ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ЛЕТЕЦ ЛЕЙТЕНАНТ ПРЕСЛАВ
ЛЯПЧЕВ (1886–1916 г.)

Снимката е публикувана в
„Учебник за моряка”, изд. 1920 г., с. 462
1916 г., 10 юни. В крайбрежието на остров Нордернай в Северно
море катастрофира немски учебен самолет и с него загиват двамата
пилоти – българският флотски офицер мичман I ранг Преслав Ляпчев
и немският му инструктор. Обстоятелствата за смъртта на първия
командир на морската авиация в България остават неизвестни за
историографията ни и стогодишнината от гибелта му са повод да напомня
за живота и делото му [1].
Преслав Георгиев Ляпчев е роден на 26 септември 1886 г. в гр. Ресен,
Македония (по това време – в Османската империя) [2, с. 406], [9],
племенник е на известния политик и държавник Андрей Ляпчев [10], който
лично се грижи за неговото възпитание и образование. До V клас учи в
Битолската българска класическа гимназия, след което завършва френския
католически колеж „Сен Беноа” в Цариград [11]. През 1907-1910 г. следва
и завършва Военноморското училище в Брест, Франция, а през 1911 г. –
Апликационната школа към същото училище [7, с. 181]. След обичайното
за обучението му във Франция околосветско плаване [12] постъпва в
българския военен флот и започва като вахтен офицер на крайцера
„Надежда” [11]. Той е вторият флотски офицер македонец (след Тодор
Саев) в нашия флот.
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В началото на април 1912 г. мичман II ранг Пр. Ляпчев успешно
издържа (заедно с още 16 офицери, между които и мичман II ранг Иван
Михайлов) конкурсен изпит за пилоти-механици на аероплани, проведен
при Военноинженерната инспекция [13]. По неизвестни засега причини
двамата флотски офицери не са включени обаче в групите, изпратени за
това обучение в чужбина.
В края на април 1912 г. българска делегация под ръководството на
председателя на Народното събрание Стоян Данев заедно с крайцера
„Надежда”, придружен от миноносците „Храбри” и „Смели”, отива до
Ялта за среща с руския император в резиденцията му в Ливадия и мичман
II ранг Пр. Ляпчев е член на един от екипажите [12], [14]. Участва в
Балканската война и по време на атаката срещу турския крайцер
„Хамидие” през нощта на 8 ноември 1912 г. е помощник-командир на
миноносеца „Строги” [15, с. 7]. На 21 декември с.г. е произведен в чин
мичман I ранг [16, с. 193].

Командният състав
на отряда торпеденосци, атакувал турския крайцер „Хамидие” през
нощта на 8 ноември 1912 г. Таблото се съхранява в Държавен архив –
Варна.
2

Портретът на Преслав
Ляпчев, поставен в общото табло на командния състав на отряда
торпедоносци.
Предвид неблагоприятните условия за война с Румъния крайцерът
„Надежда” и шестте миноносеца пребивават в Севастопол от края на юни
до края на август 1913 г. Унизителното по онова време отношение на
руската страна към българските моряци е обосновано в морскоисторическата литература [17, с. 207-210], но тук представям неизвестно
досега свидетелство от страна на мичман I ранг Пр. Ляпчев, който тогава
изпраща следното писмо до чичо си А. Ляпчев: „Чича – казваше той – ти
можеш да мислиш каквото щеш, но аз никога няма да забравя
подигравките и униженията, нарочно устройвани нам пред гръцките
гемиджии, които напук на нас, доброволните пленници, биваха обсипвани
с почести пред Севастопол!” [12].
Към началото на Първата световна война служи в Дунавската
флотилия, но полага усилия да бъде назначен в XI пехотна Македонска
дивизия. Молбата му е отхвърлена [12], но не остава незабелязана. През
януари 1916 г. във Варна е формирана германска „Отделна хвъркаческа
команда в България”, сиреч хидропланна станция. Едновременно с нея
командването на българския военен флот организира „допълнителна
команда към германското хидропланно отделение за обучение и
подпомагане службата с хидропланите” в състав от 9 флотски офицери и
17 моряци [5, с. 74]. Един от офицерите е мичман I ранг Пр. Ляпчев и той е
назначен за началник на това първо българско военноморско авиационно
формирование [2, с. 382].
На 20 май 1916 г. за Германия заминава флотска учебна авиационна
команда в състав 15 души с командир мичман I ранг Пр. Ляпчев. Той (като
пилот) заедно с един наблюдател започват обучението си в хидропланната
база на остров Нордернай в Северно море [2, с. 382]. Досега в българската
историческа литература за това обучение беше публикуван само фактът, че
при учебен полет на 10 юни с.г. мичман I ранг Пр. Ляпчев загива заедно с
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немския си инструктор и причината за това е неизвестна [2, с. 383], а през
1932 г. е съобщено за „останките на съвършено разрушеното (подч.,
И.А.) хвърчило” [3, с. 3]. През 2015 г. немският вестник „Нордернай
куриер” публикува спомените на съвременника на събитието Курт Ецолд
[18], поместени от него в книга, издадена вероятно в навечерието на
Втората световна война [19].

Третата страница на немския
вестник „Нордернай куриер” от 23 януари 2015 г., посветена на мичман I
ранг Преслав Ляпчев - http://www.norderneychronik.de/download/neykurier/2015/2015-01-23.pdf]
Според К. Ецолд, мичман I ранг Пр. Ляпчев получава
удостоверението си за пилот и в същия ден отпразнува това събитие с
немските си другари. На следващия ден – 10 юни 1916 г., придружен от
своя инструктор Пушман, изпълнява с двуплощника № 595 гръбен полет,
но после в района на крайбрежните плитчини се приводнява с много
висока скорост, вследствие на което предната част на хидроплана фатално
потъва във водата. Немският мемоарист подкрепя твърдението си с три
снимки:
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К. Ецолд: „Фотографията показва офицера Ляпчев (х) на
празненството за издържания изпит за пилот с неговите немски
другари в едно от новопостроените големи халета. След празненството
тогава се случи трагичното нещастие в крайбрежната плитчина.” http://www.norderney-chronik.de/themen/inselstadt/kueste/inselwache/bild126.jpg

Двуплощникът № 595, катастрофирал на 10 юни 1916 г. в
плитчините край о. Нордернай в Северно море - http://www.norderneychronik.de/themen/insel-stadt/kueste/inselwache/bild123.jpg

К. Ецолд: „Остатъците от самолета бяха транспортирани до
острова и в пристанището бяха натоварени от военни моряци на
товарен кораб. После той превози развалините до континента за понататъшно изследване на причините за нещастието.” 5

http://www.norderney-chronik.de/themen/inselstadt/kueste/inselwache/bild122.jpg]
Надписът на първата снимка силно озадачава и неговата
достоверност следва да се потвърди от допълнителен немски или
български източник. Едва ли още на 9 юни 1916 г. българският офицер
е положил окончателен изпит за получаване на диплом за пилот, който
документ по онова време е наричан с френския термин бревет не само в
българската литература, но и в немската (Fliegerbrevet). Основание за това
предположение виждам в два факта:
- твърде краткия период на обучението до евентуален последен изпит
на 9 юни 1916 г. Групата от български флотски специалисти отпътува за
Германия на 20 май с.г. Началният пункт на отпътуването (Варна или
София) не е публикуван в литературата. Добре помня обаче, че дори
половин век по-късно, от Варна до Росток с влак се пътуваше две нощи и
три дни. Предполагам, че в най-добрия случай българската група е
пристигнала в Нордернай не по-рано от 23 май. Ако обучението на групата
пилоти е започнало още на 24 май, до 8 юни, включително, то е
продължило само 16 дни. За сравнение посочвам, че първите български
пилоти, обучавани в чужбина през 1912 г., завършват средно за: във
Франция – 4 до 6 месеца, в Германия – 6 месеца, в Англия – 4 месеца [20,
с. 14];
- ако българският офицер наистина е бил вече правоспособен пилот
към 10 юни 1916 г., едва ли тогава би имало необходимост да бъде
придружаван от немски инструктор.
През 1916 г. немската страна положително е изпратила до
българското Министерство на войната официално заключение за
резултатите от изследването на причините за катастрофата на самолет №
595 в Нордернай, но нямам възможност да проуча архивите на ДВИА Велико Търново.
Немският инструктор Пушман и неговият български ученик Пр.
Ляпчев са погребани в Нордернай с всички полагащи им се военни
почести. Всеки ковчег е поставен на оръдеен лафет, теглен от четири коня.
Траурната процесия преминава между шпалир от местните жители до
гробищата. Там траурната церемония е извършена съвместно от флотски
пастор и пастора на Нордернай, както и от православен свещеник, който
идва със самолет от България. За онова време това е било найвнушителното траурно шествие на остров Нордернай. На двата гроба
поставят по една половина от витлото на катастрофиралия самолет, на
която написват името на загиналия.
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Погребението на немския инструктор Пушман и българския офицер Пр.
Ляпчев на гробището на остров Нордернай, юни 1916 г. http://www.norderney-chronik.de/themen/inselstadt/kueste/inselwache/bild125.jpg]
На 17 юни 1916 г. в катедралния храм „Св. Успение Богородично”
във Варна е отслужена панихида в памет на лейт. Пр. Ляпчев. Присъстват
всички местни български и немски офицери от всички видове оръжия,
представители на държавни и обществени институции, много граждани.
Прочувствена реч произнася лейт. Георги Купов [21]. Началникът на
Българския военноморски флот полк. Константин Кирков изпраща до
майката на загиналия български морски летец съболезнователно писмо, в
което съобщава: „[…] Миналото и настоящето на Вашия син не са друго
освен редица от достойни дела; за такова едно от тях – вземане участие с
хвърчило в атаката на три неприятелски контра-миноносци на 4 март
т.г. – той е награден от германския император с ордена на железния
кръст II ст. (подч., И.А.), който Ви изпращаме. За същото бойно дело той
е представен за награда и с ордена за храброст IV ст. Това е може би
единственият спомен, който Вие ще притежавате от Вашия син, но нека
той бъде Ваша сърдечна утеха, защото само майките на истинските герои
могат да го притежават […]” [22], [23].
След смъртта му един хидроплан известно време носи неговото име
[24]. През 1925 г. моторната лодка „Русалка” от Дунавската полицейска
служба е преименувана на „Лейтенант Ляпчев” [25, с. 80] и към 1931 г. все
още е в строя [26, с. 594].
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Хидропланът
„Лейтенант Ляпчев”, архив на „Морски вестник”.

Моторната
лодка „Лейтенант Ляпчев”. Снимката е от фонда на Военноморския
музей.
През май 1931 г. полк. Иван Михайлов е назначен за командир на
Въздухоплавателния полк, сиреч на българската военна авиация, но
официалната му длъжност е директор на Дирекцията на въздухоплаването
към Министерството на железниците, пощите и телеграфите. Още на
следващата година той урежда препогребването на лейтенант Пр. Ляпчев.
При пълно съдействие от страна на немските власти през юли 1932 г. в
присъствието на полк. Ив. Михайлов тленните останки на българския
летец са ексхумирани и немската авиокомпания „Луфтханза” със
специален самолет безплатно превозва до София ковчега с останките и
отделно ковчеже с надгробната част от самолетното витло с името на
загиналия [11], [18].
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Самолетът на „Луфтханза” с тленните останки на лейт. Пр. Ляпчев,
летище „Божурище” в София, юли 1932 г. – Илюстрована седмица, №
505, 4 септември 1932, с. 4.
На 20 август с. г. тленните останки са изпратени с влак от София и на
следващия ден пристигат във Варна. Опелото е извършено в църквата „Св.
Николай”, погребението – „в гробищата, близко до другите наши, рано
загинали авиатори” [27]. Дали обаче някой съвременник знае къде поточно се намира гробът му и в какво състояние е?
Литература и бележки
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