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Abstract. The Bulgarian hero Poruchik Dimeter Spisarevski died in air
combat in the defence of Sofia against an armada of enemy planes, December
20, 1943.
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Бях малък, когато разбрах ...
При баба Нада аз ги видях.
Зад вратата имаше стара дъска,
Окичена със снимки на герой от война.
Красив като ангел,
Пред самолета заснет.
И други с форма на
Летеца напет ...
Попитах я кой е това?
Тя се разплака и каза едва:
„Това е мой племенник – беше герой!
Сега е фашист за новия строй!
Не казвай, сине, какво си видял,
Че той е прокълнат като някакъв звяр ...“
Но той е син на тази земя!
Ще дойде време да се гордее света!
Това си спомням от детския свят.
Скрит зад вратата като някакъв враг.
А той е бил просто героят юнак,
С таран е разбил коварния враг!
И ето земята, за която се бил,
Забравила своя, достойния син!
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Днес той е героят на тази война!
Осеян със слава, далеч след смъртта.
И знаят го всички за подвига свят,
Гордеят се с ного, наричат го брат.
И няма защо да си кривим душите.
Героят е с нас, но там при звездите.
И славата нека да бъде во век,
Щом имаме този достоен човек.
Красавецът, той е и днес СПИСАРЕВСКИ!
За него небето пее му песни!
Нека баба НАДА прощава,
Но днес нейното чедо не тъне в забрава.

В-к Мир, бр. 22988 от 21 декември 1943 г.
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В-к Мир, бр. 13000 от 23 декември 1943 г.
Погребението на загиналите във въздушния бой на 20 т. м.
български летци – капитан Димитър Светозаров Списаревски и поручик
Георги Райчев Кюмюрджиев не извършено днес преди обед. Опелото бе
отслужено в 8.30 ч. в черквата „Св. София“ от Н. Впр. Софийски
митрополит Стефан, в съслужие на епископи о свещеници.
Присъстваха председателят на Народното събрание, г. Калфов,
министри: на народното просвещение – г. проф. Йоцов, на правосъдието –
г. д-р Партов, на войната – г. ген. Русев, на търговията – г. д-р Вазов, от
свитата на Н. В. Царя – г. майор Кюркчиев, дитректорът на кабинета при
Регентството – пълн. м-р г. д-р Горанов и адютантът г. майор Славомиров,
гл. секретар на Министерския съвет г. Стефанов като представител на г.
м-р – председателя, командирът на Въздушните на Н. В. Царя войслки – г.
ген. Айрянов, командирът на Софийската дивизия г. ген. К. Стоянов,
помощник кметовете от Софийската община г.г. Стоилов и Сокеров,
народни представители, бивши министри, свободни от наряд офицери от
Въздушните на Н. В. Царя войски, представители на германската войска,
рота с музика, близки на загиналите и много граждани.
Положени бяха венци от името на регента Н. Ц. В. Княз Кирил, на
министър – председателя, на председателя на Народното събрание, на
Министерския съвет, на министъра на войната, от Щаба на Въздушните
войски, от германската войска, от Столичната община и др.
За геройския подвиг и саможертва за родина и Цар на двамата герои
– летци произнесоха затригваши слова Н. Пр. Софийски митрополит
Стефан и г. майор Комбаков.
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След опелото бе образувано траурно шествие, начело с венците и
ковчезите с тленните останки, носени на ръце от другарите на героите
покойници.
Пред Щаба на Въздушните на Н. В. Царя войски бе отслужена
заукопойна молитва. Почетната рота отдаде почест пред тленните останки
на поручик Кюмюрджиев, които бяха изпратени с автомобил за родното
му място Стара Загора, където ще се извърши погребението.
Траучното шествие с тленните останки на капитан Списаревски
продължи до софийското гробище, където бе извършено погребението.
При спускане на ковчега в гроба бяха отдадени военни почести.

В-к Мир, бр. 13004 от 28 декември 1943 г.
По почина на Щаба на войската, днес в 8.30 ч. в църквата „Св.
София“ бе отслужена панахида на загиналите при изпълнението на
отечествения си дълг български летци – капитан Димитър Светозаров
Списаревски, майор Павел Л. Панкев, поручик Митю С. Дисов, поручик
Георги Р. Кюмюрджиев и поручик Йордан С. Тодоров.
На панахидата присъстваха: секретарят на Регентството г. Кутиков
и адютантът на Регентството г. майор Славомиров, командирът на
Въздушните на Н. В. Царя войски г. ген. Айрянов, командирът на
Морските на Н. В. Царя войски г. адмирал Тошев, бивши министри,
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запасни генерали, свободните от наряд от Въздушните войски и другите
родове оръжия офицери и близките на загиналите.
На панахидата командирът на Въздушните на Н. В. Царя войски г.
ген. Айрянов предаде посмъртните ордени за храброст на близките на
загиналите, с които Регентството, от името на Н. В. Цар Симеон II, ги
награждава.
БЕЛЕЖКИ
1. Стихотворението е посветено на Димитър Списаревски, посмъртно
произведен в капитански чин, загинал след въздушен таран на
американска летяща крепост при отбраната на София на 20 декември
1943 г. Героят летец е бил чест гост на своята тетка Нада Гатева в
Белоградчик. Стихотворението вече е публикувано в книга на Качев
(2017).
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