и 
„Българската армия”. През април 1910 г., когато заглавието бива споменато в три 
столични всекидневника (Дневник, г. ІХ, № 2754, 6.ІV.1910, с. 2; № 2756, 8.ІV.1910, с. 
2; Вечерна поща (Наумова), г. ХІ, № 3077, 6.ІV.1910, с. 2; № 3078, 7.ІV.1910, с. 2; 
№ 3079, 8.ІV.1910, с. 2; № 3080, 9.ІV.1910, с. 2; Реч, г. ІV, № 951, 7.ІV.1910, с. 3; № 953, 
9.ІV.1910, с. 3) – факт, който обяснява присъствието на „цели полкове в театра” по 
същото време (Под команда в модерния театр. – Вечерна поща (Шангова), г. ХІ, № 142, 
9.ІV.1910, с. 3). Титулът попада дори в рубриката „Хроника”, списвана постоянно и в 
„Дневник” (г. ІХ, № 2754, 6.ІV.1910, с. 3), и във „Вечерна поща” (Вечерна поща 
(Наумова), г. ХІ, № 3078, 7.ІV.1910, с. 2). Тази подробност днес изглежда незначителна, 
но според тогавашните разбирания е била равнозначна на сензация. Защото „Хроника” 
е новинарският отдел, който с няколко изречения обхваща най-значимото от 
обществения живот у нас – царски изяви, парламентарни заседания, правителствени 
инициативи, национални тържества, чествания на официални и религиозни празници... 
И друг детайл подсказва, че прожектирането на „Българската армия” се е превърнало в 
социо-културно събитие – филмът остава върху екрана на „Модерен театър” в 
продължение на цели четири дни (от 5 до 8 април 1910 г.), което си е постижение за 
онова време. Ето така част от „наследството” на Чарлс Райдър Нобъл смогва да се 
завърне в своята „родина”. Шест-седем години след заснемането му. 
 Накрая ще кажа няколко думи и за главния герой на част от споменатите филми 
– цар Фердинанд І. Той надживява два брака, четири войни, две революции и едва 
тогава умира (на 10.ІХ.1948). Неговите дъщери Евдокия и Надежда свидетелстват, че 
последните му думи били: „Всичко наоколо ми рухва!”. 
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