
Дами и господа, 

Стотици българи от редовете на ВВС са загинали в служба на Родината, но 

смъртта на един от тях преди 70 години е  оставила силно впечатление 

върху съвременници и потомци. И макар през повечето от тези години 

саможертвата на Димитър Списаревски да е била „политически 

целесъобразно” премълчавана или патриотарски доразкрасявана, на всеки 

20-ти декември признателните българи свеждаме глава пред паметта на 

Списаревски – било в музея в родния му Добрич, било пред лобното му 

място край Пасарел,  пред дома в който е живял  или тук – пред тази 

паметна плоча и пред съхраняваните с гордост и горест отломки на 

самолета му в нашия музей.   

Днес няма да Ви разказвам  биографията на Списаревски. Лесно можете да 

я намерите в книгите около Вас. Няма да анализирам и характера му, но се 

изкушавам да кажа, че по отношение на дисциплина и  самоконтрол не е 

бил от хората, които пет пъти мерят, преди да отрежат. Не е пиел вода на 

малки глътки, когато е бил жаден и не е предъвквал добре всяка хапка, 

когато е бил гладен. Бил е човек на импулсивното действие, а искра за 

двигателя  на постъпките му е било силно развитото му усещане за 

несправедливост и поругано достойнство.   

За да разберем значението на извършеното от Списаревски ми позволете 

няколко думи за случилото се през този ден  и за реалните последици от 

неговия таран. 

В ранния предиобяд на 20.12.1943 г. части на 15-та въздушна армия на 

САЩ, в изпълнение на поредна фаза на операция POINTBLANK, излитат 

от югоизточна Италия в посока Балканите. Тревогата  е подадена в 

българските ВВС малко преди обяд и в 12:36 часа от летищата в Божурище 

и Враждебна срещу приближаващата се армада излита 3-ти орляк с 

Месершмит 109-G2 „Стрела” и  2-ри орляк с Девоатин D-520  на 6-ти 

изтребителен авиополк.  

 

 

 

  



След около 10 минути от Божурище ги догонва един закъснял Месершмит, 

пилотиран от поручик Димитър Списаревски. Предния ден неговият 

самолет  получава повреда на летището. Опашката му е ударена от Врана-

та на подпоручик Ненчо Дереков, рулиращ към стоянката си при 

завръщане от метереологични измервания.  Цяла нощ механиците работят 

за да отстранят повредата, но при подадената тревога двигателят не 

запуска. Поручик Списаревски има оправдание, за да не участва в 

сражението, но той никога в 27 годишния си живот не е търсил 

оправдания. Изгаря от нетърпение да бъде редом с другарите си и да 

унищожи поне един вражески самолет, качва се на Месершмита, оставен 

на разположение към щаба и излита. Към първия си и последен бой. За 

случилото се след това има твърде много спомени, песни, стихове и дори 

филм, но за съжаление - твърде малко очевидци. Единственото 

документално свидетелство, с което разполагаме, са думите на сваления 

този ден с P-38 Лайтнинг, втори лейтенант Джон Маклендън при разпита 

му:  „Няколко секунди преди моя изтребител да бъде свален, аз видях 

как български пилот с голяма скорост атакува челно един от нашите 

бомбардировачи. Той насочи изтребителя си към машината отдолу 

нагоре почти вертикално и го удари в задната част на фюзелажа. 

Самолетът веднага се разцепи на две, сякаш разрязан с нож, и 

предната част с крилата и двигателите вертикално паднаха на 

земята, съпровождана от разбития изтребител. Това е наистина 

ужасна смърт, дори и за най-смелия летец”. 

Случилото се по време на въздушния бой на 20.12.1943-та е тема,  която 

историците избягват да обсъждат в детайли, за да не бъдат обвинени, че 

омаловажават извършеното от героя. Закъснял за боя, поручик 

Списаревски  не участва в изпълнението на задачата, поставена пред 

неговия орляк – да бъдат отблъснати изтребителите докато  2- ри орляк 

отклони бомбардировачите  извън София. И с цялата си ярост и боен жар 

се устремява към Либерейтърите, нанасяйки поражение на един от тях. 

 

 

 

 



 След като свършва боеприпасите, импулсивно или предварително 

обмислено, той предприема действието на живота си – таранът, който го 

прави безсмъртен. Най-резултатният български ас - Стоян Стоянов, боен 

другар и приятел на Списаревски , дава най-правдоподобното обяснение за 

случилото се:  „За Димитър въздушният бой беше ситуация, която го 

наелектризираше по особен начин, правеше го още по-силен, 

неустрашим и самоуверен.  Да победи във въздуха за него бе нещо, 

което се разбира от само себе си. Би разкъсал и със зъби противника, 

но никога не би го оставил да се измъкне невредим. Отстъплението в 

боя при каквито и да е обстоятелства му беше чуждо, противно, 

невъзможно за неговата натура. Той влизаше в бой така, както някога 

в древността суровият воин на Спарта е изпълнявал повелята на  

майка си, която като му връчвала щита  казвала: „С него или на него!” 

Днешният ден  е най-малко подходящия за спор един или два Либерейтъра 

е свалил поручик Списаревски (знаем, че в Италия не се завръща 

единствено B-24J “Big Nig”) и при какво числено превъзходство на врага  

се сражават нашите летци - 1:20, 1:7, 1:5 или 1:2, тъй като от излетелите от 

Италия над 200 машини,  към София и  защитниците и се насочват 37 

Либерейтъри от 376-та бомбардировъчна група, съпровождани от 46 

Лайтинга на 82-ра изтребителна група. Останалите се отправят към 

основната цел за деня - военно летище в Гърция.  

Безспорно боят на 20-ти декември е един от най-успешните в историята на 

военовъздушните ни сили, а съчетан със саможертвата на Списаревски,  

оставя трайни следи.  

До началото на Втората световна война е в сила Амстердамския проект за 

международно право, забраняващ атакуването на граждански цели извън 

зоните на военни действия. Той е нарушен от хитлеристка Германия с 

бомбардировките над Ротердам на 15 май 1940-та година и над Лондон 

през август същата година. Британските ВВС отвръщат с реципрочни 

удари, а през януари 43-та на среща в Казабланка Уинстън Чърчил, 

Франклин Рузвелт и военните командвания на съюзниците приемат курс за 

официализиране на новата тактика с операция POINTBLANK.  

 

 



 

Целта е чрез съчетани денонощни бомбардировки да се унищожи морала 

на цивилното население и съответно – бойния дух на вражеските армии. 

От днешна гледна точка е трудно да се прецени доколко морално е взетото 

решение, но както обича да казва английският министър председател  

„историята ще ме оправдае, защото аз ще я напиша”.  

През юли 1943-та началото е сложено с операция ГОМОР и разрушаването 

на Хамбург. България, като страна от Оста, влиза в обхвата на 

POINTBLANK, но дори и след създаването на 15-та въздушна армия на 

САЩ през ноември 43-та, на страната ни и на българската въздушната 

мощ се гледа с пренебрежение. След първата си декемврийска мисия над 

София на 10.12.43-та, в която участват 31 Либерейтъра и 42 Лайтинга, 

американците докладват, че над целта са ги посрещнали двадесет немски и 

италиански противникови самолета. Описват се бомбардираните обекти, 

но няма и ред  за български летци. По същия начин подхождат и към 

следващата си мисия – тази на 20-ти декември. Защитени зад дебела броня, 

високоскоростни двигатели и едрокалибрени картечници и оръдия, 

започват да изсипват бомбения си товар. Без дори да изпитват нужда от 

защитата на нощта и от помощта на британските съюзници. Летят в 

подреден строя, трениран ежедневно, уверени в неуязвимостта си.  

И тогава се появява Списаревски.  

 

Единствения оцелял от Либерейтъра подофицер Робърт Ренър казва: 

„Беше истински ад. ....нашият бомбардировач се разтърси от 

страхотен удар, моторите пламнаха и аз не зная какво е станало по-

нататък с мен. Почувствах, че нещо ме удари в слепоочието и изгубих 

съзнание..........Ударът на вашите изтребители беше много лют… 

Никога няма да забравя тази драма!”.  

В аналите на 15-та въздушна американска армия е записано лаконично 

„Един изтребител се блъсна в бомбардировач и двете машини се 

разбиха”.  
 

 

 

 

 

 



В следващата си емисия Радио Лондон „приятелски” съветва българските 

летци да не таранират  съюзническите самолети, което само спомага за 

разпространяване на вестта за саможертвата на българския летец. 

Ефектът от случилото се е поразяващ. 

Първо върху българите, чийто морал и дух, вместо да бъдат унищожени, 

получават повод за гордост и възвисяване и втори път – върху 

съюзническите летци, чийто боен дух и отношение към българските ВВС 

след 20-ти декември  вече не са същите. Пилотите на американските 

бомбардировачи започват да отбягват насочващи се към тях Месершмити.  

Никога повече съюзниците не подценят българските ВВС. Това проличава 

от рязкото увеличаването броя на самолетите, изпращани срещу страната 

ни.  

Ако на 20 декември  са 70 – 80 машини, то на 10-ти януари над София 

идват 142 бомбардировача и 82 изтребителя, като вече се прилага 

пренебрегваната с месеци тактика за съчетани дневно-нощни 

бомбардировки с британците, които участват с още 80 самолета. 

На 30.03.1944 г. са изпратени 366 бомбардировача и 120 изтребителя. На 

17.04.1944 г. – Черния Великден, атакуващите са 250 бомбардировача и 

114 изтребителя. 

И ако документите показват какви самолети и от кои въздушни звена са 

изпращани в рейдове над София, много по-интересна е констатацията кои 

не са изпращани. А именно – потърпевшата от тарана на Списаревски 376-

та бомбардировъчна група. Дестинацията София и е спестявана. И сред 

наградите и боевете, за които 376-та бомбардировъчна група с гордост 

изброява в сайта си, липсват имената на София или България.  

Огромната е заслугата на Димитър Списаревски за съхраняване и издигане 

духа на нацията ни. С примера си на безгранично самораздаване в защита 

на Родината, той не само унищожи противникова техника и човешка сила, 

но и успя да покаже на света, че не можеш да убиеш духа и морала на 

човек, който е решил да умре.  

И на народ, родил такива синове. 

 

Поклон пред светлата памет на полковник Димитър Списаревски! 

Поклон и пред паметта на поручик Георги Кюмюрджиев, загинал за 

България в същия този бой на 20 декември 1943г.!  

Поклон пред паметта и делото на всички български орли, загинали през 

последните 101 години в служба на Родината! 

Вечна им памет! 
 


