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Целта на настоящата статия е да представи на българската не само географска
общност един малко познат труд в областта на българската география и картография.
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THE PROBLEM OF THE IMPORTANCE OF MILITARY GEOGRAPHY IS
DEVELOPED IN THE BOOK „MILITARY GEOGRAPHY AND STATISTICS.
MACEDONIA AND ITS NEIGHBORING DISTRICTS. BALKAN PENINSULA”
BY CAPTAIN ANASTAS BENDEREV
Georgi Zhelezov
Abstract: The book consists of four main parts and three applications. With this
publication the author sets the modest goal to present to the Bulgarian geographical and
scientific community a little known work in the field of geographical knowledge. Captain
Anastas Bnederev‘s book „Military Geography and Statistics. Macedonia and the Neighboring
Areas of the Balkan Peninsula (1890) “develops before us the possibilities of a neglected
section of geographical knowledge - Military Geography. The detailed reading, analysis and
study of the work of Anastas Benderev can provide key information about the Bulgarian lands
in the natural geographical, demographic and economic context.
Key words: Captain Atasnas Benderev, military geography, statistics

1

Департамент География на НИГГГ при Българска академия на науките; gzhelezov@abv.bg

141

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КНИГАТА И НЕЙНИЯ АВТОР
ЗА АВТОРА

Анастас Бендерев е роден през 1859 г. в гр. Горна Оряховица. Завършва
класното училище в гр. Горна Оряховица, след което продължава в Априловската гимназия в гр. Габрово. По време на подготовката на Априлското въстание
(1876 г.) е член на Горнооряховския революционен комитет в Първи революционен окръг (Търновски). Участва като доброволец в 4-та българска доброволческа чета на Тодор Велков. След погрома на четата заминава за гр. Николаев в
Русия, където е настанен в Южнославянския пансион на Тодор Минков и учи в
гимназия. През 1879 г. завършва с отличие първия випуск на Военното училище
в София и е произведен в чин подпоручик. Зачислен е в Търновска №3 пеша
батарея, като същевременно е адютант на военния министър. През 1883 г. завършва Николаевската военна академия на Генералния щаб в Санкт Петербург,
Русия, с първи разряд, което означава с отличие и производство в следващ чин.
Началник е на Военното училище в София (1885 г.) и помощник на военния
министър (1885–1886 г.).
През Сръбско-българската война (1885 г.) Анастас Бендерев (фиг. 1) командва десния фланг от височината Леща до шосето Драгоман – София на
Сливнишката позиция, като отрядът му се състои от 7 дружини и 2 батареи.
Той категорично отказва да изпълни заповедта за отстъпление на позициите
при Сливница и на 05.11.1885 г. успешно контраатакува сръбските части, като
рискува кариерата си. На военния съвет на 06.11.1885 г. ротмистър Бендерев
се противопоставя на идеята на княз Александър Батенберг да се отстъпи към
Ихтиманските отбранителни позиции, като неговата позиция е подкрепена и от
кап. Олимпий Панов и се взема решение да не се предприема отстъпление. На
07.11.1885 г. Анастас Бендерев отново наруша заповедта за водене на отбранителни сражения и атакува сръбските позиции. Боевете на този ден са повратна точка в Сръбско-българската война и увенчават с непреходна слава младите български командири – Анастас Бендерев, Олимпий Панов, Атанас Узунов,
Коста Паница и Радко Димитриев. В историята тази война ще бъде дефинирана
като „войната, в която капитаните победиха генралите“ (Бендерева, Бендерева,
2021).
Капитан Бендерев е сред главните организатори и участници в преврата за
детронацията на княз Александър I Батенберг през 1886 г.
След кратка емиграция в Румъния от 1887 г. се установява в Русия и служи в Руската императорска армия, като взема участие в Руско-японската война
(1903–1905 г.) и Първата световна война. Анастас Бендерев е удостоен с чин
генерал-лейтенант от Руската армия. В България се завръща през 1919 г.
Автор е на трудове в областта на историята, военното дело, топографията
и военната география, сред които „Военна география и статистика. Македония
и съседните с нея области на Балканския полуостров“ (1890), „Сръбско-българската война 1885 г.“ (1892) и „История на Българското опълчение и Освобождението на България 1877 – 1878 г.“ (1930) (пояснение – някои изследователи
на дейността му оценяват обема на епистоларното му наследство на над 8000
страници, включващо статии, военни доклади, анализи и др.).
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Фиг. 1. Снимка на кап./ ген. Анастас
Бендерев – семеен архив

Генерал Анастас Бендерев е награден с Орден „За храброст“ III степен,
Руски орден „Св. Анна“ I степен с мечове, Руски орден „Св. Станислав“ I степен с мечове, Руски орден „Св. Владимир“ II и III степен с мечове.
В негова чест и другите водещи командири в Сливнишката епопея през
1985 г. е изграден Паметникът на капитаните (фиг. 4), разположен в бивше
поделение край гр. Сливница, по случай 100 години от героичната победа на
българската армия в Сръбско-българската война през 1885 г.
ЗА КНИГАТА

От особена важност за българската география и географията на Балканския
полуостров може да се определи трудът „Военна география и статистика на
Македония и на съседните ѝ области на Балканския полуостров“, издадена през
1890 г. (фиг. 2). Книгата е издадена в обем от 836 страници, като издателството
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Фиг. 2. Титулна страница на книгата „Военна география и статистика на Македония и на съседните ѝ области на Балканския
полуостров“ от капитан Анастас Бендерев

е Военна типография (в сградата на Генералния щаб), Санкт Петербург, а съставител на труда е капитанът от Българския генерален щаб Анастас Бендерев.
При разработването й са използвани петдесет и два литературни източника и
седем карти на различни езици, сред които се открояват трудовете на Феликс
Каниц, Ами Буе, Константин Иречек, Виктор Григорович и др.
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СЪДЪРЖАНИЕ И СТРУКТУРА

Книгата се състои от четири основни раздела (наречени части в оригиналното издание) и три приложения. Разделите се състоят от отдели, а те – от подотдели.
• Раздел първи „Исторически очерк и военно-статистически обзор на владенията на Турция на Балканския полуостров“;
• Раздел втори „Военна география“;
• Раздел трети „Етнография и статистика“;
• Раздел четвърти „Стратегически обзор на Македония и съседния на нея
театри на военни действия“.
Първият раздел „Исторически очерк и военно-статистически обзор на владенията на Турция на Балканския полуостров“ се състои от два отдела.
В първия отдел, озаглавен „Исторически очерк“ и с обем от 50 страници, се
разглежда историята на Балканския полуостров по исторически периоди, като
се започва с периода на присъединяването му към Римската империя. Следва
разглеждане на заселването на славяните, периодът на тривековното съществуване на Първата българска държава, времето на Византийско робство – XI–XII
век, влиянието на латинците, гръцката държава в Епир, сърбите на Балканския
полуостров, турците на Балканския полуостров, борбите на българите срещу
турската инвазия, Косовската битка. Обръща се специално внимание на положението на българите и сърбите след покоряването на техните държави от
турците. Прави впечатление детайлното познаване на етногеографскките особености на балканските народи (черногорци, албанци, гърци, власи, ариани,
цигани и евреи) и точната диференциация на тюркските племена на османлии,
коняри, татари и юруци).
Вторият отдел „Военно-статистически обзор на страните (государства) на
Балканския полуостров“, в обем 115 страници, е много интересен за географската наука и има значим принос в изучаването на нашите земи. Структуриран
е в седем подотдела.
Първият подотдел разглежда географското положение и пространство на
Балканския полуостров и страните, разположени на него.
Вторият подотдел представя особеностите на природата на полуострова –
основно релеф и климат, имащи водещо значение за военното дело.
Третият подотдел представя народонаселението на Балканския полуостров, като е приложен географски подход при характеристиката. Специално са
разгледани народите във:
– Владенията на Турската империя на европейския континент – Тракия,
Македония, Епир, Северна Албания, Стара Сърбия и Новопазарския санджак.
– Окупираните от Австро-Унгария Босна и Херцеговина.
– Владенията на Австро-Унгария – Далмация и Хърватия.
– Княжество България и Източна Румелия.
– Кралство Сърбия.
– Княжество Черна гора.
– Кралство Гърция.
– Добруджа.
– Остров Кандия (Крит) и други турски острови.
10 Проблеми на географията, 1–2/2022 г.
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Приложена е и етногеографска карта на Балканския полуостров.
Няколко факта правят ясно впечатление.
1. Точно диференциране на основните области и етноси на Балканския полуостров в края на XIX век.
2. Географското обвързване на Княжество България и Източна Румелия.
3. Самостоятелното представяне на Добруджа извън контекста на румънската държава.
Много добре изпъква високата етногеографска и политикогеографска подготвеност на автора.
Четвъртият подотдел, отнасящ се до съвременната икономическа и социална география, е дефиниран като „Финанси на балканските държави. Търговия
и търговски флот“ и разглежда стопанските особености на отделните държави.
Петият подотдел е със заглавие „Учебно дело“ и от него може да се направи изводът за значението, което авторът отдава на образованието, при условие
че е обособено в самостоятелна част.
Шестият подотдел е посветен на услугите и инфраструктурата – пътища,
телеграфи и пощи, отново с важно военно и стратегическо значение.
В последния подотдел „Въоръжени сили на балканските държави“ отново
по държави (географски подход) са разгледани въоръжените сили на Турция,
Гърция, Сърбия и България. Не може да не направи впечатление умелото използване на термините и точното разграничаване на въоръжените сили, войска,
армия и др.
Вторият раздел на книгата, озаглавен „Военна география“ и в обем 247
страници, се състои от три отдела.
Първият отдел е посветен на орографията на Балканския полуостров, като
основно са детерминирани двете макруструктури – планини и равнини.
Разглеждат се планините в областите Горна Мизия (Черногорско-Херцеговски планини, група Голи планини, група Мокри планини, Капаоник, Шар
планина, група на древния Орбелос, група на Рила и Витоша), Родопи (Доспатски Родопи и Пирин), Централна Македония (Малешево и Беласица), планини
на Халкидическия полуостров, планини в Западна Македония и Северна Албания, Планини на Тесалия и Епир (планини в южна Албания и Пинд).
Детайлният морфоложки анализ на тази част дава възможности за едно
пространно геоморфоложко изследване, което ще бъде предмет на отделна публикация.
Равнините са представени като равнини в Горна Мизия (Косово, Метохия,
Сеницка, Суходолска, Софийска), равнини в Източна Македония (Горноджумайска, Ениджевардарска, Драмска, Серска и др.), равнини в Централна Македония (Овче поле и Кукушка), равнини в Западна Македония и Северна Албания (Битолска, Вардарска и др.), равнини в Тесалия и Епир (Музакия, Артска и
Тесалийска).
Във втория отдел се разглежда хидрографията на Балканския полуостров,
като са обособени части за реки по водосборни басейни (Дунавски, Егейски и
Адриатически), езера и блата и морски брегове.
Третият отдел е посветен на пътищата и има най-голям обем – 159 страници. Пътната инфраструктура е анализира не само като параметри, но и във
военно-стратегически аспект, като са обособени групи, дефинирани като пъти146

ща на „сръбско-турски театър“, пътища на „гръцко-турски театър“, пътища на
„български театър“, пътища на „босненски театър“ и северноалбански пътища.
Третият раздел „Етнография и статистика“ се състои от два отдела с общ
обем от 156 страници.
Първият отдел разглежда етнографията по географски области, а за Македония по санджаци.
Вторият отдел представя статистика за стопанството и търговията, като е
приложен географски подход посредством обособяването на две области –Адриатическа и Егейска.
Четвъртият раздел „Стратегически обзор на Македония и съседния на нея
театри на военни действия“ е фокусиран върху стратегически анализ на значението на Македония и съседните области и е с обем от 67 страници. Самостоятелно са разгледани Македония, Стара Сърбия, Северна и Южна Албания, Тесалия, Сърбия и България. Направен е и политически обзор на региона.

Фиг. 3. Карта на Македония и прилежащите области, приложена
в оригиналното издание на книгата
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В приложенията е добавена информация за историята на българската църква, историческа география на Македония, статистика на училищата в Македония. Отново изпъква водещата роля, която Анастас Бендерев отдава на образованието.
КАРТИ

Специално внимание заслужава създадената карта на Македония и съседните земи (фиг. 3). Характеризира се в висока информативност и акцент върху
детайла. Приложени са водещите картографски способи за конкретния исторически период, свързани с ясно и точно представяне на картографското съдържание – линии, щрихи, светлосенки. Особено значение авторът обръща на
изобразяването на релефните форми.

Фиг. 4. Паметник на Капитаните в Сливница,
посветена на битката при гр. Сливница
в Сръбско-българската война през 1885 г. –
първият от ляво е кап. Анастас Бендерев
(източник https://tourism.slivnitsa.com)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С настоящата публикация авторът си поставя скромната цел да представи
на българската географска и научна общественост един малко познат труд в областта на географското знание. Книгата на капитан Анастас Бендерев „Военна
география и статистика. Македония и съседните с нея области на Балканския
полуостров (1890)“ развива пред нас възможностите на един недостатъчно оценен дял от географското познание – Военната география.
Детайлното прочитане, анализиране и изучаване на труда на Анастас Бендерев може да предостави ключова информация за българските земи в природногеографски, демографски и стопански контекст.
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