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(По случай 25 годишнината отъ м о р с к а т а а т а к а при К а л и а к р а )
Не беше много отдавна! Само 25 години, а за
историята — това е само една секунда, само единъ
мигъ!
Тъмна нощь. Облачно, луната изръдко наднича
презъ малките отвори на надвисналите надъ мор
ската повръхность облаци. Не се вижда. Последниятъ въ строя торпедоносецъ „Дръзки" съ мжка
забелязва почти сливащия се съ тъмнината силуетъ
на първия торпедоносецъ „Смъли", на водача,
върху който се вее флага на началникъ-отреда и
върху който тупти едно лъвско сърдце — това на
славния капитань II р. Добревъ.
По торпедоносците — мракъ и тишина. ВСБКИ
е на поста си. Машинитъ спокойно отбиватъ ри
тъма на своя ходъ, а винтоветъ безшумно пънятъ
водата. На мостицитъ—командиритъ, при орждията
—готови снаряди, а торпедните тржби — въ бойно
положение, готови всеки моментъ да изхвърлятъ
СВОИГБ стоманени риби.
Курсъ покрай Калиакра. Требва да се прекжсне
водниятъ.пжть, по който противникътъ черпи сред
ствата си за борба. Требва да се помогне на всека
цена на героитъ тамъ на югъ, които, по примъра
на витязитъ ни отъ първото и второто ни царства,
еж дошли предъ стените на многожелания градъ.
Отредътъ торпедоносци е вече въ определения
районъ. Тършува насамъ-натамъ. Часовниците мо
нотонно показватъ пжтя на времето.а отъ противника
все нищо не се вижда. Нима и тази нощь, както
толкова много други, ще остане безъ нищо?
Но ето въ дъсно, какво е това? — Да, силуетъ,
голъмъ! Ето, личатъ три комина, високи мачти и
зжбатитъ очертания на орждия. Може би е „Меджидие", може би е „Хамидие"? Все едно. Всеки
отъ тъхъ е "толкова много по-силенъ отъ малките
торпедоносци! Но това не е важно—напредъ, сега
или никога!
Изведнажъ замигватъ цвътнитъ лампички на
водача: зелено, зелено, зелено — „виждамъ врага
въ дъсно", предаватъ се като електрически токъ
до последния торпедоносецъ, и четирите, като че
събудили се отъ своята дръмка, се устремяватъ
напредъ. Въ преговорнитъ тржби прозвучаватъ
кжеи, отсечени команди, машиннитв телеграфи
издрънкватъ и винтовете—досега спокойни, почти
задръмали — бъсно заблъскватъ водата.
Ето — пакъ сигналъ: бъло, зелено, червено
„атака" — ура!
Всичко е единъ стремежъ, всичко е едно жела
ние, една мисъль, една воля: — къмъ врага!
Изгъва се линията на торпедоносците и стръмно
се насочва на сближение.
Блъсва първиятъ торпеденъ изстрелъ!
Врагътъ се сепва, надава тревога, открива бъсенъ огънь. Но вече е късно!
Следватъ вториятъ, третиятъ, четвъртиятъ тор
педенъ изстрели!
Четиритъ стоманени хищника, като че преиз
пълнени отъ сжщия жаръ на хората, които еж ги
изстреляли, стремително се насочватъ къмъ грамад
ния тъменъ силуетъ. И ето — ура — грамаденъ
взривъ, стълбъ вода до възбогь, счупена мачта съ
тръсъкъ се събаря, а блъсъкътъ отъ взрива за
моментъ раздира нощната тъмнина и осветява

зариващата се въ водата противникова предна
часть. . .
Ура, ура, ура, защото това не е само взривъ
въ противниковъ корабъ: — това бъше светкавица,
която съ блъсъка си раздра тъмното минало на
българското морско небитие и му постави славно
начало, а съ тънтежа си задълго зашемети и за
глуши врага.
Малките торпедоносци скоро еж нападнати отъ
глутница изтребители, които почти ще ги задавятъ
съ своите прожектори и съ жестокия си огънь. Но
какво значи всичко това? — Нали врагътъ е победенъ, нали и героитъ тамъ на югъ ще бждатъ об
лекчени и скоро ще почувствуватъ благотворното
влияние на този торпеденъ тръсъкь, нали е поста
вено славното начало! — Тъ енергично отговарятъ
съ своите топчета и викатъ „ура". Викатъ „ура"
за първата българска морска победа, викатъ „ура"
за откриването на новъ славенъ отдълъ въ слав
ната българска история!
*
* *
Две български царства по редъ, едно следъ друго,
живъха и се бориха на Балканския полуостровъ.
Бъха години, когато те, засилили се извънредно,
имаха не само неоспоримото надмощие въ полу
острова, но и владъеха грамадни територии и вънъ
отъ него. Дветъ български царства се*бориха славно
и геройски и на северъ, и на западъ, -и на югъ, и
на югоизтокъ. Тъ записаха въ своята история нечу
вани величави подвизи и достигнаха да бждатъ ръ
ководители на духовната и материална култура на
цълото многомилионно славянство. — Но. . . въ
края на краищата тъ загубиха създаденото благо
състояние, славата имъ б е помрачена, политическата
имъ свобода — потъпкана. И всичко това, защото:
— безкрайно силни на сушата, тгъ бгьха безкрайно
слаби върху влажния елементъ.
А не само българската, но и свътовната исто- ,
рия недвусмислено показватъ, че докато една дър
жава е силна и непобедена на море, независимо
отъ положението на сушата — тя печели крайната
победа, преусп-вва и благоденствува — и че само
слабостьта и разгрома на море донасятъ общата
слабость и крайната провала на държавата.
Все още е въ сила, а и всъкога ще запази
своето значение държавническата максима, че: оа
се мореплава е държавна необходимость, докато
да се живгье — съвсемъ не е!—максима, която беше
основана въ дейностьта на няколкото малки и не
значителни въ сръдновъковието държавици, които,
схванали значението на морето, морските пжтиша
и военния флотъ, използуваха ги всестранно, неи
моверно забогатъха, надвиха всички наоколо си, ^
разрастнаха се и дори и до день днешенъ владъятъ «
св^та, защото крайната победа има вегъкога не победительтъ на сушата, а победительтъ на море'Българите отъ нашитъ предишни две царства
не можаха да схванатъ тази основна държавническа
истина. Те останаха чужди на водния елементъ,
който миеше тъхнитъ тогава безкрайно дълги бре
гове и — затова — водната стихия жестоко ги на
каза: тя първо спръ тъхния победенъ маршъ къмъ
двата ключа на БалканигБ—Цариградъ и Солунъ.
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а следъ това върху плещите си, по своитъ вълни, засилване. Изглежда, не ще е далеченъ деньтъ,
пренесе малоазийскитъ пълчища на Бизанциумъ, а когато българинътъ, отърсилъ се отъ вековното си
после и ордитъ на азиатския завоеватель. А нима неразбиране на морето и изпълнявайки своята исто
не дойдоха пакъ по море и нашите последни раз- рическа мисия, ще се почувствува и върху водния
громители?
елементъ сжщо така сигуренъ и силенъ, както ве
За щастие, Третото българско царство се намира кове наредъ той е билъ върху гордия Балканъ.
подъ много по-щастлива звезда. Интересътъ къмъ
Ето защо 25-годишнината отъ славната морска
българското море е всенароденъ, а стремежътъ атака при Калиакра не може да не радва ВСБКО
къмъ него и къмъ далечните му простори е една честно българско сърдце и не може да не бжде
всеобща българска мечта. Подъ вдъхновеното и гордость на всгьки българинъ, който не тъпче на
твърдо ржководство на своя Царь-Покровшпель, мъхто въ мракъ и невежество, а гледа съ погледа
българското мореплаване се стреми съ ентусиазъмъ на прозрението въ славното бждеще на пле
и завиденъ устремъ къмъ прогресъ и всестранно мето ни.
В. ИГНАТОВЪ

МОРСКИ ЮБИЛЕЙ
На 21 ноемврий нашиятъ малъкъ флотъ скромно
ще отпразднува двадесеть и петь годишнината отъ
своя подвигъ — атаката на турския кръстосвачъ
„Хамидие". Единъ скроменъ, но великъ по съдър
жание юбилей, защото въ този день името на бъл
гарския морякъ се издигна наравно съ неговите
победоносни събратя отъ войската, която раздруса
изъ основи турската империя и застана застраши
телно предъ вратите на Цариградъ. Презъ Балкан
ската война ние показахме, че българинътъ съ еднакъвъ устремъ служи на отечествените интереси
както на сухо, така и по вода, и разбихме създа
дената въ самигв насъ легенда, че моряшкото при
звание не е присжщо на българина, като предявихме
своитъ- права и по море.
Когато турската войска се вид-в затворена при
Чаталджа, съ унищожена материална часть и прекжсната връзка съ Запада, откждето можеше да
очаква подвозъ, единствената линия за това оста
ваше Кюстенджа—Цариградъ. Турскиятъ флотъ, затворенъ въ Дарданелите отъ съюзния гръцки флотъ,
получи назначение да обезпечи тази линия. Наши
ятъ флотъ израстна по значение съ тежката задача,
която му се възложи. Той требваше да облекчи
положението на действуващата войска, като спре
подвоза на бойни и хранителни материали къмъ
Цариградъ. Задача непосилна за състоянието на
нашит-в бойни морски единици, грижите за които ви
наги б-Ьха слаби и нищожни. Нъщо повече: флотътъ
беше подлаганъ няколко пжти на риска да
бжде зачеркнатъ отъ бюджета на държавата, като
ненуженъ родъ оржжие. Това погрешно разбиране
за значението на флота при обстоятелството, че
половината отъ границигв ни еж водни, беше ста
нало програмна точка на нъкои отъ тогавашните
ни политически партии, които въ своите антимилитаристични настроения изпадаха въ крайности.
Когато, обаче, стана ясно, че свъткавичниятъ
ударъ на българската войска ще изгуби своето зна
чение ако се даде възможность на турската войска
да се организира наново, като се снабди съ всичко
необходимо по единствената останала артерия
Кюстенджа-Цариградъ, нашето главно коман
дване възложи своите надежди на пренебрегвания
дотогава нашъ флотъ и поиска отъ него върховна
саможертва. И той разбра тежестьта на истори
ческата отговорность, която се сложи на слабите
му плещи.
„1йПг
Презъ нощьта на 20 срещу 21 ноемврий 1912 г.
турскиятъ флотъ, застаналъ като завеса предъ на
шия брътъ, за да охранява пжтя на своитъ тран

спорти, се ВИД-Б неочаквано сразенъ и почувствува,
че господството му надъ Черно море се оспорва.
Противникътъ му беше страшенъ—не съ силата на
оржжието си, а съ своята дързость. Подобно на
Давидъ срещу Голиатъ, нашите моряци, окриляни
отъ в-врата въ своята победа, се понесоха срещу
противника съ единствена мисъль—да се жертвуватъ
съ максимумъ постижения. И те ги дадоха. Третото
българско царство почувствува значението на този
подвигъ. Вековниятъ неосъзнатъ стремежъ на бъл
гарина къмъ морето получи въплъщение въ този
исторически моментъ чрезъ съзнанието за неговото
значение. Българскиятъ флотъ доби признато право
за сжществувание, а моряците — чувството на
добре изпълненъ дългъ. Идеята за морето израстна
въ съзнанието на българина, а въ вихъра на нощ
ната торпедна атака на 20 ноемврий народътъ ни
прозре своите исторически копнежи.
Въпреки ампутацията, на която беше подло
жена нашата победа отъ Балканската война, на
насъ се призна правото на изходъ на Б^БЛО море
и ние видехме изпълненъ мечтания отъ толкова
векове блънъ. Дръзката атакавъ водите на Черно
море се освети съ правото ни на изходъ на сво
бодното море.
.7; Поуките отъ Балканската война за нашата под
готовка за отбрана на крайбрежията ни не можаха
да бждатъ използувани. Европейската война настжпи много бързо. Ние бЪхме принудени да търсимъ
чужда подкрепа по море. Германскигв подводници,
придадени въ последствие въ сигурнит-в ржце на бъл
гарските моряци, изпълниха бл4скаво своето на
значение. И този пжть спокойствието на нашите
войски, действуващи победоносно по всички посоки
на полуострова, не беше смутено откъмъ Черно
море. Нашите храбри моряци достойно изпълниха
дълга си съ цената на скжпи жертви за смътка на
слабата материална часть, съ която разполагаха, и
се противопоставиха на мощни въ техническо от
ношение противници.
Проявата на българския духъ на море бЪше ново
доказателство за жилавостьта на народа ни. Затова
ньойискиятъ диктатъ посегна на нищожния ни флотъ.
Унищожавайки флота ни, победителите търсеха да
задушатъ стремежа ни къмъ море. Затова ние бЪхме лишени и отъ нашето БЪломорие, като ни се
остави само правото да предявяваме признати пре
тенции за изходъ на Бътга море.
Но идеята за морето, осветена отъ подвига на
20 ноемврий 1912 г., се понесе отъ народа ни
наредъ съ най-съкровенигв му стремежи и се
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въплъти въ организацията на Б.Н.М.С., за да стигне
до най-отдалеченигБ кжтове на страната и огрЪе
сърдцата на всички българи съ новия идеалъ —
изходъ на Бъло море и право на самоотбрана по
сухо и по вода. И ние видехме наново българския
духъ въ бодригв редици на нашата нова войска,
вдъхновена отъ победите на близкото минало.
Създавайки своята самоотбрана, нека не забра
вяме, че нашъ върховенъ дългъ е да се обезпечимъ
отъ изненади откъмъ море. Това е възможно само
чрезъ флотъ, който да се противопостави на про
тивника, преди той да стжпи на бръта. Само така
нашата войска ще може да се чувствува спокойна
въ СВОИГБ бждещи действия, а нашите крайбре
жия ще се запазятъ и не ще станатъ боенъ театъръ на неочаквани нападения.

СГОВОРЪ

Морските поуки отъ дветъ войни еж много, а
надъ ГБХЪ блести подвигътъ на 20 ноемврий. Неговиятъ блъхъкъ е толкова по-силенъ, колкото по
вече се отдалечаваме отъ него. Той ни остави съз
нанието за нуждата отъ флотъ и завета да работимъ за неговото създаване, за да отговоримъ на
историческото си предназначение, като поправимъ
гръшкигв на миналото и неправдите отъ насилни
ческите договори, отхвърлени вече отъ всички по
бедени отъ Свътовната война.Българскиятъ Народенъ Морски Сговоръ отправя
братски поздрави къмъ нашитъ храбри моряци,
които чрезъ делото си създадоха новото разбиране
за значението на флота. Той съ доверие гледа на
бждещето, когато българскиятъ флотъ ще се яви
въ водите на нашето Бъло море.

АЛЕКСАНДЪРЪ А. МАНОЛОВЪ
Кап. II р. о. з.

И З Ъ С П О М Е Н И Т Ь НА С Т А Р Ъ М О Р Я К Ъ
Л-БТОТО 1912—пълно съ надежди, слава и само
жертва. Какво ли ни носи тая цифра на годината,
съвпадаща съ най-употребяваната „дузина"? Колко
е, напримЪръ, приятно да получишъ подаръкъ „ду
зина" кърпичка, „дузина" чорапи, но не и „дузина"
зърна отъ черъ хайверъ; и десеть не е лошо, но
дванадесеть е още по-добре.
Така си мислехме тогава ние, младите, въ чинъ
мичманъ, на които морето бъше до колене, всичко,
което блестеше, бъ злато и всичко, което хвърчеше,
се ядеше. Малко се грижехме и замисляхме за
утрешния день; млади момчета, макаръ и мустакати
—такава беше тогава модата, хубави, цъвтещи отъ
здраве и съ глави пълни съ идеали и наука меч
татели за Велика България — на две морета, съ
голъмъ воененъ и търговски флотъ и боязливо, по
верително, дори строго повърително, виждащи на
екрана на бждещето си портрета си: големи му
стаци и брада и адмиралски погони, — такива
бъха тогава адмиралитъ. Па защо ли да не е така,
нали нъкой беше казалъ, че не е войникъ тоя, който
не мисли да стане генералъ.
Но думата ми е все пакъ за година дванадесета.
Замирисваше на барутъ; нъщо ставаше, не бъхме
толкова прости да не разберемъ. Генералъ Путникъ,
началникъ щаба на сръбската войска, пристигна въ
Варна облъченъ, както казвахме, „партикулярно",
дрехитй му висвха като човалъ — не е свикналъ
стариятъ воинъ да се гледа „щафонъ". На какво ли
приличамъ, мислилъ е презрително той, човъкътъ
на златните генералски еполети, съ дебели висулки.
Знаете ли, какво значеше тогава за насъ да носимъ
златни еполети? Замина генералътъ съ миноносецъ
за двореца Евксиноградъ и се представи на царь
Фердинандъ, престоя нъколко часа и си замина за
Сърбия.
.Мичманъ Маноловъбъ миненъ офицеръ и електротехникъ на край сера „Надежда"; ползуваше се съ
особенитъ симпатии и довърие на командира си кап.
лейтенантъ Иванъ Лнгеловъ — небесното царство
да пази душата му. Току що бъ инсталиранъ новиятъ
радиотелеграфъ на пъеща вълна. Бълиятъ крайсеръ се ремонтира, лъсна, палубата блестеше, медяшката отразяваше слънцето — не ти тръбва изкуственъ хоризонтъ, а бълата фуражка така дяво
лито б е кацнала на главата на младия мичманъ,
ье-намигваше на още по-бътжя, кителъ и се кико

теше на златните му копчета, котвата на които
пъеше романса „Надежди и мечти". Знаете ли, млади
приятели, че тогава всъки отъ насъ си имаше любимъ романсъ, който изгаряше сърдцата ни, а ко
гато вахтувахме и крайсерътъ се клатъше плавно
ту надъсно, ту налъво и пееше своя романсъ:
„скръцъ, скръцъ, скръцъ", ние погризвахме 6Ълитъ сухарчета, ходъхме по моста разкрачени и
тананикахме песничката си цели часове: ту на басъ,
ту на баритонъ, ту на теноръ, и не виждахме, какъ
четирите часа за смъната си отиваха.
Една майска утринь на бръта замахаха флаг
чета—сигнализация. Мичманътъ се вгледа, мръдна
глава и извика вахтения сигналистъ; тогава се каз
ваше вахтенъ, а не стражевъ. Младъ, цълъ бЪлъ
като лебедъ, морякъ се затича съ плоча въ ржка
и флагчета подъ мишниците, замаха—значи видЪлъ.
Мичманътъ зачете лениво. Какво ли пъкъ се е за
силило началството, помисли си, но се сепна
не
беше шега. ЗаповЪдь — командиръть веднага да
се яви на началника на флота! Разбира се, че ще
има риба работа.
Зададе се добродушниятъ Иванчо, така любимо
казвахме на командира, обръснатъ, белнатъ—пролътье, нали. Какво пакъ има? Командирския велботъ
(остроноса и острокърма лодка) Ви чака на трапа
(стълбата), началството Ви вика. Чу се „отблъсвай!"
Заеме се широкото и добро лице на к о м а н д и р а - ,
кимна; тракнаха два тока, ержчно дъсната ржка
отдаде честь; заеме се фуражката, запъ се моно
тонно „Надежди и мечти"; а слънцето си гръе, мил
ва мичманската душа. Потрай, момчето ми, довечера
си на брега, ще пеешъ романса си по-весело.
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не знаеше. Приготви картигв, провери компасите,
ВЛ-БЗЪ по радиото въ връзка съ бреговата станция
на „Франга"—хемъ да не ме засрамишъ, чукайки
чашите си съ „карабаташко" вино, приятелски занарежда командирътъ.
Ехъ, мисля си, дали ще отидемъ пакъ при русКИНКИГБ; щомъ има пиене и ядене. А готвачътъ ни,
единъ старъ и милъ италианецъ, наричанъ барба
Пияни, беше голъмъ майсторъ, особено ако си развържешъ кисията, а кисията се развърза.
Азъ на приятеля си мичманъ Кольо, той на мичманъ Преславъ, тоя на лейтенантъ Асана и цълиятъ
крайсеръ знаеше приятната тайна. ЗавъргЬха се
въртележките въ главите ни и всъки ПО своему
се тъкмЪше; но най-мераклия беше Кольо—финъ
човъкъ, съ голъма френска култура, хубавецъ и
сърдцеядецъ, въренъ въ усп-БхигБ си; и отъ старите
амазонки, предъ сърдцата на които Александъръ
Македонски се преклони, не се боеше.
Вс^ки день артилерийскиягь лейтенантъ ни пъеше—първото, второто; първото, второто—за салютъ
се готвеше човъкътъ. Не мина много и крайсерътъ
застана на кея и на него се качи ц-Ьла ми ти ми
сия: председательтъ на камарата и г-жа Д-ръ Ст.
Даневи, флигелъ адютантътъ на Царя генералъ Марковъ и отъ генералния щабъ майоръ Ив. Луковъ.
Изпрати ни началникътъ на флота съ щаба си и
заповяда на командира да следва запов-вдьта на
Д-ръ Данева.
Ехъ, какъвъ майски день бъше — още си го
спомнямъ, а на борта ни при това елегантна дама;
на военните кораби дами не пжтуватъ, съ изключе
ние, като ВСБКО правило, на големи особи.
За снемане отъ вързала се разнесе командата;
лЪвата напредъ, дъсната назадъ—забумгвха маши
ните, завърт-вха се винтовете и белата хубавица
„Надежда" излезе отъ Варненското пристанище;
получи се запов-вдь — курсъ на Калиакра — бъл
гарска Калиакра, разбирате ли, другари, приятели!
Разбрахме я, че на „Матушката" ще се ходи, но
накжде? Още малко и преди залъзъ стигнахме
траверса на Калиакра. Мисията стои на командния
мостикъ, важна, важна; помжчихме се да имъ разправимъ за морския князъ Добротичъ и за него
вата крепость Калацерка, кацнала на Калиакра, зи
довете на която още се виждатъ, предложихме папироски—екстра, отъ сребърната мичманска таба
кера: джебове праздни, има сребърна табакера въ
джеба; ледътъ не се топи — усмихва се подъ мустакъ Даневъ, запърчилъ мустаци стои гвардеецътъ
Марковъ, а приятельтъ Луковъ лукаво подхвърля
на мадамата: „Бива си го момчето, много иска да
знае". Чакай, майоре, рускинкигв майори не обичатъ, мичмани обичатъ, ще видимъ кой последенъ
ще се смее!
Командире! вика по едно време Даневъ—хайде
сега съ Бога за Ялта. На ти тебъ Одеса, Севастополъ — раненъ май и Ялта! сиви камъни ще гонимъ. Клюмвамъ глава, ридае Кольо—хубава стана
тя, въ Варна си е по-добре; „бабината сланинка",
ни се смее командирътъ. Асанъ подигравателно ни
поглежда. — Да не помислите, че Ясанъ е Н-БКОЙ
турчинъ. Съвсемъ не, милъ и добъръ другарь, дори
внукъ на хаджи Димитра, но и хаджи не е бъл
гарско, наричахме го по старъ Кубратовски обичаи.
Л подире ни тръгнали, за салтанатъ ли или да ни
пазятъ, два миноносци—единътъ съ командиръ лей
тенантъ Винаровъ Евстати, а другиятъ съ лейтенантъ
Серафимовъ Рашко—и двамата отдавна спятъ веч
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ния си сънъ. Лепнали се като бъчви, а задъ мостика
имъ по две мичмански очи, размахватъ въпроси
телно ржце—искатъ да кажатъ: „ами сега накжде?"
Пишемъ по въздуха „Я", отваряме уста—„Ялта", а
то излиза — „в-втъръ".
По едно време се изви флаговъ сигналъ—„курсъ
на Ялта", и миноносцитъ отговориха „ясно виждамъ".
Всички ясно виждатъ, само мичманскитъ очи нищо
невиждатъ,а устата имъ нвщо бърборятъ—„надежди
и мечти". — Пея си азъ на вахтата.
На другия день следъ пладне се показаха
Кримските върхове, осветени аквамарини отъ май
ското слънце; дружелюбни и величествени; морето
тихо, тихо, като разлата тепсия, че дори „крики
чайки" се чуваха. Изплува предъ насъ великиятъ
Айвазовски и ни нарисува платно — тихо Черно
море, ясна гължбна синева, слънце и въздухъ, чайка
порнала водата и се изгубила въ хоризонта, и мичманътъ на вахта видъ гардемарина отъ Петербургъ
Манолова, зъпналъ творбата на великия художникъ
въ музея Александъръ III.
„Що мечтаешъ, мичмане?" тупа ме по рамо
стариятъ командиръ Ангеловъ — тогава щабъ офи
церите не беха млади хора. —„Наближаваме ли" ?
— Хайде, продължи курса за Ялта и иди да поразговоришъ мадамъ Данева, че Коленцето ти се вече
умори; такива гости, за такава работа кой знае
кога пакъ ще имаме. — Запомни добре, драгий
приятелю, това историческо време май 1912 г., ко
гато наближаваме Кримъ; това повече нЪма да се
повтори и обещай ми, че нЪкога, когато азъ не ще
бжда вече, а ти все си поигравашъ съ перото, ще
понапишешъ нещо за славното минало — що ще
видимъ и чуемъ сега, та дано идното поколение
черпи поука и отъ българско четмо".
Ето че следъ обедъ се мърна дворецътъ на
руските царе „Ливадия" съ широкигь си тераси,
Ц-БЛЪ плувналъ въ зеленина—ту се крие, ту се вижда,
а предъ него два корабни комина, задъ приста
нищната стена.—Виждалъ ги е мичманътъ въ Балтиката; не веднажъ се е опъвалъ въ струнна предъ
ТБХЪ; залутаха се, запитаха се, що е това; проговори,
бе мичмане—сега накжде? Подмигва командирътъ,
лута се Луковъ—казвай де! Не виждате ли Андреевския флагь — синь кръстъ на бЪло поле — подъ
негово знаме е императорската яхта „Щандартъ" —
това знаме нос%ха всички руски военни кораби, а
„Щандартъ" бе нещо особено, не само по външна
красота, но и по вжтрешна уредба.
Артилерийскиягь лейтенантъ свири по орждията — запе първо, второ—екна салюта за импе
раторския щандартъ, който се развъваше на мач
тата на двореца. Наближаваме, влизаме въ Ялтен-"
ското пристанище—малко, колкото за два-три ко
раба, връзваме се къмъ единъ плотъ, връзватъ се
МИНОНОСЦИГБ, строи се командата, караулътъ взема
за почесть, почватъ официалните посещения.
Мисията си е мисия, тръгна да си гледа ра
ботата ; започнаха поканите, отговориха, обедите и
вечерите. А въ Ялта сиви ли камъни? тамъ гостуватъ императорътъ съ семейството си, че като
ми тръгналъ единъ св-втъ, да не му се нагледашъ;
гледаме налъво, гледаме надъсно, а помежду си не
се виждаме; всеки взелъ своя пжть и си гледа ра
ботата не по протокола. Нашъ Кольо се загуби
кжде ли остана момчето I Императорътъ приемаше
официално и съвсемъ домашно; мило, хубаво, славно
време, което ни обещаваше надежди отъ хубави'
все по : хубави; бждещето на татковината ни се ри-
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суваше въ розови краски. Та нали задачата на Д-ръ
Даневъ бъ да съобщи на Негово Величество Всерусийския Императоръ за сключения съ Сърбия
договоръ за съюзна война съ Турция и да го по
моли да приеме мисията на арбитъръ въ случай
на споръ по изпълнение на договора, а на воен
ните б е възложено да разгледатъ специалните.
условия. Разбирате ли, млади хора, малко отъ по
литика, за да почувствувате големия дипломати
чески успъхъ на две малки държави — рускиятъ
императоръ арбитъръ. Но за тия работи тогава бе
забранено, па и не биваше да се говори.
Дните въ Ялта бързо течеха; разхождахме се
съ императорските автомобили — а автомобилътъ
тогава беше нъщо много ръдко и присжщо само
на голъмитъ хора: барабаръ Петко съ мжжетв.
Лзъ посещавахъ мои познати и съученици отъ
гвардейския екипажъ на императора, които служеха
на яхтата „Щандартъ", навигациониятъ офицеръ на
която бъ мой добъръ приятель.
При едно отъ тия посещения пожелахъда видя
императорскитъ кабини — той веднага ми ги по
каза. Направи ми силно впечатление украсата на
кабината на императрица Длександра Феодоровна,
съпру! ата на императора—по стенитъ накачени мно
жество икони съ златни и. сребърни оправи, мно
жество репродукции на мадони—отъ Каулбаха, Боденхаузена и отъ кого ли не; като че ли не си въ
императорска кабина, а въ килията на нъкоя стара
и фанатична калугерка, не отъ мира сего и болна
отъ мистика; забелязахъ на приятеля си, че подобенъ мистицизъмъ е нъщо много опасно за една
толкова голъма особа—като че ли има нъщо болно.
Той се изплаши, затвори ушитъ си и строго ме
помоли да не говоря, защото на яхтата подобни
приказки не се приказватъ! Нямаше какво—не ми
бъше и работа да изказвамъ мнение, за което не
ме питатъ. Тогава въ Русия можеше много да се
вижда и много работи да се мислятъ, но не ти -е
работа да ги приказвашъ, и нека това остане вклю
чено въ скоби и да видимъ какво ставаше понататъкъ.
Но ето единъ день, стоейки на вахта, къмъ абъдъ,
виждамъ отъ „Ливадия" да идва луксозенъ автомобилъ; спръ предъ крайсера' „Надежда" и отъ
него бързо изскочи високъ и снаженъ генералъ съ
златни екселбанти; догдето построя почетния караулъ и командата, генералътъ беше вече на па
лубата, посрещнатъ отъ командира; той б е засмънъ,
виждаше се, че нещо радостно го бъ обхванало;
носеше доста голъмъ пакетъ. Познахъ веднага ге
нерала отъ пехотата Сухомлиновъ — министра на
войната на Руската империя. Д-ръ Даневъ и др.
господа отсжтствуваха отъ крайсера; генералътъ
обясни, че идва да ги поздрави лично, и ми пре
даде пакета да го дадемъ на г-жа Данева — една
голъма и красива кутия съ бомбони, каквито само
въ Русия се работеха.
Така се случи, че азъ служехъ на генерала за
преводчикъ, и като руски възпитаникъ той при
казваше повече съ менъ. Безъ много да се цере
мони моята мичканска милость, а по това време
руските вестници пишеха, че генералъ Сухомлиновъ
е вече въ оставка, запита генерала, какви еж тия
клюки изъ вестниците, и, не изрекълъ въпроса, прехапахъ си езика — що е работа на малкия мичманъ да се занимава съ голъми хора. (нали съмъ
българинъ).. Генералътъ, обаче, се усмихна, остана
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много доволенъ и като че ли чакаше тоя въпросъ,
за да изкаже нъкому радостьта си, и веднага заго
вори: — Идвамъ направо отъ императора при васъ,
съ никого още не съмъ се виждалъ и мога да ви
кажа, че всички сплетниеж разсъяни. Императорътъ
ми потвърди пълното си доверие, като ме осветли
и за вашата мисия. А мичманътъ, взелъ куражъ, си
позволи да каже, че нищо по-радостно за насъ
славяните не може да бжде, освенъ военниятъ министъръ на велика и братска Русия да е чистъ славянинъ и то въ лицето на генералъ Сухомлиновъ,
взелъ участие въ нашето освобождение.
Чуйте сега, млади хора, едни исторически думи —
генералъ Сухомлиновъ се трогна, стисна ми ржката
и каза: — На есень ще стане нъщо; намислили сте
я, наредили сте я—ще се биете на Балканите, но
повървайте на искрените ми думи, че складовегв
на Одеския воененъ окржгъ, най-близкия до васъ,
еж праздни; артилерията ни е точно сега въ периодъ
на превъоржжаване въ скорострелна; тежката ар
тилерия не е готова, а вие сте възпитаникъ на
нашия морски корпусъ и много добре знаете, че
новиятъ ни флотъ е още въ проектъ и едва сега за
почва да се строи. Ние съ сила не можемъ да ви
помогнемъ, не можемъ да се биемъ, но ще пома
гаме съ каквото друго можемъ и, ако не дай Боже,
свършите съ неуспъхъ, сегашните ви граници на
всека цена ще запазимъ, а сега „молодой человъкъ
съ Богомъ впередъ и съ ечастьемъ въ борбъ" —
генералътъ се сбогува и си отиде.
Още звучатъ въ ушите ми тия думи; тъ еж за
печатани така здраво у менъ, че никога нъма да
ги забравя и още се чудя, че ние за своитъ поли
тически и военни неуспехи все нъкого винимъ. Недавна единъ журналистъ въ Варна предъ пълна
аудитория отъ младежи казваше, че въ нашитъ не
щастия сме жертва надругитъ и особено на голе
мите. Но добре запомнете, младежи, отъ стария
морякъ, че ние сами сме си виновни за нашитъ
грешки и поражения. Големите приятели направо
ни казваха въ очите положението, а ние, опиянени
отъ първите успехи, забравихме, че следъ лътото
идва зима и, като малки деца, си играхме съ огъня.
Вземете добра поука и за своите собствени грешки
и неуспехи; не търсете вината въ другитъ, а само
въ себе си — тогава ще видите, че животъть ви
иначе ще се нарежда.
Свърши се посещението на Ялта, моята милость
запази и досега ордена „Станиславъ" като споменъ
отъ миналото, съ който ме награди императорътъ, а
бълиятъ крайсеръ „Надежда" замина съ мисията за
Севастополъ, откждето г. Даневъ тръгна за Петроградъ, за да се срещне и съ другите фактори на
империята и да подготви войната ни съ Турция.
Мичманското братство, обаче, нъма време да се
наспи въ Севастополъ, толкова много бъха тамъ
нашитЪ приятели и толкова много бъха внимателни
къмъ всички ни.
Завърнахме се въ Варна съ „упование и на
дежди сладки", а стариятъ командиръ ме потупваше
по рамото и добродушно ми говореше: - „Видъ ли,
какво стана и какво ще стане'"
Есеньта на лето 1912 наближаваше: „что день
грядущии намъ готовитъ"_ П риготви слава, а следъ
моВраиетао3ГарОВаНИе- В С 6 П З К * и з л * 3 ° * м е —• Б*поР С Г Ь Т а 6 ВЪ мЪ ката
™
! ! ^да
г си уменъ не еР лесно.
> Драги млади прия
тели,
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Шифровани телеграми, предшествували атаката на „Хамидие"
Обща главна квартира
Шифрована телеграма
Отъ командира на Варненския укрепенъ пунктъ
въ Варна за началникъ щаба на действуващата
армия въ Лозенградъ.
Изпратена на 30 октомврий 1912 год. подъ
изх. № 1131.
По частни сведения и донесения на Букурещ
кия ни воененъ аташе, въ Кюстенджа се товарятъ
80 орждия за Турция на параходи, които днесъ—
утре щъли да заминаватъ. Моля разрешение да
възложа на МИНОНОСЦИГБ да се опитатъ да заловятъ или унищожатъ параходите предъ Кюстенджа
или по пжтя. № 1131.
Командиръ на Варненския укрепенъ пунктъ
Подполковникъ Лудогоровъ

Отговоръ на горната телеграма
Полученъ на 31 октомврий 1 ч. 2С м. пр. пл.
1912 год. подъ вх. № 1553.
Варна
Командиру Варненския укрепенъ пунктъ
1131. Вземете всички мърки и енергично дей
ствувайте за унищожението или залавянето на тия
бойни материали на противника, като имате предвидъ, че флотътъ съ това ще извърши велико и ге
роично дъло. 829. 31 X 1912 год. Лозенградъ.
Началникъ щаба на действуващата армия
(подп.) генералъ-майоръ Фичевъ
Дешифриралъ: капитанъ Калфовъ

З А Щ И Т А Т А НА ВАРНА 1 )
Р о л я т а на ф л о т а . А т а к а т а на . Х а м и д и е "
Въ Балканска война защитата на Варна отъ поиска отъ нашия флотъ, безъ огледъ на жертви
турскитъ посегателства бъше преимуществено им те, да спре транспортното движение на турцигв
между Кюстенджа и Цариградъ.
провизирана съ започването на войната.
Къмъ това време бъше се изяснило вече, че
Варна, съ заповъдь отъ главната квартира, се
преименува въ укрепенъ пунктъ )и тогавашниятъ Кюстенджа доволствува и въоржжава турската арначалникъ на флота, военниятъ инженеръ подпол .мия при Чаталджа и решението на главната квар
ковникъ Лудогоровъ, бъ назначенъ и за коман- тира да спре това доволствуване и въоржжение
дантъ на пункта. Въ разпореждането му се дадоха беше много правилно, обаче въ случая — трудно
петь опълченски дружини, часть отъ Видинския изпълнимо, защото това снабдяване се протежиракрепостенъ батальонъ съ нъколко стари орждия и ше отъ цълия турски флотъ, който се състоеше
куполи въ добавъкъ къмъ флота и допълняещата отъ 4 броненосци, 2 бронирани крайцери и около
дружина на 8-и полкъ. Флотътъ разполагаше съ 18 изтребители и миноносци, отъ които само 4 по
кръстосвача „Надежда", МИНОНОСЦИГБ „Летящи", големина и сила бъха равни на нашитъ миноносги превъзхождаха несравнено и по
„Шумни", „Дръзки", „Смели", „Храбри", „Строги", ци,
- - останалите
•*• —
две 24 см. брегови и две 10 см. морски орждия, мон тонажъ, и по въоржжение, и по скорость. Срещу:
тирани на северния брътъ на Варненския заливъ. цялата тази армада ние разполагахме съ шесть 97
На тези слаби, за да не кажемъ нищожни си тонни миноносци съ единъ твърде ограниченъ
ли бе възложена задачата да отбраняватъ Вар районъ на действие.
Задачата бе, очевидно, не по силитъ ни, но и
ненския укрепенъ пунктъ и района му отъ Шабла
очевидно бе наложена отъ обстоятелства, които
до Емине.
Задачата си по отбраната на Варненския укре въ Варна не бъха известни. Заповедьта б е кате
пенъ пунктъ и района му гарнизонътъ на пункта горична и искаше да се сложатъ на олтара жер
съвместно съ флота изпълниха блескаво. Тази им твите. Да ги сложи се нае плацъ-командантътъ на
провизирана отбрана заслужава специално описа Варненския укрепенъ пунктъ, капитанъ II .рангъ
ние и ние тукъ ще се ограничимъ съ по-подроб Добревъ, който пое на 31 октомврий въ 10 ч.
ното описание на действията на флота и единъ отъ вечерьта командването на отреда на МИНОНОСЦИ
епизодитв отъ дейностьта, а именно атаката на ГБ. „Надежда" бъше разоржжена вече.
Въ полунощь на 31 октомврий срещу 31 ноемтурския кръстосвачъ „Хадимие" отъ нашите ми
врий отредътъ на капитанъ II рангъ Добревъ из«>
ноносци.
Отъ начало на нашия флотъ му бъ поставена лъзе отъ пристанището и се упжти къмъ „Калиа->
скромната и при все това неотговаряща на сили- кра", съ цель да залови ромънския пощенски:
ГБ му задача, да отбранява отъ несравнено по- параходъ, въ случаи че носи военна контрасилния турски флотъ Варненския заливъ. Съ обя- банда за Цариградъ. Макаръ че отредътъ не :
вяването на мобилизацията флотътъ постави мин- можа да го залови, въпреки че го преследваше.
НИГБ заграждания предъ Варненския заливъ, при- отъ Калиакра до паралела на Созополъ, о т ъ 1 до 6
готви МИНОНОСЦИГБ за боеви действия, както и бръ- часа сутриньта, ползата отъ това излизане бъ ог-;
говата си батарея, и постави на северния бръгъ на ромна; то подействува твърде ободряващо. върху ;
залива и две 10 см. орждия, снети отъ „Надежда", екипажа на МИНОНОСЦИГБ, вдъхна ново доверие въСъ започването на войната главната квартира силитъ имъ и даде доста ценни указания по нъкои
започна да разширява задачата на флота безъ ог- дефекти въ МИНОНОСЦИГБ, къмъ отстраняването.на
лелъ на несъответствието на силитъ, въ сравнения които се пристжпи веднага следъ завръщането- на
съ тия на противника, като на 31 октомврий, по отреда въ пристанището.
силата на обстановката и обстоятелството, поиска
Това излизане на отреда и преследването на
невъзможното Главната квартира телеграфически ромънския параходъ има за последствие спиране.
- н а
контрабандата съ ромънскитъ параходи и за1) Изъ сп. .Съвременна илюстрация", 1915 г., брой 11. почването й специално съ турски параходи. .

етр. 1 Й
За нашия микроскопиченъ отредъ, който не
разполагаше абсолютно съ никакви средства за
прегледъ въ открито море, мжчно бъше да сле
ди неутралнитъ ромънски параходи. Съ турските
транспорти ние нямаше какво да се церемонимъ,
идехме да ги давимъ или да ги караме направо въ
Варна, безъ всъкакви разговори и прегледи. Оба
че, турските военни кораби, които бъха отишли
къмъ Дарданелигв, наново закръстосваха покрай
нашия бръгъ, съ очевидна цель да протежиратъ
транспортите си.
На 4 ноемврий, часа къмъ 4 сл. объдъ, нашиятъ
семафоренъ постъ отъ „Калиакра" съобщи, че
кръстосвачътъ „Меджидие" се е запжтилъ къмъ
Кюстенджа.
Понеже крайцерите „Меджидие" и „Хамидие* бъха
най-опаснигв противници за нашитъ миноносци, на
чалникътъ на отреда бъше решилъ да не изпуска случаитв да се отърве отъ тъхъ, поради което къмъ
б сл. обьдъ потегли съ цълия отредъ къмъ Кю
стенджа съ цель, къмъ полунощь да атакува „Ме
джидие" на рейда предъ Кюстенджа, гдето пред
полагаше, че крайцерътъ ще пренощува на котва,
или пъкъ, въ случай че го пресрещнеше съ тран
спорти, да атакува и него и транспортигв.
За нещастие, часа къмъ 10 вечерьта отъ Ка
лиакра нататъкъ отредътъ пресрещна такова едно
вълнение отъ с. и., съпроводено съ вътъръ отъ
сжщото направление, че въ полунощь на 10 мили .
отъ Кюстенджа, следъ като миноносцитъ- „Шумни"
и „Храбри" потърпъха тежки повреди, поради сил
ното вълнение, началникътъ на отреда се принуди
да се откаже отъ намерението си, което, при раз
игралото се огромно вълнение, не само че не му
обещаваше никакъвъ успъхъ, но и го водеше къмъ
рисковетъ, безъ да може да прибере своевременно
повредените миноносци — да изложи останалите
здрави на едно нападение отъ страна на „Меджи
дие", въ случай че не свари до разсъмване да се
прибере въ пристанището.
На 5 ноемврий къмъ 8 ч. сутриньта, следъ едно
крайно изтощително и тежко крайцерство, отре
дътъ се завърна благополучно въ Варна, като, освенъ съ тежкигв повреди на сблъскалите се презъ
нощьта миноносци „Шумни" и „Храбри", се отър
ва и съ изгубването на дървената лодка на миноносеца „Дръзки", която бъ отнесена отъ палубата
му при вълнението.
Миноносцитъ „Шумни" и „Храбри" веднага бъха извадени на сухо за поправка.
На 7 ноемврий, въ 9У2 ч. вечерьта, въ отреда
се получи съобщение, че .въ 4 ч. следъ о&вдъ
отъ Кюстенджа еж излъзли за Цариградъ натова
рени съ орждия и коне турските транспорти „Якъ
Денизъ" и „Кара Денизъ". Въ 1Ог/2 ч. вечерьта от
редътъ въ съставъ: миноносци „Летящи" съ началникъ на отреда капитанъ II рангъ Добревъ, ко
мандиръ лейтенантъ Дльовъ, помощникъ мичманъ
Мишевъ и механикъ Пеневъ; миноносецъ „Смъли"—
командиръ лейтенантъ Недевъ, помощникъ мичманъ
Стайковъ; миноносецъ „Строги"—командиръ лейте
нантъ Стояновъ, лейтенантъ Серафимовъ, помощникъ-мичманъ Ляпчевъ, механикъ Гуневъ и мино
носецъ „Дръзки"—командиръ мичманъ Куповъ, за
помощникъ флагъ офицера на нач. на отреда мич
манъ Минковъ, механикъ Панайотовъ — започнаха
да се изтеглятъ отъ пристанището.
Въ И 1 /» ч. отредът«° се измъкна презъ северния
проходъ на минните З аграждания, мина носа Св.

Морски сговойъ
Константинъ и Съ 15 миленъ ходъ, въ една килватерна колона, се опжти на ю. 65° и. къмъ вероят
ния пунктъ на срещата съ транспортите.
Въ 12 ч. 30 м., по полунощь, челниятъ миноно
сецъ „Летящи" забеляза на 45° вдесно отъ курса
на 2—3000 метра разстояние воененъ корабъ безъ
огньове.
Въ доста мрачната ноемврийска нощь на хо
ризонта, въ двено отъ курса на отреда, се откроя
ваше масивътъ на воененъ корабъ, който по си
луета приличаше да бжде или „Меджидие", или
„Хамидие".
Въ 12 ч. 35 м. началникътъ отъ челния мино
носецъ беше предалъ вече по отреда съ нощните
секретни сигнали за забелязването на противнико
вия корабъ, разпорежданията си за атаката му и
отредътъ съ пъленъ ходъ съ курсъ ю. 7° и. се но
сеше вече върху му, отправилъ минните СИ апа
рати на десния бортъ, готови за изстрелъ.
Въ 12 ч. 43 м. на около 500 метра разстояние
челниятъ миносецъ „Летящи" даде първи миненъ
изстрелъ по противниковия корабъ, който се оказа
„Хамидие". Веднага на крайсера се повдигна тре
вога, изви се въ небесата една сигнална ракета,
нейде по хоризонта изъ морето се изви отъ нъкой
другъ корабъ друга ракета и „Хамидие" започна
една бъсна стрелба отъ двата си борта.
Миноносцитъ, следващи челния, по редъ пуска
ха мините си въ крайсера и, изгубили единъ други
изъ видъ въ настжпилитъ мрачина и хаосъ, съглас
но получените отъ по-рано директиви, единъ по
единъ се отправиха на сборния пунктъ, къмъ носа
Св. Константинъ, до северния проходъ на минното
заграждане, гдето се и събраха ВСИЧКИТЕ на раз
съмване, къмъ 7 ч. сутриньта.
Въ хаоса на една минна атака и отражението
й отъ страна на нападнатия воененъ корабъ, нощ
но време да се ориентира човъкъ, да обхване
картината и да си даде една приблизителна поне
сметка за положението, е невъзможно. И напада
телите и нападнатите еж безъ всъкакви огньове.
Изъ мрачината едва се вижда и то на близки раз
стояния. При започването на бъсната стрелба на
атакувания светкавиците на изстрелите на отреди
те дезакомодиратъ очите на наблюдателя, появя
ващите се презъ мигновени промеждутъци свъткания и затъмнявания не имъ даватъ физическа
възможность да се акомодиратъ къмъ тъмнината
и ЧОВ-БКЪ буквално губи възможность да вижда
нещо по-далечъ отъ носа си.
Дадената отъ началника директива, въ случай
на разпръсването на отреда миноносцитъ да се съоератъ и да се чакатъ до с. входъ на минните за
граждания, се оказа съвършено целесъобразна.
итъ съпоставянето на записките отъ вахтенитъ
журнали на миноносцитъ се установи впоследствие
картината на боя и действията на миноносцитъ.
ьлагодарение на чисто технически причини,
които не му е тукъ местото да разгледаме, оказа
се, че едва четвъртиять, а именно миноносецътъ
: ^ г « ' е у л у ч и л ъ ,с,ъ м и н а т а си „Хамидие" и то
въ носевата му часть. Крайсерътъ получи доста тежп а ж П а О Б Л е Т Н е ' " ъ п Р ° в ° Д е н о " « > жертви отъ еки
пажа му обаче, благодарение на случилото се този
™ „ Д ™ Рг° МД °0 РБеЛ1 ПЧ°еЧДТ И б е аз ъ иг в <*к"кво
вълнение,
с е п 1 с ? ж п И К Ъ М Ъ* П 0 П ° а вЧя н Ре Р а ДЪ, Дето веднага
ЛеГ,^7
Р
™ му. Миноносецътъ
.Летящи следъ изстрела излъзе напредъ по курса
на „Хамидие", за да даде възможность да се изте-
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здрави другагаригв си съ щастливото бойно кръ
щение.
Къмъ 9 ч. семафорнигк постове отъ Галата, Ка
варна и Калиакра започнаха да съобщаватъ, че на
местото на боя се събрали турски броненосци и
контръ-миноносци и тършуватъ нещо. Крайсерътъ
„Хамидие" се беше повлъкълъ къмъ Цариградъ и
нашиятъ безжиченъ телеграфъ на „Надежда" долаваше отчаянигв му сигнали 5. О. 5. (търпя бед
ствие). Очевидно „Хамидие" бъше силно пострадалъ
отъ атаката. И турците на местото на боя търсвха или удавенъ, по мнението имъ, нъкой нашъ ми
ноносецъ, или, което не беше за невърване, разстрелянъ отъ ТБХЪ ВЪ суматохата гвхенъ некой.
Нъколко дни следъ това се започнаха прего
ворите на Чаталджа за примирието и мира. За
предприетигв и отбити атаки на Чаталджа на 4, 5
и б ноемврий въ Варна не се знаеше нищо.
Едно чувство на неудовлетвореность се забеля
зваше въ публиката, което намираше израза си въ
изказване съжалението, че не се е удало да се по
топи „Хамидие".
Въ последствие се оказа, че лошото влияние, кое
Капитанъ I рангъ о. з. Д. Добревъ,
то е произвело на цариградската публика и на
началникь на отреда торпедоносци,
властигв жалката картина на осакатения „Хамидие",
който е атакувалъ „Хамидие"
влаченъ въ Босфора и Златния Рогь на буксиръ
гли отредътъ подире му на достатъчно разстояние съ кърмата напредъ, съ затънала до палубата
отъ противника, за да може да пристжпи, въ слу предна часть, съ счупената му до половина предна
чай на нужда, къмъ повтарянето на атаката. Мино- мачта, е оказало на България много по-ценна ус
носецъ „Смели", втори подиръ челния, следъ мин луга, отколкото затъването му въ Черно море
ния си изстрелъ и минаването покрай ,Хамидие*, предъ Варна, което можеше за известно време и
получава единъ снарядъ по борта, отъ който му да се укрие отъ публиката.
се поврежда рулевото приспособение, рулътъ му
При условията и средствата, съ които беше из
се установява Д-БСНО на бортъ и миноносецътъ се вършена атаката, процентътъ на попадналите мини,
уклонява въ тъмнината въ десно, като съ това из въ случая 25 %> е Д н а о г ь изстрелянитв четири, не
чезва отъ погледигв на следващия го миноносецъ може да се не смета за отличенъ и не може да
„Строги". Последниятъ следъ минния си изстрелъ не се отнесе къмъ волята на провидението случая
се уклонява въ лъво. „Дръзки" следъ минния си за улучаването крайсера въ носовата часть наме
изстрелъ и улучването на „Хамидие" последва следъ сто въ средата, а най-главното, че се случи добро
„Строги*, когато требваше да следва въ килватер- безъ вълнение море, което му и даде възможноната колона. По този начинъ отредътъ се разпръс стьта да се довлече до Босфора. Едно какво-годе
на. По хоризонта отъ няколко мъста се показаха сиг случайно вълнение въ нъколко минути следъ уда
нализиращи и стрелещи противникови кораби и кон- ра на мината щъше да го изпрати на дъното съ
траминоносци, и на миноносцитв не имъ оставаше целия му екипажъ. Важното за насъ, въ случая,
нищо друго, освенъ да се събератъ на предварително не беше погубването окончателно на „Хамидие".
уговорения сборенъ пунктъ. Миноносецътъ „СМБЛИ" Важното бе, че следъ неудачната атака на Чатал
подъ изстрелите на противника въ продължение джа, когато Цариградъ не само се успокои, но и
на 7г часъ си е поправялъ поврежданията въ ру
левото приспособение и следъ това, миналъ на
М^'У.|^^*1!'Ц«Я^!4у|*Д»1,.'в';^|'^»83!РУа
ржчно управление на руля, се е отправилъ за сбор
ния пунктъ, като предварително влъзълъ въ при
станището да стовари на бръга ранения си артилеристъ. Миноносецътъ „Летящи" изъ пжтя се срещналъ съ контръ-миноносеца отъ типа „Ядигяръ и
Милетъ", разменя съ него няколко орладейни из
стрели и се отправя сжщо за сборния пунктъ.
Следъ като началникъть се убеди, че отредътъ се е
разпръсналъ и не ще може да се събере, миноно
сецъ .Летящи" маневрира подъ огъня на „Хамидие"
и контръ-миноносеца отъ 12 ч. 43 м. до 2 ч. 10 м.
следъ полунощь.
г-ГА'
На 8 ноемврий въ 7 ч. сутриньта отредътъ, съ
провождат» съ приветствено „ура" отъ защитни
ците на северния бръгь на Варненския заливъ, отъ
Ий'1 ..Лят;/,*т:.^1-йЛг,г-у?,У#еп,,1, |)ЦЙа,"йИ1
опълченците и артилеристигв отъ батареите, презъ
северния проходъ на миннигв заграждения влезе въ
Капитанъ II рангъ о- з- Г. Куповъ,
порта и въ 8 ч. си застана на местото въ Варнен
командиръ на „Дръзки" при
ското пристанище, причаканъ отъ началника на
атаката на „Хамидие"
флота и ц-влата брегова команда, стекла се да по
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започна да се надава на щастливъ обратъ въ вой
ната, следъ възторга на отбитата атака на б, на 8,
съ атаката и осакатяването на „Хамидие" имъ се
даде да разбератъ, че едничката имъ комуника
ционна линия съ Европа, едничката имъ артерия,
която питаеше, и снабдяваше и столицата имъ и
армията имъ, която имъ създаде Чаталджа и ед
ничката, която можеше да я поддържа, линията
Кюстенджа-Цариградъ не е съвършено сигурна и
при още една сполучена атака върху „Меджидие"
можеше да бжде окончателно компрометирана.
Това накара турците да предприематъ преговори
т е за примирие и миръ
Главната квартира, която, при започването на
войната, не можеше да иска отъ нашия микроскопиченъ флотъ повече отъ непосредственото отбраняване на Варненското пристанище, къмъ края на
първата ни война поиска отъ този флотъ, безъ
огледъ на жертвите, да спре транспортното дви
жение на турците между Кюстенджа и Цариградъ,
изпълнението на което искане неминуемо водеше
къмъ встжпване на нашия микроскопиченъ флотъ

въ борба на открито море съ турския за господ
ството въ Черно море.
Нашиятъ флотъ не се отказа отъ поставената
не по силите му задача, не се побоя отъ жертви
те, които се поискаха. Офицерите, механиците, по
дофицерите и матросите бъха предупредени и знае
ха, какво се иска отъ ГБХЪ. Желаещи да участвуватъ въ похода като охотници, и офицери, и ме
ханици, и долни чинове имаше и въ трите опи
сани походи на отреда.
Обикнали, съгласно автографа на държавния си
вождъ, бръговетв си, готови живота си да положатъ за запазването имъ и отечеството си, екипа
жите изпълниха дълга си, като вписаха една слав
на страница въ нашата история и положиха нача
лото на бойната традиция въ флота.
Не остава друго, освенъ благодарното отече
ство да се погрижи за снабдяването на флота ни
съ съответни кораби, защото не всъкога щастието
ще ни помага да се боримъ съ голи ржце съ до
бре въоржжени противници.

ДИМИТЪРЪ Д. ДОБРЕВЪ
Капитанъ I рангъ о. з. — адвокатъ

По случай 25 годишнината отъ атаката на „Хамидие'
Презъ Сръбско-българската война отъ 1885 г.,
като юнкеръ-доброволецъ въ Х1-а рота на I пех. на
Н. В. Князъ Александъръ I полкъ, между другите
поуки, се сдобихъ и съ ясната представа, какъ се
създаватъ реляциитЪ за водените боеве и сраже
ния и какъ мнозина, съ изминаването на време
то, волно и неволно изопачаватъ събитията.
Завърналъ се на 8/21 ноемврий 1912 г. въ 7 ч.
40 м. сутриньта въ Варненското пристанище съ
4-те миноносеца и прибирайки се на „Надежда",
на която държахъ флага си и ми беше щабъ-квартирата, заповъдахъ на командирите на минонос
ците подиръ единъ часъ да ми донесатъ за про
верка вахтенитъ си журнали, а сжщо и заверени
преписи отъ сжщитъ за последното денонощие.
Вахтенитъ журнали, разбира се, имъ върнахъ вед
нага, а преписите задържахъ за себе си. Нито въ
вахтенит-в журнали, нито въ преписите азъ не
направихъ никакви бележки. Оставихъ ги така, как
то ми ги представиха.
По случай 25 годишнината отъ атаката мисля,
че може да се публикуватъ преписите отъ журналите и отъ скиците на атаката, които командирит е на миноносците, по свой починъ, бе Х а съставили и приложили къмъ преписите отъ вахтените журнали, и то подъ пресните впечатления на
изживеното презъ историческата нощь на 7 срещу
8я „„»„,„„..„
ноемврий ~ст. тстилъ
25 „„„„„
години.
. ^ тпреди
в „ . , те
Не ще е зле да се има предъ видъ, че въ
вахтените журнали и преписите имъ навсекжде
почти курсовете еж означени по французката компасна картушка съ латинските букви на главните
направления на хоризонта, които въ препечатаните
преписи означихъ по руската морска терминоло
гия, която б е тогава въ употребение у насъ въ
флота и по която северъ е означенъ съ термина
„нордъ", югъ — „зюйдъ", изтокъ — „остъ" и западъ — „вестъ".
Освенъ това преписите еж препечатани точно
и по отношение на правописа имъ, т. е. буквално.

Курсивътъ въ две-три фрази въ преписа на „Стро
ги" е мой.
Започвамъ, прочее, отъ челния миноносецъ на
отреда, отъ „Летящи*, и то както следва:
I
Преписъ отъ вахтенния {журналъ на миноно
сецъ Летящи за 7—8 Ноемврий 1912 г.
Графа 13. стр. 62. — 1912 г. Сряда 7 Ноемврий,
на швартови въ Варненския портъ и въ плавание
около Калиякра и обратно, подъ вимпелъ. Случаи
после пладне.
9 ч. 30 м. Флагъ офицера Мичманъ I р. Минковъ предаде заповедьта на Началника на Под
вижната отбрана: 4-те миноносца на вода да бждатъ готови подъ пълна пара въ 10 ч. вечерьта.
9 ч. 35 м. се повдигна налеганието на парата
въ котлите.
10 ч. 25 м. Началника на подвижната отбрана
се имбаркува на миноносеца.
10 ч. 30 м. Проба на машината.
10 ч. 35 м. Миноносците се снеха отъ швартови въ следующия редъ: Летящи Строги Смели
Дръзки и излезоха въ рейда. Челния миноносецъ
Летящи, по когото се построиха другите държеше
курса на прохода нордъ съ 120 оборота
И ч. Отряда встжпи въ килватерна колона въ
следующи редъ: Летящи, Смели, Строги и Дръзки.
Държахме курсъ за излизание отъ прохода нордъ
— 150 оборота.
П ч. 15 м. На траверсъ на Евксиноградски фаръ
500 м. около,
истински^урсъТюйдъ^Зб
,п
остъ.
"11 ••
ч. 20 м. на траверсъ на Св. Константинъ на
700 м. около. Излезехме вънъ отъ заграждението.
м Ис
1оп
- ™нски курсъ зюйдъ 47 остъ—обо
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Стр. 63 графа 13. — 1912 г. Четвъртъкъ 8-и
Ноемврий въ плавание около Калиякра и обратно.
Сръща съ турския крейсеръ „Меджидие" и някол
ко контра миноносца и на швартови въ Варна
подъ вимпелъ.
12 ч. 30 м. На 3 румба на Д-БСНО отъ курса ни
на около 1 и ! / 2 — 2 мили се откри неприятелски
воененъ корабъ, безъ огньове. Оказа се крейсера
Меджидие (въ скоби Хамидие, задраскано).
12 ч. 35 м. Истински курсъ зюйдъ 7 остъ, върху
него за да се приближимъ.
12 ч. 40 м. Оборотите се увеличиха постепенно
отъ 250—280. Оставихме Меджидие отъ десния си
бортъ. Подадоха се сигнали на задните миноносци
по гакабортния огънъ, че се вижда неприятеля и
заповЪдь за минна атака. 300 оборота.
12 ч. 43 м. На около 600 метра отъ Меджидие
къмъ носа му съ малко обличенъ курсъ спрямо
неговия, минните апарати на траверсъ — произ
веде се миненъ вистрълъ съ десния апаратъ. Не
забелязахме дали удари. До момента на минния
вистрЪлъ неприятеля съ нищо не прояви, че ни е
забълязалъ. ОГБДЪ вистр-вла той хвърли една ра
кета.
12 ч. 45 м. Меджидие откри артилерийски огънь
върху челния и втория миноносецъ, а последова
телно и по другигк Направихме поворотъ на лъво,
за да го атакуваме съ лъвия апаратъ. ОтЬдъ поворота. курса беше зюйдъ 70 остъ. Меджидие измъняваше постоянно своя курсъ.
12 ч. 57 м. Задържахме се на курса нордъ 22
остъ.
1 ч. Стрелбата върху Летящи се прекрати.
1 ч. 3 м. 280 оборота. Истински курсъ нордъ
50 вестъ, къмъ Каварна.
1 ч. 15 м. 200 оборота. Вследствие намалението
на хода почнаха да излизатъ и отъ ДВ-БТБ тржби
грамадни пламаци. Веднага Меджидие отново от
кри огънь върху ни.

1 ч. 20 м. За намаление на пламацигв увели
чихме хода на 250 оборота.
1 ч. 25 м. 220 оборота. Пламацигв продължа
ваха да излизатъ.
1 ч. 28 м. Взехъ курсъ за да се приближа по-.
в^че до бр%га (Калиякра).
1 ч. 37 м. Истински курсъ нордъ 16 вестъ за
да се приближа още повече до бръга. 180 оборота.
1 ч. 40 м. Предъ насъ вървеше миноносецъ, ко
гото взехме за нашъ. Близо се виждаше и другъ
миноносецъ. Направихме нашитъ позивни, за да
се присъединатъ къмъ насъ. Никой не отговори.
Като се приближихме до около 1/2 миля, минононосеца, който бъше по близо до насъ, внезапно
откри огънь върху ни. Най-напредъ отговорихме
съ д-всното орждие — отъ което истръляхме три
3 снаряда. Изменихме курса на истински курсъ
нордъ 84 вестъ — обороти 300. Съ лъвото орждие стръляхме единъ снарядъ, ОГБДЪ което прекра
тихме стрелбата, защото нашъ миноносецъ мина
отк другата страна на турския миноносецъ. Из
глеждаше да е отъ типа на „Милетъ". Последния
продължи да стреля върху насъ но не ни пре
следва.
1 ч. 55 м. Истински курсъ нордъ 50 вестъ —
180 оборота.
2 ч. Истински курсъ зюйдъ 85 вестъ за да вървимъ паралелно на Каварненския брьгъ, който се
откри. Намирахме се на 7—8 мили на вестъ отъ
Калиякра. Повторихме позивнитъ си за да се прибератъ къмъ насъ нашитъ миноносци. Никой пакъ
не отговори. „Милетъ" който ни забъляза наново
откри огънь върху ни. Сжщо стори и Меджидие.
2 ч. 05 м. 200 оборота.
2 ч. 10 м. „Милетъ" престана да стреля върху
ни. Меджидие не се чуваше да стръля вече.
2 ч. 15 м. Откри се Балчикъ по курса ни.
2 ч. 16 м. Истински курсъ зюйдъ 30 вестъ —
къмъ прохода нордъ.

МОРСКИ СГОВОРЪ
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2 ч. 20 м. Обороти 180—150.
2 ч. 45 м. Обороти 130—100. Близо до прохода
нордъ Дръзки и Строги показаха позивнитъ си.
Отговорихме като показахме нашите. Съ рупорта
.предадохме да тръгнатъ С/ГБДЪ насъ въ кильватеръ,
но това гЪ не направиха.
2 ч. 50 м. Обороти 60. Истински курсъ нордъ
79 остъ.
3 ч. 10 м. Истински курсъ нордъ 48 остъ. Обо
роти 80.
4 ч. 30 м. Около прохода сръшнахме Строги и
Дръзки съ които се опознахме по позивнитъ си.
Т4 влъзоха въ колоната.
До 6 ч. 45 м. крейсерувахме между Варна и
Балчикъ за да сръшнемъ Смъли, когото до този
моментъ н%маше още.
7 ч. 05 м. Пръзъ прохода нордъ влъзохме въ
Варненския заливъ.
7 ч. Ю м. Въ залива намерихме Смъли съ дигнатъ трежгжлникъ V на мачтата и който съ сема
фора предаде: „че при атаката на Меджидие е получилъ авария въ щуртроса и не може да мане
врира". Той застана въ опашката на колоната.
7 ч. 20 м. Обороти 120—150.
7 ч. 30 м. Влъзохме въ порта.
7 ч. 40 м. Се ощвартовихме на воения кей, по
срещнати съ ура отъ бреговата команда.
Младшия подофицеръ Ятанасъ Чолаковъ отъ
бреговата команда доброволно се яви на миноносеца като огняръ и участвова въ боя.
Подписалъ Командиръ на миноносеца Летящи
лейтенантъ Лльовъ.
II
Преписъ отъ вахтенния журналъ на миноносецъ
Смели на 7 ср-вщу 8 т. м. за походъ и боя подъ
носъ Калиякра съ Турския отрядъ.
1912 г. 7/20 Ноемврий, Сряда, на швартови на
воения кей въ Варненския портъ подъ вимпелъ.
9 ч, 30 м. Се получи заповъдь отъ Началника

на отряда чрезъ Флагъ офицера миноносеца да се
приготви за походъ.
10 ч. 30 м. Проба на главната и вспомагателнитъ машини.
10 ч. 45 м. Се снехме отъ швартови и се при
ведоха апаратите въ положение за стрълба.
Излъзохме съ цъль за крейсерство въ съставъ
4 миноносеца подъ командата на Началника на
отряда Капитанъ II рангъ Добревъ. Истеглихме се
въ килватерна колона, въ която бъхме втори
по редъ.
11 ч. 40 м. Се измъни курса по задния компасъ
зюйдъ 45 остъ.
Подписалъ Командиръ на миноносеца Лейте
нантъ Недевъ.
1912 г. 8/21 Ноемврий, четвъртъкъ, въ плавание
за крейсерство въ отрядъ 4-те миноносеца подъ
флага на Началника на отряда. Отъ полунощь
случаи.
12 ч. 30 м. При курсъ на отряда зюйсъ 45
остъ по задния компасъ се забеляза въ дъсно отъ
насъ на хоризонта корабъ, който приблизително
се ^движеше въ пресвчка на нашия курсъ отъ
зюйдъ. Отряда зави на курсъ паралеленъ на тоя
корабъ, който се оказа неприятелския крейсеръ
Меджидие и къмъ
12 ч. 40 м. СЛ-БДЪ минния 'вистр-влъ отъ головния миноносецъ Летящи и ний атакувахме крейсера, като му пуснахме мината си отъ дъсния
бортъ на растояние около 300 метра. Споредъ
твърдението на командата мината попаднала въ
десния му бортъ около носовата му часть. Слъдъ
вистр-Бла завихме да влеземъ въ килватеръ на Ле
тящи. До това връме стр-Ьлбата на неприятелските
кораби се усили, които се оказаха 4 кораба три
Милета и Меджидие. При пръсванието на единъ
15 с/м неприятелски снарядъ, осколки отъ когото
удариха въ предната димова тржба и кожуха на
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предния котелъ по лЪвата имъ страна и въ който
моментъ б е раненъ Яртелериста II р. Никола Р.
Делибашевъ, ^се доложи отъ Рулевоя II р. Михалъ
Тодоровъ, който бе на руля, че рулевата машинка
се застопорила и престанала да действова, като
сами руль останалъ въ положението „дъсно на
бортъ'* отъ което миноносеца започна да описва
кржгове на мъхто. Подъ силенъ неприятелски огънь
въ продължение около 30 минути успехме да разединимъ дясната страна на щуръ-троса отъ зад
ния и предния, а лъвата страна се счупи, слъдъ
което съ ржце отъ румпела се започна управле
нието на руля. Даде се най-възможния пъленъ
ходъ на машината съ който продължавахме да
пжтуваме около 1 ч. 30 м. въ посока къмъ нордъ.
Другъ единъ снарядъ който премина предъ бое
вата рубка скъса леера около рубката. Презътова
вр^ме до гдъто се справлявахме съ щуртроса
бъхме обстрелвани отъ нъколко направления отъ
което заключаваме, че неприятелските кораби бъха
повече. Стрелбата се води до
2. ч. 30 м. Слъдъ което неприятелските кораби
ни изгубиха.
3 ч. Се откри брега около Калиякра и съ курсъ
край брега се направихме за Варненския портъ.
Изъ пжтя отряда отъ останалите миноносци не
забелязахме
5 ч. 35 м. Отдадохме дъсната котва на Варнен
ския рейдъ, сне се ранения Делибашевъ и съ
фелдшеръ се отправи въ болницата на лечение.
6 ч. 50 м. Се снехме отъ котва. Съ насъ доде
и Мичманъ I р. Маноловъ, който ни съобщи, че
отряда билъ къмъ Св. Константинъ, гдето очаквалъ насъ. Излъзохме на сръща му и се присъеди
нихме къмъ него, а въ
7 ч. 45 м. Се завърнахме въ Варненския портъ
и ошвартовахме на военния кей. Боятъ се рази
гра въ открито море на отъ югъ Калиякра.
8 ч. Закуска на командата. Доде Н-ка на Флота,
който поздрави командата съ боя, а отъ
8 ч. 30 м. — 11 ч. 30 м. Се започна почистванието на миноносеца и се натовариха 5 тона
вжглища.
12 ч. Объдъ на командата.
Подписалъ Командиръ на миноносеца Лейтенандъ Недевъ.

III
Преписъ отъ Вахтенния журналъ за 7-й и 8-й
Ноемврий 1912 г. на миноносецъ Строги.
Стр. 89. графа 13. — 1912 г. Сряда Ноемврий
7 въ отрядно плавание по българските брегове,
подъ вимпелъ, случаи слъдъ пладне.
10 ч. 30 м. На миноносецъ се имбаркува за
предстоящия походъ Лейтенантъ Серафимовъ.
10 ч. 30 м. Началника на отряда се имбаркува
на миноносеца Летящи.
10 ч. 40 м. Направи се проба на машината.
10 ч. 35 м. Миноносеца Летящи се сне отъ
швартови.
10 ч. 45 м. Снехме се отъ швартови.
11 ч. 10 м. Заехме си мъстото въ килватерната
колона на отряда състоящъ по редъ отъ миноносцитъ Летящи, Смели, Строги и Дръзки.
11 ч. 14 м. Минахме по траверсъ на Евксиноградския дворецъ.
11 ч. 20 м. Излъзохме отъ северния проходъ и
вземахме курсъ нордъ 46 остъ. Обороти 180.
11 ч. 27 м. Минахме по траверсъ на санаториу
ма и вземахме курсъ на нордъ 50 остъ.
11 ч. 40 м. Изменихме курса и додохме на
зюйдъ 70 остъ. Обороти въ машината 190.
Подписалъ командиръ на миноносеца Строги
Лейтенантъ Стояновъ.
Печатъ на миноносеца Строги.
Стр. 90. Въ плавание. Графа 13. — 1912 г. Четвьртъкъ Ноемврий 8, въ отрядно плавание по Бъл
гарските брегове и на швартови въ варненския
портъ—военния кей—подъ вимпелъ. Случаи. Преди
пладне.
12 ч. 10 м. Обороти въ машината 220.
12 ч. 40 м. Забелязахме една бойна единица
на 4 румба отъ носа на лЪсния бортъ; — на югъ
отъ миноносеца. Челния миноносецъ (Летящи) по
даде сигналъ че вижда неприятеля. Всичките ми
ноносци увеличиха скоростьта. Дадохме 240 оборо
та. Заповъда се да се дигне налъганието до 16 кгр.
Челния миноносецъ се отправи къмъ воения корабъ. Кораба б е съ три тржби. Познахме че е
Меджидие по височината на вентиляторнитъ тржби.
Бойна тревога. Лейтенантъ Серафимовъ отиде при
минните апарати за да командува минния истрълъ.
12 ч. 42 м. Миноносецъ Летящи атакува турския
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крейсеръ. изстреля мината отъ дЪсния бортъ, стре
ля единъ пжть съ орждието и възви на лЪво.
12 ч. 44 м. Миноносецъ См-вли направи миненъ
истрЪлъ и тръгна къмъ югъ, после възви на лЪво.
12 ч. 45 м. Изстреляхме мината отъ десния
бортъ, когато .'направлението на апарата минава
ше малко предъ тарана на неприятелския корабъ,
отъ когото минахме на 100—150 метра на контръ«^^3^4 Л^^МЛ.
ЛЪВ
/I'$•'ЖА^^-/Ж
курсъ отъ десния му бортъ. Минавайки дадохме
единъ истрЪлъ съ орждието въ борта, му, следъ
което възвихме на лЪво. Неприятелския корабъ
откри честъ артилерийский огънь.
12 ч. 48 м. Изменихме курса на сев^ръ, отъ
Л-БВО се намира миноносецъ Дръзки, който въ12ч.
46 м. произведе минния истр^лъ. Миноносецъ Сме
ли не се вижда. Обороти 260.
1 ч. 10 м. Курсъ нордъ 30 вестъ. Следъ насъ
върви Дръзки. На сев-връ отъ насъ се забелязва
артилерийска стрелба (лека артилерия) курсъ нордъ
30 вестъ въ 1 ч. 25 м. измънихъ курса на нордъ
70 вестъ. Курсъ нордъ 87 вестъ.
1 ч. 40 м. Стрелбата се прекрати.
2 ч. 10 м. Открихме Батовския бръгъ и почнах
ме постепенно да измъняваме курса си къмъ югъ
и додохме почти паралелно на Кюръ-Лимонски
бръгъ. Намалихме хода. Обороти въ машината 240.
Настигна ни миноносецъ Дръзки. Обороти въ ма
шината 150. Показа се миноносецъ Летящи.
\-*4сД -^йй$5в^з^й*5я^
2 ч. 50 м. Миноносецъ Летящи се изгуби на
5
*^*
*^'^йй<г^ж4>*..
нордъ.*)
Извикахме"Дръзки и тръгнахме съ курсъ къмъ
Балчикъ.
Отъ къмъ истокъ се показа силуета на единъ
Графа 13.
миноносецъ, който скоро изчезна въ тъмнината.
При Балчикъ открихме миноносецъ Летящи. По
1912 г. Среда 7 Ноемврий на швартови при
строихме се въ килватеръ. Крейсерувахме отъ Бал воения кей въ Варна и въ отрядно плавание съ
чишкия заливъ до траверса на Санаториума, тър миноносците Летящи, Смели, Строги подъ коман
сейки миноносецъ Смъли.
дата на Капитанъ II рангъ Добревъ, подъ вимпелъ,
7 ч. 5 м. Влязохме презъ прохода нордъ въ случаи следъ пладне.
Варненския заливъ.
9 ч. Получи се заповедь отъ началника на
7 ч. 10 м. Забълязахме въ залива миноносецъ отряда миноносците Летящи, Смели, Строги и
Смели. Миноносецъ Смели влезе въ строя. Вля Дръзки да се приготвятъ за походъ.
зохме въ порта. Ошвартовахме се на военния кей.
10 ч. 35 м. Снехме се отъ швартови следъ
Слъдъ атаката на миноносеца не се констатираха като се изтеглиха трите миноноеца и излезохме
никакви повреди, освенъ едно незначително згъ- изъ порта подъ командата на Капитанъ II рангъ
вание на външната обвивка на носа отъ лъвия Добревъ.
бортъ, вследствие сближаванието ни съ миноно
11 ч. 15 м. Миноносците минаха траверса на
сецъ Дръзки ОГБДЪ атаката. Ранени и убити нЯма. Евксиноградъ въ строй килватеръ, излезоха изъ
За похода беха амбаркувани следующите дол северния проходъ и взеха курсъ зюйдъ 65 осгъ
ни чинове: отъ миноносецъ Шумни младши подо- съ 180 обращения.
фицеръ огняръ Младенъ С. Илчевъ; отъ миноно
11 ч. 40 м. • Курсъ истински зюйдъ 67 остъ
сецъ Храбри ефрейторъ Василъ Т. Воденичаровъ; обращения 180.
отъ бреговата команда младши подофицеръ КостаНа миноносеца еж амбаркувани: Мичманъ I р.
динъ П. Дриновъ вместо отактствующите отъ ми Минковъ за Вахтени началникъ, огнярите отъ ми
ноносеца и находящи се приемния покой: огняръ ноносецъ Шумни Никола Николовъ, отъ миноно
II р. Никола Хр. Паташевъ, уч. огняръ Георги П. сецъ Храбри Михалъ Рупецовъ.
Петровъ, огняръ I р. Димитъръ Поповъ и уч. миПодписалъ: За Командиръ на м-цъ Дръзки
ньоръ I р. Христофоръ Христовъ.
Мичманъ I р. Куповъ.
Подписалъ командиръ на миноносецъ Строги
1912 г. Четвъртъкъ 8 Ноемврий въ отрядно
ЛейтенантъСтояновъ. Печатъ на миноносецъ'Строги. плавание съ миноносците Летящи, Смели, Строги
подъ командата на Капитанъ II р. Добревъ, подъ
IV
вимпелъ, случаи следъ полунощъ.
Преписъ отъ вахтенния журналъ на м-цъ Дръзки
12 ч. 35 м. На зюйдъ- остъ се забелязва силуета
за 7 и 8 Ноемврий 1912 г.
на единъ тритржбенъ воененъ корабъ безъ ог
ньове, който се оказа турски крейсеръ Меджидие
*) Изгубването на миноносецъ „Летящи" се обяснява (или Хамидие) съ курсъ на вестъ. Увеличихъ хода
съ обстоятелството, че двата миноносци еж открили огънь до 230 обращения.
срещу него и той предпочелъ да се отдалечи, вмЪсто да
12 ч. 40 м. Забеляза се увеличение на хода у
влЪзе стражение съ ГБХЪ (Б. Р).
всички миноносци. Челния миноносецъ подава сиг-

налъ: „Виждамъ неприятеля" и изменя курса на
зюйдъ. Боева тревога.
12 ч. 43 м. Челния миноносецъ Лътящи на
ближи турския крейсеръ и съ дъсния бортъ стреля
съ торпедо. Неприятеля пуща ракета и открива
огънь.
12 ч. 44 м. Смъли прави миненъ истрЪлъ отъ
сжщия бортъ.
12 ч. 45 м. Строги прави истрълъ отъ сжщия
бортъ. Неприятеля склони курса си въ дЪсно.
12 ч. 46 м. Пръсичамъ курса на неприятеля и
минавамъ на десния бортъ, привеждамъ на контръ
курсъ и въ момента когато носа му е на траверсъ
на апарата направенъ е миненъ истрълъ отъ Мичманъ Минковъ. Растояние до неприятеля 50—100
метра, разминаваме се въ контръ курсове. Неприя
теля открива честа безсистемна стрелба отъ всички
орждия. Торпедото попада въ предната часть около
предната мачта. Вижда се стълбъ отъ вода до
мачтата. При минния ударъ отъ миноносеца викатъ „ура". Стрелбата продължава до 1 ч. 20 м.
12 ч. 50 м. Курсъ нордъ. Обращения 250—260.
Въ дъсно миноносецъ подигна бълъ огънь на мач
тата си, взехъ го за Лътящи и тръгнахъ слъ\цъ
него. Оказа се въ последствие, че това е Строги.
1. 20 м. Курсъ нордъ 30 вестъ. На нордъ се забълязва миноносецъ, който скоро се загуби. По
сжщото направление се откри огънь. Влъзли еж
въ пръстрълка два наши миноноеца съ турски
контръ миноносецъ.
1 ч. 50 м. Курсъ нордъ 63 вестъ. Обращения
250—280. Предъ насъ върви Строги. Другите миноносци не се виждатъ. Чува се далечна стрълба.

2 ч. 20 м. Курсъ вестъ.
2 ч. 30 м. Почнахъ постепенно да скланямъ къмъ
зюйдъ понеже се очерта Батовския брътъ.
2 ч. 40 м. Намаленъ хода до 100 обращения.
Показа се миноносецъ, даде позивни Лътящи. Из
губи се изъ видъ Летящи.
3 ч. Въ съгласие съ Строги вземахме курсъ на
Балчикъ.
3 ч. 25 м. Къмъ истокъ се забъляза силуетъ на
единъ миноносецъ, който скоро се загуби въ тамнината.
4 ч. 30 м. При Балчикъ сръшнахме Лътящи.
Влъзохме въ килватеръ. Крейсеруваме въ Балчиш
ки заливъ.
7 ч. 05 м. Влъзохме презъ нордовия проходъ въ
Варненския заливъ.
7 ч. 10 м. Забъпъза се м-цъ Смъли, който има
вдигнатъ V трижгълникъ.
7 ч. 15 м. Смъли влезе въ строя послъденъ.
7 ч. 35 м. Влъзохме въ порта и се ошвартовахме.
Презъ време на сражението миноносеца е получилъ въ заднята тржба попадение отъ 47 м/м
снарядъ. Пробита е тржбата отъ дъсно на лъво,
закачена е парната тржба на регулятора.
Слъдъ атаката отъ сближението съ миноносецъ
Строги е счупена дървената лодка.
Въ вр^ме на атаката е произведенъ истр-влъ
отъ дътното 47 м/м орждие.
Подписалъ: За командиръ на м-цъ Дръзки Мичманъ 1 разрядъ Куповъ".
Верно съ преписите:
Добревъ

Г. СЛАВЯНОВЪ
Капитанъ 1 рангь

З Н А Ч Е Н И Е НА А Т А К А Т А С Р Е Щ У
Думата не е за моралното значение на тая атака
или за нейния тактически и материаленъ успъхъ,—
ТБ еж безспорни, макаръ всеки различно да ги
оценява, отъ своя гледна точка. За тъхъ е писано
и продължава да се пише доста много. Мисъльта
ми е за стратегическото и политическо значение на
атаката. Тоя въпросъ е разглежданъ, сравнително,
малко и не е достатъчно освътленъ, макаръ, по
мое схващане, той да е най-важенъ; резултатите
тукъ еж извънредно големи И отъ решително зна
чение за по-нататъшното общо ржководство на вой
ната отъ страна на Турция. Но, преди да отбележа
тия резултати, нека ми бжде позволено да направя
едно малко отклонение върху нашитв схващания
за морската война.
Когато се говори за морска воина и воененъ
флотъ, у насъ, обикновено, се разбира, по отноше
ние на активния противникъ, десантъ върху не
приятелския бръгъ и обратно - по-слабиятъ или
пасивенъ противникъ тръбва да защищава своите
бръгове, т. е. най-често борави се само съ две по
нятия — десантъ и отбрана на бръта, които, въ
края на краищата, се свеждатъ все пакъ до зем
ната война, защото и десантътъ се произвежда отъ
земни войски, и отбраната срещу тъхъ се възлага
пакъ на ВОЙСКИТЕ на сушата. По тоя начинъ въпросътъ за морската война и значението на военния
флотъ се измества на съвършено погрешна плоскость Въ тая посока се отива още по-далече, —
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тия, които еж изучавали по-внимателно десантните
операции, всъкога еж идвали до правилното заклю
чение, че това еж твърде трудни и рисковани
действия, предприемани само при крайна необходимость, а оттамъ пъкъ погрешното вече стано
вище, че изобщо воененъ флотъ не е нуженъ.
Понятието владение на морето за насъ е непо
знато или, дотолкова доколкото то е известно,
смъта се, че за подобно владение могатъ да мислятъ само големите и силни морски държави, като
че ли морето не е нуждно за континенталните или
малките държави. Въ случая вевкога се забравя,
че морето е нуждно еднакво и на големите и на
малки народи, както е нуженъ въздухътъ еднакво на
големия и малкия човЪкъ. Стара, но малко позната
у насъ истина е, че народигв дишатъ чрезъ морето.
И ако, изхождайки отъ тая истина, некой у насъ
би заговорилъ за владение на морето отъ наша
страна, — всЪки би му се изсмътгь, не само въ
миналото, но дори и днесъ, когато разполагаме съ
опита отъ войните.
За Балканската война ние бъхме се подготвили
и въоржжили почти всестранно, оттамъ и реши
телните успехи на нашата войска. Отбраната на
черноморските ни брегове не ни е създала осо
бени грижи. Може да се каже, че тя съ право се
е считала за осигурена, тъй като се е имало предъ
видъ дезорганизираното състояние на турския флотъ.
За владение на морето, обаче, отъ страна на тур-

ския или още по-малко отъ страна на нашия воененъ флотъ, и дума не е ставало.
До войната Турция разполагаше само съ три
пжтища, по които би могла да снабдява своята
войска, — сухиятъ желъзенъ пжть презъ София —
Бълградъ и воднитъ пжтища презъ Дарданелитъ—
Сръдиземно море и презъ Босфора—Черно море.
Съ започване на военнитъ действия, а дори и
презъ мобилизационния периодъ, сухиятъ пжть бе
автоматически прекжснатъ.Гръцкиятъ флотъблокира
Дарданелския изходъ и, по тоя начинъ, прекжсна
съобщенията презъ Сръдиземно море. Оставаше
откритъ и свободенъ само пжтя презъ Черно море.
Турция използуваше тоя пжть въ най-широкъ размъръ, като доставяше необходимите въоржжения и
бойни припаси за своята войска презъ Кюстенджа.
ТурскигЬ транспорти свободно пренасяха военни
материали отъ Кюстенджа въ Цариградъ. Покрай
тъхъ и цъла редица параходи подъ неутрално зна
ме се занимаваха съ пренасяне на военна контра
банда. Всичко това бъше възможно само, защото
турскиятъ воененъ флотъ се чувствуваше господарь
на морето, безъ това му господство да се оспорва
отъ наша страна. Презъ месецъ октомврий турскиятъ
флотъ или отдълни негови кораби систематически
нападаха нашитъ бръгове: на 6 октомврий*) флотътъ обстрелва Варненското пристанище и кора6ИТБ въ него, на 8, въ продължение на три часа,
той обстрелва Каварна и пристанището, сжщия
день обстрелва Евксиноградъ, св. Константинъ и
Варненското пристанище. ОТДЕЛНИ кораби се явя
ваха почти предъ всички наши пристанища. Кръстосвачигв „Хамидие" и „Меджидие" се одързостиха
дори до тамъ, че изпращаха военни катери въ Балчикъ и Несебъръ, кждето слизаха малки команди
въ самитъ градове. Макаръ нашиятъ флотъ да не
б-в подготвенъ отъ мирно време и нъмаше намерение
да оспорва владението на морето, при така създалото
се положение той не можеше да не си постави и
тая задача. На 30 октомврий 1912 година, съ теле
грама до главната квартира, началникътъ на флота
донася, че „въ Кюстенджа се товарятъ на параходи
осемдесеть орждия за Турция", и моли за. „разре
шение да възложи на торпедоносците да се опитатъ да заловятъ или унищожатъ параходите предъ
Кюстенджа или по пжтя". На следния день началникъ щаба на войската, генералъ Фичевъ, отговаря:
„Вземете всички мърки и енергично действувайте за
унищожението и залавянето на бойните материали
на противника, като имате предъ видъ, че флотътъ
съ това ще извърши велико и героично дело". Още
сжщия день, на 31 октомврий вечерьта, торпедо
носците излизатъ въ открито море и преследватъ,
между Калиакра и Созополъ, почти цъла нощь,
единъ отъ най-бързоходнигв ромънски търговски
кораби **), а на другия день тъ задържаха и пре
търсиха предъ Каварна италианския параходъ „Просперо", пжтуващъ отъ Кюстенджа къмъ Цариградъ.
Тия действия на нашия флотъ предизвикаха, отъ
една страна, прекратяването на военната контра
банда съ неутрални параходи, а отъ друга страна
*) Всички дати въ статията еж по старъ стилъ.
**) Още преди войната Ромъния бъ построила няколко
големи бързоходни търговски кораби, които развиваха
съвсемъ необикновена въ търговското корабоплаване скорость отъ 22 мили въ часъ и които бъха строени съ яв
ното предназначение да служатъ, въ време на война, като
спомагателни кръстосвачи.

— стреснаха турцигв и ги заставиха да охраняватъ
транспортитъ, сега вече съставени само отъ турски
и египетски параходи, съ силенъ конвой отъ военни
кораби, като обикновено, въ конвоя влизаха сил
ните, за онова време, кръстосвачи „Хамидие",
„Меджидие" и изтръбителитъ отъ типа „Ядигяръ".
Задачата на българския флотъ ставаше вече извън
редно тежка, — срещу слабитъ сили на нашитъ 6
торпедоносци стояха мощните турски кръстосвачи
и изтръбители, а покрай тъхъ и множеството, ма
каръ и стари, линейни кораби и торпедоносци.
Въпръки това, още на 8 ноемврий, четири наши
торпедоносци, водени отъ своя достоенъ и енергиченъ началникъ, капитанъ II рангъ Димитъръ Добревъ, каленъ още като дете въ боевете презъ Рускотурската война, като ротенъ командиръ въ Сръбско-българеката война и като артилерийски офицеръ въ Тихоокеанската ескадра презъ Руско-японската война, успъха да намтфятъ турския флотъ
къмъ Калиакра и да атакуватъ съ поразителенъ
успъхъ кръстосвача „Хамидие".
Още въ първитъ дни на войната нашата войска
нанасяше светкавични удари въ Тракия и бързо
напредваше къмъ Чаталджа. Духътъ на турското
обществено мнение, включително на главното ко
мандване и на самото правителство, бъше напълно
сломенъ. Неуспешната атака, обаче, на Чаталджанскитъ позиции на 4 и 5 ноемврий възвърна самонадеяностьта и куража на турското командване.
Духътъ на турцитъ до 8 ноемврий б е силно повишенъ. На 9 ноемврий сутриньта въ Цариградъ
пристига кръстосвача „Хамидие" съ полупотъналъ
носъ, въ окаяно състояние, усптзлъ да се спаси само
поради извънредно тихото море. Обаче, ефектътъ отъ
полупотъналия корабъ въ Цариградското приста
нище, изглежда, е билъ много по-голъмъ, отколкото
ако кръстосвачътъ б е потъналъ въ открито море. По
свидетелството на европейския печатъ, настроението
всръ\цъ турското общество и управляващите ср-Ьди
на столицата е било извънредно лошо, духътъ на
главното командване и правителството наново и
ръзко падна. Не е могло да бжде и инакъ, защото,
съ тежкото поражение надъ турския флотъ, единствениятъ останалъ свободенъ пжть презъ Черноморе б е прекженатъ, снабдяването на войската и
народа отвънъ напълно преустановено и цълата
страна се оказва въ положението на откжената отъ
свъта и обсадена область, която, колкото и да
упорствува, все единъ день ще тръбва да капитулира.
ГолЪмиятъ политически ефектъ отъ тая атака вед
нага се почувствува отъ поведението на турското
правителство, което, още на втория день следъ
пристигането на полуразрушения „Хамидие" въ
Цариградъ, прави бързи постжпки за сключване на
примирие. На 11 ноемврий 1912 година, близу до
селото Хабенкьой, се явяватъ първитъ турски парламентьори съ молба да се спратъ военнигв дей
ствия и да се започнатъ преговори за примирие.
На 14 ноемврий нашите делегати се явяватъ при
желъзопжтния мостъ на Бабчишкьой и, въ вагона
на турския министъръ на външните работи, Норадунгиянъ-ефенди, започватъ и самитъ преговори за
примирие, което, следъ няколко срещи, на 21 ноем
врий е вече свършенъ фактъ.
Може би е много см^ло да се твърди, че един
ствената причина за бързия и рЪзъкъ обратъ въ
поведението на турското правителство е атаката
върху „Хамидие", обаче неоспоримъ фактъ е, че,
следъ неуспеха при Чаталджа на 4 и 5 ноемврий,
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единственото голямо поражение за Турция на стра
тегическото поле е скжсването на съобщенията
презъ Черно-море, и може да се твърди, че тъкмо
тоя голъмъ нашъ успъхъ принуди турското прави
телство къмъ бързи постжпки за примирие.
Действията на малкия и слабъ флотъ на „кон
тиненталната" и съвсемъ слабата като морска дър
жава България еж нищо друго, освенъ оспорване
владението на морето отъ страна на турския флотъ,
а резултатътъ отъ тия действия, следъ атаката на
8 ноемврий, означава, че тоя малъкъ флотъ на
„малката континентална държава" е владътель на
морето.

Нека тоя извънредно цененъ успъхъ на нашия
флотъ, покрай богатия опитъ отъ Голямата война,
ни послужи като решително указание за коренна
промъна въ схващанията ни по отношение изобщо
на военния флотъ и морската война. Нека да престанемъ да се самозалъгваме съ илюзията, че щомъ
въроятностьта за десантъ върху нашитв брегове
е нищожна или дори изключена, то и отбраната
на бр-вговегБ ни или, по-право, сигурностьта ни
откъмъ морето е гарантирана. Морето всякога
ще играе сжществена, ако не и решителна роля
при ВСБКО едно въоржжено стълкновение, въ което
би била въвлечена или къмъ което би била при
нудена нашата страна.

Лейтенантъ В. ПАСПАЛЕЕВЪ

ВЪ АТАКА!. . .
П о д в и г ъ т ъ на младия б ъ л г а р с к и ф л о т ъ
(По случай 25-годишнината отъ торпилирането на „Хамидие")

8 (21 н. ст.) ноемврий 1912 година. Студена,
лунна нощь. Черно море, въпреки късната есень,
е тихо, н-вма вътъръ. Балканската война е въ разгара си. Боеве се водятъ на Чаталджанскитъ позиции, предъ Цариградъ.
Стройно и тайнствено излизатъ въ морето и се
скриватъ единъ следъ други въ тъмнината четиритъ
български торпедоносци „Летящи", „Смъли", „Строги" и „Дръзки".
Българскиятъ флотъ
. Тези торпедоносци съставяватъ главните сили
на нашия флотъ. ТЪ СЖ малки, построени въ Франция презъ 1906 година. Водоизмзстването на всеки
н-вма дори сто тона, но те сж въоржжени добре
за своята задача. Иматъ по три торпедни тржби и
по две 47'5 мм. орждия. Скоростьта имъ е добра—
26 мили, но въ открито море и особено при въл
нение не е повече отъ 20—21 мили. Най-голъмиятъ
български еждъ, учебниятъ корабъ „Надежда", бъ
оставенъ въ Варна за защита на пристанището.
Войната се затъташе, а това не бъ отъ полза
за България и за нейнитъ съюзници Сърбия, Гър
ц и я и Черна гора, при ГБХНИГБ слаби стопански
възможности. Турция, напротивъ, при дейната помощь на Германия, бързо се въоржжаваше. Снаряжението и всички военни материали въ все поголъми количества й се доставяха презъ Ромъния,
като се пренасяха отъ Кюстенджа по море до Цариградъ. Възползувани отъ слабите сили на нашия
флотъ въ Черно море, турцитъ съсредоточиха въ
него почти всички свои морски сили—двата кръстосвача Хамидие" и „Меджидие", седемь гол%ми бързоходни торпедоносци, току-що купени отъ Германия и Франция, и дори стария броненосецъ „Хайрединъ Барбароса". Всички тия кораби се използуваха за обстрелването на левия български флангь,
пои Чаталджа. Турските морски сили бъха, както
виждаме много по-големи отъ шестте малки бългаоски торпедоносци, които наедно едва достигаха
размера на единъ големъ турски торпедоносецъ
га
г
__
_
съ скорость 35 мили.
1гяпИтЯн-ьН пангь Добревъ и неговигЬ офицери
Капитанъ и \>ат в,«, V
За началникъ на торпедоносната флотипия бъ
назнач^нъ капитанъ II рангъ Димитъръ Добревъ.

Той, следъ като завърши въ руския флотъ артилерийския класъ въ Кронщадъ, като доброволецъ,
наедно съ нъколко СВОИ другари руски моряци, бъ
заминалъ съ ескадрата на адмиралъ Рождественски
и се б-в сражавалъ въ Цусимския бой на кръстосвача-ветеранъ „Димитрий Донски", който 6%
единъ отъ най-отличилите си въ този бой кораби.
Командирите на излезлите въ походъ четири
торпедоносци бъха:на „Летящи" —лейтенантъ Димитъръ Альовъ, на „См^ли" —лейтенантъ Недълко
Недевъ, на „Строги"—лейтенантъ Петъръ Стояновъ
и на „Дръзки" — мичманъ I рангъ Георги Куповъ.
Н а п о с л е д н и я и н а н е г овия младши офицеръ мичм а н ъ Кирилъ Минковъ б е еждено да спечелятъ
на й- ГО лемия усп-вхъ на нашия флотъ презъ Балк а н с к а т а в о йна.
Първитъ походи
Капитанъ II рангъ Добревъ пое командването
на торпедната флотилия на 28 октомврий (ст. ст.)
и въ сжщия день вечерьта и шесттъ торпедоно
сеца излъзоха въ открито море не за пазене на
Варненския заливъ, а за дирене на противника. Духътъ на корабната обслуга се повдигна. Всички
б%ха уверени, че съ новия си началникъ флотътъ
ще засили дейностьта си. Спръниятъ презъ тази
нощь отъ нашитъ торпедоносци италиански параходъ, който се оказа безъ военна контрабанда,
пръвъ донесе въ Цариградъ съобщението, че българскиятъ флотъ действува въ открито море. Следъ
нъколко дни 6-Б задържанъ и докаранъ въ Варна
единъ ромънски параходъ съ контрабанда.
Между това торпедната флотилия на ВСБКИ дватри дни продължаваше, сега съ четири торпедоносеца, вместо съ шесть, да излиза на пжтищата,
по които минаваха турските параходи съ военни
материали отъ Кюстенджа. Прекрасно организираната служба на връзките облекчаваше работата
на торпедоносците и имъ даваше възможность
точно да знаятъ за минаването на транспортите,
които снабдяваха Турция.
ноемвции (20 новъ
новт, стилъ)
гтиптЛ б-Ьха
Й-ЬУЯ получени
пптпш,,,,
На 7 ноемврий
сведения, че отъ Кюстенджа сж излезли съ особено
чененъ воененъ товаръ, артилерия и снаряди, дват а египетски военни транспорта „Якъ Денизъ" и
„Кара Денизъ". Търговските параходи, боейки се
отъ българските торпедоносци, отказваха да пла-
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ватъ за Цариградъ съ военна контрабанда, и това
накара турското правителство да ги замени съ
военни транспорти. Въсжщиядень предъ Кюстенджа
бъ открито присжтствието на множество кораби
отъ турския воененъ флотъ: кръстосвачи, изтреби
тели, торпедоносци, говоръха дори за „Хайрединъ
Барбароса". Ясно бъ, че ТБ еж изпратени за при
криване на транспортигв. Изглеждаше, че отдав
нашната скрита мечта на капитанъ II рангъ Добревъ, да атакува не обикновенъ транспортъ, а
истински боенъ корабъ, може да се сбждне.
Даденигв заповъди бъха прости: при среща съ
противника, по сигналъ отъ началникъ на флотилията, всъки торпедоносецъ требваше да се прибли
жи до турскитъ кораби на разстояние на торпеденъ изстрелъ и да ги атакува, а следъ това да
замине за мъстото на срещата въ Батовския заливъ
или пъкъ при началника на флотилията, когато
той запали на стожера си една бъла светлина
Диренето на

противника

Съ равномърна скорость отъ 14 мили торпедо
носцитъ се отдалечаватъ отъ Евксиноградъ право
на изтокъ. Те се движатъ въ върволична колона
съ разстояние мажду корабитъ по 100 метра. Почти
пълната луна се издига надъ хоризонта все повисоко и, като се скрива сегизъ-тогизъ задъ свътлитъ ивици на залутанитъ по небето облаци, извива
по тъхъ тънки дантели. Озаренитъ отъ луннитъ
лжчи торпедоносци при отдълянето си отъ бръга
изглеждатъ съвсемъ бъли, блестещи като чайки,
които отлитатъ въ морето, а следъ това съ отда
лечаването си ТБ изчезватъ въ силната лунна
свътлина.
Торпедоносците вече не се виждатъ. Само наръдко въ посоката, кждето се скриха, още се виятъ
кълба димъ и бързо се разпръсватъ въ свътлата
нощна мъгла, която като безкрайна пелена се е
спустнала надъ морето. Само въ Черно море се
случватъ такива чудни, спокойни, вълшебни лунни
нощи.
На корабитъ настроението е повишено. Нъщо
непремънно тръбва да се случи. Нъщо сполучливо,
победа. . . Това се чувствува отъ всички. Но още
е неизвестно, презъ какви изпитания ще требва да
се премине, и кой ще излъзе живъотъ тъхъ. Противникътъ не се вижда.
На

„Дръзки"

„Дръзки" е последенъ въ линията. Отъ него
добре се виждатъ останалитъ торпедоносци, които
напредватъ все повече и повече въ морето. Равно
мерното тракане на машината така се е слъло съ
тишината на приказната черноморска нощь, че
никой не го чува. Всички само се взиратъ въ кржгозора. Внезапно се чува викъ отъ носа:
— Господинъ мичманъ, сигналъ!
Действително, на кърмата на челния флагмански
торпедоносецъ, тамъ кждето едва-едва се вижда
тъсната ивица на задната свътлина, трепти съ раз
ноцветни блъсъци сигналниятъ фенеръ. Блъсъцитъ
се редуватъ: бълъ, зеленъ, бълъ, зеленъ.
— Виждамъ противника на дъсния бортъ!
Това съобщава „Летящи".
„Смъли" и „Строги" вече повтарятъ сигнала.
Все блестятъ бълитъ и зеленитъ свътлини. Отпредъ
и малко въ дъсно, на по-свътлия фонъ на хоризонта,
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вече и отъ „Дръзки" се вижда тъмната маса на
единъ идващъ насреща голъмъ корабъ. До него
има три мили, не повече. Ятаката е неминуема.
Торпедоносците увеличаватъ скоростьта си до пълна.
На „Летящи" пакъ се замъркаха сигналните свът
лини. Бела, зелена, червена. . .
— Лтакуваме противника!
Докато останалите торпедоносци повтарятъ сиг
нала, „Летящи", задъ кърмата на който се протака
дългата, светла и кипеща диря отъ винтоветъ — признакъ за голъмата му скорость, започна все повече
и повече да се отклонява на дъсно. Останалитъ
торпедоносци следватъ примъра му и се развръщатъ на вътрило.
Полунощь преминаваше.
На атака
— Десеть на дъсно! — чува се гласътъ на коман
дира на „Дръзки".
— Дадено десеть на дъсно, — отговаря кърм
чията.
— Десеть на дъсно! — отново заповъдва командирътъ.
— Дадено десеть на дъсно.
И „Дръзки", който при престрояването повече
отъ всички требва да се отклони за пресичане на
противниковия курсъ, лъга все повече и повече на
дъсно. И всъки пжть, когато въ изпълнение на заповъдьта затраква кърмилната машинка, торпедоносецътъ съ цълото си леко тъло едва-едва се на
вежда къмъ водата, като че ли за да вземе по-леко
и по-изящно завоя при пълна скорость.
На „Летящи" блесна огънь. Но никой не чу из
стрела.
Първото торпедо, като свътна за мигъ съ свое
то дълго, прилично на пура тъло надъ сияещото
отъ луната море, се плесна въ водата и невидимо,
опасно се понесе къмъ противника.
Въ мъничката навигационна рубка на „Дръзки"
часовникътъ показва 0 часа и 45 минути.
Далече е. Нъма взривъ. Торпедото премина на
страна отъ противниковия корабъ. Затова пъкъ
надъ последния се издигна ослепителна свътло-зелена ракета. Тревогата е вдигната. Торпедоносци
т е еж открити. Лунното море стана още по-при
казно, като се оцвъти внезапно въ чуденъ, неземенъ
зеленъ цвътъ. Ето, като че навели глава, затичани
съ пълна скорость, летятъ зеленитъ торпедоносци
върху своята зелена жертва.
Боже, но това е кръстосвачъ! Турскиятъ кръстосвачъ „Хамидие"! Зелената свътлина угасна, и цъ
лото море пламна отъ огънь на стрелящитъ тур
ски орждия.
„Смъли" е на 450 метра. Кърмилната му маши
на се повреди и той, подъ огъня на противника,
започна бързо да описва кржгове. Но неговото тор
педо се втурна къмъ „Хамидие", а следъ това и
трето — отъ „Строги". Отъ „Дръзки" до турския
корабъ има 200 метра. Минаха едва три минути
отъ началото на атаката. По блестещата диря на
торпедата се виждаше, какъ тъ преминаха подъ
носа на турския кръстосвачъ. Редътъ е на „Дръзки".
Той е право предъ „Хамидие". Командирътъ, мич
манъ I рангъ Куповъ, съобразява, пресмъта отъ
кой бортъ е по-добре да се атакува. Но нъма вече
време за бавене. „Дръзки" е тъй близко до .Ха
мидие*, че още мигъ—и двата кораба ще се сблъскатъ на пъленъ ходъ.
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— Лъво на бортъ! . . .
Мичманъ I рангъ Минковъ, младшиятъ офицеръ
на „Дръзки", самъ ще пустне торпедото. Той стои
до торпедния апаратъ.
— „Въ този мигъ азъ чувствувахъ, че сждбата
на противниковия кръстосвачъ е въ моитъ ржце и
че е достатъчно едно движение, за да го пратя на
дъното или тежко да го повредя", — казваше Мин
ковъ следъ атаката.
„Дръзки" послушно се размина съ „Хамидие".
Торпедото хлътна въ водата. Въ течение на секун
да се виждаше, какъ се разтичаха по командир
ския мостикъ на турския корабъ, какъ нъкой без
надеждно замаха съ ржце; виждаше се още, какъ
бързо слагаха кърмилото на бортъ и няколко души
слисано въртяха кърмилното колело. . .
.Дръзки" вече се отдалечава. Задъ него е истин
ски вулканъ. Чува се гърмотевичниятъ взривъ на
торпедото, което попада въ носовата часть на „Ха
мидие". Кръстосвачътъ тежко забива носъ въ мо
рето, водата залива ц-влата предна палуба. Извънъ
себе си отъ възторгъ, обслугата на „Дръзки" вика
„ура", артилерийскиятъ подофицеръ открива огънь
съ малкото орждие на торпедоносеца.
— Ура! Ура! —гръмки възгласи съпровождатъ
ВСБКИ изстрелъ.

Привлечени отъ зелената ракета, отъ всички
страни къмъ „Хамидие" се приближаватъ турскить
торпедоносци: „Ядигеръ", „Милетъ*. „Самсунъ" и
другигв еж вече тукъ. Нищо не.имъ струва да се
разправятъ съ българскигв торпедоносци, които
приличатъ на играчки предъ ГБХЪ. Но нощьта скри
вече „Дръзки". Наоколо безвредно се пръскатъ
снаряди. „Хамидие" е само повреденъ, но не потопенъ.
Мичманъ I рангъ Куповъ решава да се върне
и отъ другия бортъ да пустне второ торпедо. Торпедоносецътъ започва да завива на обратенъ курсъ.
Мичманъ Минковъ е пакъ до торпедната тржба.
Ту тукъ, ту тамъ чернееха или б-влъеха силуетит-в на кораби и торпедоносци, тъй поне се стру
ваше на нашитв моряци. Втурваха се къмъ ГБХЪ,
и веднага виждаха само тъмни петна или лунни
отбл-всъци. Л на изтокъ се виждаше вече тънката
ивица на едва заруменилата се зора.
Сборъ
Внезапно нъкжде, съвсемъ настрана, пламна
силна бела свьтлина. Сигналътъ за сборъ къмъ
Летящи". „Дръзки" и „Строги" се приближиха
къмъ него. „Смели" липсва, но не могатъ повече
да го чакатъ. Приближаваше се утрото, а това оз

начаваше сигурно унищожаване на нашитв торпе
доносци отъ турскигв кораби. Тритъ български корабчета се опжтиха къмъ Калиакра. Въ разнигв по
соки на хоризонта въ изчезващата нощь се вижда
ха неясните очертания на четири големи турски
торпедоносци, а следъ това се мярнаха характер
ните силуети на бързащитъ неизвестно на кжде
изтребители „Пейкъ — и — Шевкетъ" и „Беркъ
— и — Сатветъ", а следъ ГБХЪ се обрисува и
скоро се скри тежката сънка на броненосеца
„Хайрединъ Барбароса". Всички ТБЗИ кораби бъха
повикани, очевидно, за прикриване на заминава
щия къмъ Босфора тежко повреденъ „Хамидие".
Предвидъ на приближаването на деня и приежтствието на толкова многобройни турски торпедонос
ци, повторението на торпедната атака бЪ изоста
вено. Въ морето още дълго време се чуваше без
редна стрелба, и сърдцата на българските моряци
мжчително се свиваха за участьта на отежтетвуващия „СмЪли".
Луната се спустна близко надъ хоризонта и ско
ро се скри въ СГЖСГИЛИГБ се облаци. Като сурова,
но родна свика все по-ясно се обрисуваше носъ
Калиакра. Това еж българскигв води. Вече е близу
до Варна. Морето полъхва съ онези свои харак
терни мириси, които винаги указватъ приближава
нето на бръта. Ето и пристанището. Въ предутринната мъгла се показва силуетъ на корабъ. Торпедоносецъ. На него се вижда опознавателенъ сигналъ: „Смели". Цълъ и невредимъ. Поздравяватъ
го съ радостни викове. Сполучливата операция е
завършена безъ загуби. „Дръзки" има леки по
вреди отъ снарядни кжсове на димовата тржба и
на тржбата на предпазителния клапанъ, а на „СмЪли" има единъ раненъ морякъ.
Така. б е извършена торпедната атака на мал
ките български торпедоносци, които съ нея обез
смъртиха името си. Отъ гледна точка на продължа
ването на Балканската война тази атака имаше го
лямо значение. Не само почти съвършено се пре
крати доставката на военна контрабанда въ Тур
ция по Черно море, но турските кораби, въпреки
своето огромно предимство въ СИЛИГБ, избътваха
да обстрелватъ вече чаталджанскигв позиции. Малкиятъ български флотъ, благодарение на решителностьта и смълостъта на личния му съставъ, из
игра сжществена роля въ поражението на Турция
отъ нашата' славна войска. Затова и датата 8/21
ноемврий се чествува съ гордость и признателность
не само отъ родния флотъ, но и отъ ц^лия бъл
гарски народъ.

САВА Н. ИВАНОВЪ
Капитанъ I рангъ

Поглед-ь в ъ р х у д е й с т в и я т а на Д у н а в с к а т а ф л о т и л и я презъ»
време на Б а л к а н с к а т а в о и н а 1912—1913 г., р е з у л т а т и и п о у к и

(По с л у ч а й 2 5 - г о д и ш н и н а т а о т ъ войната)
Оше презъ мобилизационния периодъ всички паснигв отъ едно дунавско пристанище въ друго.
кораби, миноноски и катери отъ Дунавската фло Така напримъръ, на 17 IX 1912 г. яхтата „Крумъ",
тилия се раздвижиха, за да пренасятъ запасни вой съ шлеповегв „Янтра", „Тунджа" и „Марица", за
мина отъ Русе за Видинъ; на 18 IX замина катеници по Дунава, съгласно оперативния планъ „П
отъ щаба на войската. Дори и намиращиятъ се до рътъ „Стефанъ Караджа" за Силистра; на 19 IX
мобилизацията вънъ отъ строя миненъ транспортъ замина за Ломъ минниятъ транспортъ „Симеонъ
Симеонъ Велики" беше стегнатъ и екипиранъ, Велики", а миноноската „Ботевъ" — къмъ Сили
за" да вземе сжщо участие въ пренасянето на за- стра; на 20 IX 1912 год. замина миноноската „Ва"
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силъ Левски", сжщо къмъ Силистра, и пр. По този на командващия IV армия, и въ качеството на заначинъ, презъ цълия периодъ на войната, корабитв ведващъ Морската минна отбрана той съ подчиотъ Дунавската флотилия направиха около 42 двой ненитъ му команди разви следната дейность:
1. По разпореждане на командващите I и IV
ни рейса, като взеха общо на влъкало 34 шлепа
и изминаха кржгло 8,683 клм. воденъ пжть, прена армии и главната квартира, съ подржчни и оскждни
сяйки по Дунава около 7,200 офицери, подофицери сръдства, командата миньори, състоеща се отъ
и войници, заедно съ необходимите коне, каруци, лейтенантъ Б. Стателовъ, мичманъ I р. Тодоръ
Тодоровъ, кондукторитъ Чевишевъ и Докузановъ
орждия и бойни припаси.
Следъ успешното привършване на възложената и моряцитв-миньбри, минира крайбръжието на
задача по пренасянето и съсръдоточението на за- Мраморно море срещу Чанта-Дере, между чифликъ
паснитъ, Дунавската флотилия нъмаше повече Папазли и Джамбазъ-буруну, като хвърли въ морето
обектъ за действие на Дунава. Затова, по починъ 60 мини въ две денонощия (17 до 19 декемврий
на офицерския корпусъ отъ флотилията, бъше 1912 г.), въ Родосто—22 мини (22 декемврий 1912 г.)
решено по-голъмата часть отъ личния съставъ на и'при Шаркьой—14 мини (14 февруарий 1913 год.).
Дунавската флотилия и превозимиятъ плаващъ съ
2. Организира се наблюдението на Мраморно
ставъ. и бойнитъ материали да се използуватъ за море, организира се службата въ пристанищата
действие на Мраморно й Бъло морета и по втича- Шаркьой, Родосто, Ереклий и Силиврия, а сжщо
щитъ се.въ последното море ръки.
така и службата по цълото крайбръжие на сжщото
Презъ време на Балканската война 1912—1913 море отъ залива Буюкъ-чекмедже до Ганосъ (17
година Дунавската флотилия разви следнитъ по- семафорни наблюдателни поста, разпределени на
3 участъка) и се съставиха нужднитъ за тази служба
главни действия:
Въ периода на мобилизацията и първитъ дни инструкции.
на войната съ Турция до 16 X 1912 г. Дунавската
3. Организира се пренасянето на продоволствени
флотилия въ Русе, Варна и на югъ къмъ Бъломо- припаси отъ Родосто до Силиврия, по море, съ
рието извърши следното:
лодки, понеже и безъ това липсваха сухопжтни пре
1. Приведе въ изправность 80 херцови подводни возни сръдства.
мини, като га приготви за евентуални бждещи дей
4. По заповъдь на главната квартира командиствия.
рътъ на Дунавската флотилия, капитанъ-лейтенантъ
2. Приготвиха се въ работилницата на флоти Вйнаровъ, представи въ сжщата докладъ за това
лията въ Русе 1500 ржчни бомби, които се заре ренето на ВОЙСКИТЕ и ВОЙСКОВИТЕ тежести въ при
диха и снабдиха съ приспособение за възпламе станището Мидия за превозването имъ съ кораби
няване и се изпратиха на фронта.
до Бургасъ и Варна и подробно сведение за състоя
3. Организира се и се стъкми сигнално-сема- нието на пжтищата по дължината на морския бръгъ
форна команда отъ 40 моряци; минно-подривна отъ Сарай до Мидия и отъ Мидия до Бургасъ.
команда отъ 60 моряци; катерно-лодъчна команда
5. Сжщиятъ командиръ на Дунавската флотилия,
отъ 20 моряци и 3 моторни лодки. Тъзи команди, капитанъ-лейтенантъ Вйнаровъ, изучи пристани
подъ началството на мичманъ I рангъ Б. Стателовъ, щето Подима и направи докладъ относно пригосъ 1250 ржчни бомби и 3 моторни лодки, на 25 дностьта му за тозарене на войски и за състоянието
октомврий 1912 г. се изпратиха въ разпореждане на пжтищата между Синекли— Подима, за разни
на началника на 2-а армия въ Мустафа-паша за родове оржжия.
обслужване на ВОЙСКИТЕ ОКОЛО Одринъ съ сигна
Въ навечерието на Съюзническата война команлизация, телефонно съобщение, подривни работи дитъ отъ дунавската и морската части, действу
и въ операциитъ по ръкитъ Ярда и Марица.
ващи на южния театъръ на военнитъ действия, подъ
4. Формира се и се стъкми една команда отъ началството на командира на Дунавската флотилия
140 моряци, предимно миньори, кърмчии и свър- капитанъ-лейтенантъ Вйнаровъ, въ качеството му
зисти, снабдени съ мини, минно-подривни материали, на заведващъ Морската минна отбрана на южния
сигнални принадлежности, телефони и проводници, театъръ на военнитъ действия, развиха следната
специално за организиране на наблюдението и дейность:
охраната на морскитъ брътове въ завладънитъ земи.
1. Прехвърлиха, часть отъ МИНИТЕ, извадени отъ
5. Организира се телефонната служба въ Варна, Мраморно море, въ Деде-Ягачъ. Съ тия мини и
въ района на Варненския заливъ и въ Укрепения още други, изпратени отъ Варна, минната команда
пунктъ, като тукъ Дунавската команда, съ участието на лейтенантъ Стателовъ постави минни загражде
на I взводъ отъ III пионерна дружина, инсталира ния зъ прибръжнитъ води на Бъло море, а именно:
военната централа въ -северозападната часть на въ залива Лефтеръ (9 мини), въ залива Кавала (20
града и построи телефонни, линии отъ с. Шабла мини), въ залива Порто-Лагосъ (8 мини) и въ Дедедо р. Камчия, за съобщение съ семафорнитв постове Лгачъ (12 мини). По тоя начинъ МИННИТЕ команди
въ Шабла, Калиакра, Екрене, св. Константинъ, н. Га отъ Дунавската флотилия, действуващи съ най-при
лата, с. Петра и устието на р. Камчия.
митивни сръдства* въ Мраморно и Бъло- морета
Следъ боевегЬ при Бунаръ-Хисаръ и Люле-Бур- презъ време на Балканската война, поставиха всичко
гасъ, до сключване на миръ съ Турция, ком^н- 7 минни заграждения (3 въ Мраморно море и 4 въ
дирътъ на Дунавската флотилия, капитанъ-лейте- Бъло море), като хвърлиха общо 145 мини.
нантъ Вйнаровъ, на 16 XI 1912 година, съ команда
2. Обслужваха и охраняваха бъломорскитБ при
отъ 2 офицери (лейтенантитъ Борисъ Стателовъ и станища Кавала, Порто-Лагосъ, Деде-Ягачъ и КараЦани Тодоровъ), 140 моряци и 5 вагони материали .Чели. Едновременно съ това организираха и ржко(69 подводни мини „Херцъ", 13 подводни мини водиха пренасянето на нашитъ войски по море
„Сотеръ-Харле", подривни материали, бомби, лодки отъ Кара-Чели въ Деде-Ягачъ и Кавала за действие
и др.), замина отъ Варна за южния театъръ на срещу гърците. Тази дейность бъше твърде интен
военните действия въ разпореждане на коман зивна и резултатна. Презъ цълия периодъ на вой
дващия I армия и по-после — въ разпореждане ната моряцитъ-дунавци обслужваха 6-БломорскитБ
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пристанища и едновременно съ това организираха
и ржководиха транспортната служба между тъхъ.
Презъ бъломорскитъ пристанища се вкарваха въ
заетитъ отъ насъ територии необходимите храни
телни и други запаси, нуждни за действуващите на
южния фронтъ наши войски. Презъ СЖЩИГБ при
станища се извършваше прехвърлянето и концен
трирането на нашите войски, действуващи по бе
ломорските и мраморноморски брегове.
За да илюстрираме поне отчасти тази голЪма
и важна дейность на нашитъ моряци-дунавци презъ
време на Балканската война, ние ще споменемъ,
че само презъ времето отъ 4 II до 13 VI 1913 г.
между беломорските пристанища съ преимуще
ствено български търговски параходи еж пренесе
ни (натоварени и разтоварени) 1,044 офицери,
60,872 подофицери и войници, 4,544 коне и волове,
17 орждия и 7,260 тона бойни припаси и материа
ли и значително количество храни за тъхъ. Неза
висимо отъ това, презъ двете най-важни наши при
станища на беломорския бръгъ — Кавала и Деде-Агачъ — се внасяха непрестанно съ наши и
чужди търговски кораби бойни припаси и храни
за нуждите на нашите войски. Така напримъръ,
само за времето отъ 2 I до 12 VI 1913 г. въ при
станището Кавала еж влезли 141 български и чу
жди търговски кораби, като еж разтоварени голямо
количество бойни и хранителни припаси. Сжщо така,
само за времето отъ 29 XI. 1912 г. до 20 VI 1913 г.,
въ Деде-Ягачкото пристанище еж влъзли 129 бъл
гарски и чужди търговски кораби, които, споредъ
непълните статистически данни, еж разтоварили
112,000 тона бойни и хранителни припаси и 1280
вола за нуждитъ на нашитъ войски, действуващи
на тракийския операционенъ театъръ.
ВСБКО беломорско пристанище — Кара-Чели,
Деде-Дгачъ, Порто-Лагосъ и Кавала — презъ време
на Балканската война има свой самостоятеленъ животъ, твърде интересенъ и цененъ за живота и дейностьта на нашити сухопжтни части, действуващи на
южния фронтъ. Безъ наличието на тия пристанища
и безъ съответното имъ охранение, организиране
и използуване отъ нашити моряци-дунавци, нашитъ •
войски по беломорските брегове биха се оказали
въ твърде тежко положение по отношение изхран
ването имъ, бойния имъ подвозъ и съсредоточа
ването имъ отъ единъ пунктъ въ други. Благода
рение, обаче, на компетентната дейность, настоичивость, ержчность, храбрость и голъмо себеотри
цание на командигв отъ Дунавската флотилия, зае
мащи и използуващи тия пристанища презъ време
на войната, нашитъ войски на южния фронтъ бъха
осезателно подпомогнати и въ голяма степень об
лекчени въ своитъ действия.
3 Огледаха и проучиха беломорския бръгъ, съ
ц е л ь д а с е посочатъ мероприятията за противо
действие на десанти и за отбраната на бреговете
и желъзопжтната линия
4 Уредиха семафорно-наблюдателната служба
по беломорския бръгъ, като свързаха по-важнитЪ
постове съ телефонни линии.
Тоя твърде бъгълъ погледъ върху деиностьта
на Дунавската флотилия презъ време на БалканскатаУвойна 1912-1913 година ни дава ясна пред
става за трудностьта и продължителността за сьсредоточаването и действието на Д У " " ™ » ™ * ^
™пиа отначало на Мраморно море, а въ последствие и на Бело море. "действувайки, тя непрестан-

н?ее попълваше съличенъ съставъ и бойни сръд-
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ства отъ Варна и Русе, като едновременно съ това
командите на Дунавската флотилия непрестанно
бъха въ движение, било по бръга или по вода,
движейки се отъ едно мъсто на друго за изпълне
ние на възлаганите имъ чести и най-разнообразни
задачи.
*
# *
Презъ време на Балканската война нашата Ду
навска флотилия, съ своите оскждни и примитивни
сръдства, действува на Дунава, и главно на Мра
морно и Бъло морета, енергично, смъло и съ
успъхъ, като принесе ценни услуги на нашата храбра
войска.
Наистина, въ края на Балканската война на Ду
нава, поради стеклите се тежки и нещастни об
стоятелства за България и поради извънредно гра
мадното надмощие на ромънския ръченъ флотъ,
остарелите въ ВСБКО отношение плаващи еждове
отъ Дунавската ни флотилия, следъ като бъха ма
ксимално използувани за съсредоточаването на
нашите войски покрай Дунава, бъха потопени по
заповъдь на главната квартира, за да се избъгне
неминуемото имъ попадане въ ромънски ржце. Но,
въ последствие, следъ преминаването на военно
политическата за България буря и отстранение на
опасностьта за заграбването имъ, тъ бъха изваде
ни отъ водата, почистени и ремонтирани, а часть
отъ тъхъ, които беха годни за по-нататъшна служ
ба, влъзоха пакъ въ строя на флотилията, за да
продължатъ, нъкои отъ тъхъ и до днесъ още, служ
бата си.
Затова пъкъ на мраморноморския и беломор
ския брегове, кждето беше центрътъ на тежестьта
на войната презъ 1912—1913 година, изпратенитъ
да действуватъ тамъ дунавски команди, въпръки
извънредно трудните условия за работа и почти
пълното отежтетвие на каквито и да е подходящи
и съвременни средства за воюване на вода, пока
заха удивителна подвижность, енергия, съобразителность, ержчность, себеотрицание, смълость, хра
брость и предприемчивость, като действуваха отлич
но въ ВСБКО отношение и проявиха резултати достой
ни за удивление по замисълъ и изпълнение. Ед
новременно съ това те оказаха неоценими услуги
на действуващите по ЮЖНИТЕ морски брегове су
хопжтни части, като ги подпомагаха и ржководиха
въ всъко дело, изискващо знанието, опитностьта и
грижитъ на моряка-специалистъ. Безъ компетент
ното съдействие на нашите дунавски команди, дей
ствуващи въ прибръжнитъ води на южнитъ море
та, нашитъ войскови части биха се оказали въ
твърде тежко положение и не биха имали възможность да изпълнятъ тъй блъскаво и славно своитъ
военни задачи по мраморноморскитъ и бъломор
скитъ брегове. Дори и безъ наличието не само на
военни плаващи средства, но и изобщо безъ как
вито и да е собствени плавателни сръдства, под
бирайки само изоставените мъстни плаващи ко
рита и рибарски лодки, нашите дунавски команди,
въоржжени съ отлична подготовка, знание, умение,
практика, предприемчивость и главно — съ високъ,
несъкрушимъ духъ, успеха да изпълнятъ отлично
морския си дългъ къмъ България и съ това на
пълно оправдаха своето досегашно сжщестзуване,
като за лишенъ пжть доказаха необходимостьта
си за отбраната на ВОДНИТБ ни граници.
Най-голъмиять резултатъ беше извоюването на
малкото парче бъломорски бръгъ съ пристани
щата Деде-Дгачъ и Порто-Лагосъ, които ни откри-
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ваха . широки морски възможности, както за едно море, бъха малки и не напълно достатъчни за
бързо и мощно стопанско развитие, така и за предназначението си. Тръбва само да се удивляваме,
неминуемото създаване на единъ подходящъ за бъл че, при тия трудни условия за работа и съ едни
гарския бъломорски бръгъ търговски и воененъ съвсемъ неподходящи за минни операции сръдства,
дунавските минни команди, съобразно обстанов
флотъ.
Балканската война, наредъ съ*Освободителната ката и средствата си, съумъха да изпълнятъ отлично
(1878 г.) и Сръбско-българската (1885 г.) войни, ни възложенитъ имъ задачи, безъ да се случи нито
даде и редъ ценни поуки въ военно-ръчно и воен- едно нещастие.
3. За да бждатъ МИННИТЕ заграждения по-ефи
но-морско отношения.
Преди всичко, и тази война ни показа, че вод- касни и по-опасни за противника, тръбва, като пра
нитъ граници се отбраняватъ най-лесно, най-еконо- вило, да се поставятъ винаги съвършено скрито
мично, най-сржчно и най-резултатно съ подходящи, отъ окото на противника. Затова тъ тръбва да се
заблаговременно създадени и обучени морски сили, поставятъ преимуществено нощно време или денемъ
съответствуващи на СИЛИТЕ И развитието на войска въ време на мъгла. Когато противникътъ не знае,
та ни и на предстоещитъ за разрешаване нацио кои мъста еж минирани, той ще предполага, че
нални задачи. Тя сжщо ни даде възможность да всичкитъ важни водни обекти еж опасни, и това
разберемъ, а най-вече на щаба на войската и на още повече би го затруднило въ неговите действия,
управляващитъ кржгове, че нашитъ български мор отколкото ако знае, кжде еж миннитъ полета, и го
ски сили не бъха достатъчно и съразмерно развити, заблуждаваме само по отношение на големината
съобразно съ военнитъ ни нужди и отечественитъ на района имъ и количеството на поставените мини.
ни интереси. Особено очебиеща бъше тази несъ4. ЛЪЖЛИВИТЕ минни заграждения, лъжливите
размърность на Дунава, кждето нашата малка, оста- слухове за минни полета, заблуждението на про
ръла като материална часть и почти нищожна Ду тивника за местото и количеството на поставените
навска флотилия не само че не представяше подъ водата мини могатъ да изиграятъ известна
подходяща сила за защита на нашитъ дунавски сжществена роля при военните действия на море
бръгове, но и требваше да се потопи по заповъдь, и требва да се използуватъ въ всички възможни
само поради мисъльта, че може да стане лесна случаи, но не като основа за минни действия, а
жертва и плячка на мощната ромънска дунавска като добавка къмъ едни нормални, скрити отъ
флотилия. Както по отношение на сухопжтнитъ окото на противника минни операции, които и въ
сили, така още повече и по отношение на ромън- действителность да го застрашаватъ.
ската дунавска флотилия, нашата Дунавска флоти
5. Поставянето на едно минно заграждение въ
лия не бъше съразмърно развита и затова тя не време на война, безъ съответна бръгова или кораб
можа да окаже никакво положително влияние на на охрана, е винаги подложено на голъмъ рискъ,
развиващитъ се печални събития по нашия неза- както по отношение тайната на поставянето му,
щитенъ дунавски бръгъ въ края на войната. Тази така и по отношение сигурностьта на действува
поука е много важна за насъ, българитъ, и тръбва щите минни команди и средства. Независимо' отъ
да я запомнимъ. Най-после веднажъ завинаги ние това, ако едно успъшно поставено минно загражде
тръбва да разберемъ, че нашата Дунавска флоти ние се остави безъ съответна бръгова или корабна
лия тръбва бързо и своевременно да се развие и охрана, то не би могло да бжде използувано въ
разрастне до такава степень, че да може да оси максимална степень.
гури напълно отбраната на дунавския ни бръгъ
6. Съвременнитъ материални бойни средства въ
при всички най-въроятни случаи на противниково една война на море играятъ безспорно голъма
нападение.
• роля за успаха на морскитъ операции, обаче само
Търсейки поуки отъ действието на дунавските те не еж достатъчни за добиване на окончателно
команди по южнитъ морета, ние тръбва да изтък- положителенъ резултатъ. Необходимо е т е да се
съчетаятъ съ съответната подготовка на личния
немъ, че:
1. Ние нъмахме единъ предварително разрабо- съставъ, който ще действува съ тъхъ, и главно —
тенъ планъ за предстоещитъ морски действия, съо да бждатъ одухотворени съ високия несъкрушимъ
бразно съ нашитъ нужди и възможности, и затова духъ на моряцитв и тъхната самоувереность въ
тръбваше да действуваме инцидентно, безсистемно успъха имъ. Често пжти по необходимость, особено
и често пжти несвоевременно. За пъленъ успъхъ за слабитъ въ материално отношение държави,
въ военно-морскитъ операции наложително необ високиятъ неустрашимъ духъ на морскитъ имъ
ходимо е да бждатъ предварително и заблаговре команди—и безъ наличието на напълно съвременни
менно предвидени всички възможни случаи на и специални средства—ще може и ще требва да
морски действия, планирани и системно изпълнени. бжде достатъченъ, макаръ и съ примитивни и имро2. Ние нъмахме не само достатъчно и напълно визирани морски' средства, да изпълни дълга си
съвременни морски сръдства за воюване, но и из къмъ отечеството, подобно на това, както нашитъ
общо каквито и да е средства за една сериозна дунавски команди по южните морета действуваха
морска война. Освенъ че минитъ, на които тъй успешно и резултатно. Високиятъ морски мощенъ
много разчитахме, поради липса на подходящъ и несъкрушимъ духъ и предприемчивость, отлич
флотъ, бъха съвсемъ въ ограничено количество и ната подготовка и върата въ своитъ неизчерпаеми
твърде отживъли времето си, но и наличнитъ малки духовни сили еж първиятъ и най-важниятъ, почти
количества отъ тъхъ бъха отъ три различни системи винаги решаващъ, елементъ за успешните действия
и не всички имаха автоматически приспособения на море и за морската победа.
за поставянето имъ на нуждната дълбочина. За
Въ заключение ние ще изтъкнемъ, че нашитъ
това, въпреки че изваждахме отъ водата веднажъ морски сили презъ време на Балканската война
хвърленитъ мини, за да ги хвърли мъ на друго мъсто не бъха достатъчно съвременни, мощни и силни
и правимъ нови минни заграждения, все пакъ по и не бъха съобразени съ нуждите на войската ни и
ставените минни заграждения, особено въ Бъло националнитв задачи, които имаше да разрешаваме,
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и затова тъ не можеха да окажатъ онова съдей
ствие и помощь, които тръбваше да дадатъ, за да
се приключи войната по-бързо и по-резултатно.
Нашити слаби морски сили влъзоха въ войната,
поради финансови причини и главно поради нераз
биране на голъмото значение на военния флотъ за
една държава съ водни граници, недостатъчно раз
вити и тази българска основна мирновременна ор
ганизационна грешка оказа голъмо отрицателно
влияние за общия резултатъ на Балканската война.
Що се отнася специално за нашата Дунавска
флотилия, тя пъкъ съвсемъ не беше развита до
необходимата степень, за да може да осигури съ
успЪхъ дунавския ни бръгъ, когато той имаше
най-много нужда отъ нея. Балканската война, следъ

Освободителната и Сръбско-българската войни, още
веднажъ жестоко и катастрофално ни подчерта, че
нашата Дунавска флотилия тръбва да се развие,
увеличи и пресъздаде до необходимата степень да
бжде истински стражъ и сигуренъ пазитель на
нашите, винаги застрашени ^отъ алчни апетити,
родни и прекрасни въ всъко 'отношение дунавски
брегове.
Нека помнимъ скжпо платените морски поуки
отъ войните, за да ги използуваме правилно при
бждещото планиране, организиране и развитие на
военната ни мощь, та по този начинъ да окажемъ
най-ценни услуги на нашето отечество и да го запазимъ най-разумно и най-сигурно,
ВАРНА, 5 XI 1937 г.

ЛУКА ДОРОСИЕВЪ

„БОРИСЪ" — ПАРАХОД-ЬТЪ
Близу четвърть В-БКЪ оттогава, а мисъльта не
свиква съ този величавъ и трагиченъ споменъ.
Железните полкове на героичната 7-а Рилска ди
визия заемаха най-твсната ивица въ северната часть
на Галиполския полуостровъ или така наречената
Булаирска позиция.
Нашата батарея, забила здраво желъзнигв си
нокти на гребена североизточно отъ могилата „Севри-тепе", се спотайваше, прикрита между парнаровитъ храсти. Наблюдательтъ грижливо следеше
вс^ки параходъ, който излизаше или влизаше въ
Дарданелитъ. Турските военни параходи, хвърлили
котва вънъ отъ обсега на нашата артилерия, никакъ не економисваха чудовищните си снаряди, за
да ни безпокоятъ постоянно и държатъ въ напре
жение нервигв на хилядите български синове, кои
то тамъ, на Булаиръ, далечъ на югъ отъ родната
земя, зъзнаха съ мжжество на своите студени око
пи. Тези здрави и волеви войници, въ легендар
ната Булаирска битка, срещу десеторно по-многочисления противникъ, сломиха борческия духъ на
турската армия, която имаше за задача да пробие
Булаирскитъ позиции и настжпи къмъ Одринъ, да
разкжса нашия желъзенъ обржчъ тамъ и компро
метира окончателно операциите на ЧагалджанскитЬ ни войски.
Булаирската победа б е голъма. За нея историкътъ ще отдали заслужено една голема страница
въ пантеона на най-великите подвизи, проявени отъ
българската войска. Голъмигв стратези ще черпятъ поуки и взематъ примЪръ отъ Галиполската
операция. Ужасите отъ Булаирския бой бързо пре
минаха, и на страхотните позиции настжпи необяс
нимо затишие. Противникътъ 6Ь загубилъ в"вра въ
възможностьта за нЪкакъвъ успъхъ и затова пре
стана да ни безпокои. Нашата армия можа съ
скромните разполагаеми технически сръдатва да
се подготви за зимата. По скатовете ясно се очер
таваха изкопаните правоъгълни дупки въ земята,
покрити съ опънати войнишки платнища. Булаир
ската позиция се превърна въ единъ многохиляденъ подземенъ градъ отъ мъже. Вечерно време,
когато позициите потъваха въ мракъ, едни отъ
частитъ- стоеха въ своитъ окопи готови за бои,
а останалите почиваха.
Войниците до късно прекарваха въ СВОИТЕ сту
дени подземия около мигащите огньове отъ едвамъ
тлеещи сурови корени, които ГБ СЪ мжка изравя
ха по долищата. Така се движеха дни следъ дни,
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по-скучни, по-мжчителни, пълни съ неизвестность, въ
очакване и въ надежда за миръ. . . за една поне
спокойна нощь, въ топла стая, далечъ отъ смъртьта.
Така, въ обща дружба, която побратимява всич
ки, ние тласкахме студените зимни дни презъ
1913 година. Наблизу задъ батареята, въ самия
скатъ, е издълбана земянка, покрита съ храсти,
слама и пръсть.
Вжтре е дървеното легло на нашия командиръ
на полка, генералъ Богдановъ — да бжде вечна не
говата паметь! Той б е славенъ командиръ, храбъръ войникъ, влюбенъ до самозабрава въ Бълга
рия синъ и отличенъ другарь въ тежкитъ минути.
Той б е далъ подслонъ не само на полковия адютантъ, но и на тримата офицери отъ нашата ба
тарея. Д какъвъ чуденъ психологъ б е този нашъ
командиръ. Той знаеше, че мжката на неговите
войници по роденъ край, по домашно огнище, по
жена и деца, по близки, требва да се подслажда,
да се облекчава. Той устройваше какви не забави
на войниците. Всека вечерь караше насъ офице
рите да пъемъ. Нашите песни се подемаха отъ
околните войнишки подземия и така, тамъ далечъ
на югъ, между Дарданелитъ и Сареския заливъ,
кждето тихо пълзятъ ВОДИГБ на Кавакъ, мрачнитт*
долове, по които тракането на картечните б е
престанало да се чува, бъха оглушавани отъ хуба
вата и стройна българска пъсень. Та кой можеше
да сломи гЬзи железни дружини, които пъеха подъ
земята, готови винаги да мратъ.
Така, съ мжка и съ песни, тежката зима мина.
Къмъ средата на м. февруарий ние имахме чуде
сна Булаирска пролъть. Долините се изпъстриха съ
цветоветЬ на храстигв, а по ПОЛЯНИТЕ се усмихва
ха свежите булаирски цвътя, особени едни, които
не се сръщатъ у насъ, много пъстри и красиви.
Ние съ увлечение беръхме булаирки, грижливо
ги изсушавахме и пращахме на нашитв близки за
споменъ.
Така бодри, весели,7"пълни съ надежда и сила,
ние посрещнахме на 16 февруарий 1913 година
нощьта. Деньтъ б е съвършено спокоенъ, топълъ,
никой не предполагаше, че е възможна една адска
нощь, по-ужасна отъ Булаирския бой. Никой не
допущаше, че въ тъй напредналата пролъть, надъ
цъвналитБ храсти и покрити съ цвътя поляни, презъ
тази страхотна нощь ще танцува бЪлата костелива
фигура на една нечакана гостенка.

МОРСКИ СГОВОРЪ

Стр. 184
Прибрахме се въ земянкитъ си и си легнах
ме. Преди полунощь внезапно започна страшна
буря, придружена отъ снъжна виелица.
СнЪгътъ се изсипваше въ една страшна маса и
затрупваше всичко. Земянката ни се огъваше, пръщ-вше. Зловещо свираше бурята. Имаше толкова
силенъ вътъръ, че беше невъзможно да си пока
же човЪкъ главата навънъ. Не можеше да се спи.

не можеше да предвиди, какви изненади можеше
да ни донесе утрото.
Командирътъ пожела да отвори вратата, за да
надникне навънъ, но вратата б^ше затрупана отъ
пръспа. Часовниците ни показваха 4 ч. следъ по
лунощь. Вжтре въ земянката ни бъ съвършено
спокойно. Воятъ на стихията се чуваше глухо. Ние
съ ужасъ разбрахме, че сме живи заровени. Ко-
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Ние станахме, облякохме най-топлитъ си ?дрехи и
се приготвихме за борба . . . съ бълата стихия.

мандирътъ ни успокояваше. Той се помжчи да за
пали огънь, въ специалното огнище на земянката
• Ние мислъхме за сждбата на ВОЙНИЦИТЕ, на ко- снабдено съ удобенъ коминъ, издигащъ се надъ
нетв, които стоеха на открито по коновязитв, за ' покрива. Пушекътъ се повърна и започна да дра
всички онези, които бъха будни на стража въ ОКО щи въ ОЧИТЕ ни. Требваше да разберемъ, че пръПИТЕ, и за ПОДВИЖНИТЕ части, които отиваха наспата е заровила и земянката ни надъ комина.
предъ да см-внявать другарите си. Мислихме въ
тази тревожна нощь и за България, защото никой Полковиятъ адютантъ, безъ повече да чака, пипна
вратата и, не можейки да я отвори навънъ, се по-
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мжчи да я разтроши, служейки си съ единъ тежъкъ ножъ, употръбяванъ отъ ординареца ни за
сечене на дърва. Съ мжка вратата 6% разтрошена и ние започнахме да ровимъ преспата, за да
търсимъ изходъ нагоре.
Следъ близу два часа упоритъ трудъ, премръз
нали отъ студъ и капнали отъ умора, ние можах
ме да видимъ, че сме на открито... Бурята, обаче,
не бъ стихнала. Позицията бъше потънала въ мракъ.
Дълбока снвжна пръспа покриваше всичко. Ни
каква следа отъ нашигв орждия, никакви, следи
отъ часовите, отъ каруцигй, затрупани до надъ
чергилата, никаква следа и отъ конетв по коневязитв. Последнитв, изпокжсали вжжетата, се пръс
нали произволно да търсятъ заслони задъ стръм
ните гребени, запазени отъ бурята. Виелицата про
дължи презъ Ц-БЛИЯ почти день. Снвжнитъ преспи
бъха затрупали не само ПОЗИЦИИТЕ, но и Ц-БЛИЯ
тилъ далечъ задъ долината на р. Кавакъ. Нашата
първа задача 6% да изровимъ първата войнишка
земянка, но кжде е тя? — За щастие, ние забе
лязахме да се показва въ снъга върхътъ на една
веха, нарочно издигната отъ заровени войници. Съ
голъми усилия, повече съ ржце, разровихме при
слугата на първото орждие. Съ твхната помощь се
започна изравянето на всички останали. Цвлия
день прекарахме безъ никаква храна и безъ хлвбъ,
защото продоволствените кола не можаха да пристигнатъ, а запаси нъмаше никакви. Часовоятъ отъ
нашата батарея бъ намвренъ правъ въ преспата,
заровенъ и мъртъвъ, замръзналъ на своя постъ съ
пушка на ремъкъ.
Цели взводове отъ ротитв, които еж отивали на
смъна къмъ преднитъ линии, бвха заварени отъ
виелицата и заровени. Много войници намериха
тази нощь смъртьта. Нашата спасителна команда
намъри едно отдвление отъ 27-и пехотенъ полкъ
замръзнало. Къмъ Кавакъ само за два дни бвха
струпани стотици едвамъ изтръгнати отъ балата
смърть войници, загубили ржце, крака, уши, полузамръзнали и съ мжка върнати къмъ живота. Тилътъ, обаче, бв все още затрупанъ и никаква по
мощь не можа да дойде. Въ нашата батарея ня
маше войникъ, който да намери въ себе си сили
да вдигне единъ хамутъ, за да запрегне конете.
Толкова гладътъ изтощи хората ни. За вевко ца
ревично зърно, намърено случайно, най-вврнитъ
другари биха се изпокарали. Гледахме съ мълчание
и съ мжка тази страшна еждба на цвлата Буланрска армия. Пратена да отстоява най-възвишени
народни интереси, тази храбра армия отъ день на
день слабвеше, линвеше и се топвше отъ студъ
и отъ гладъ. Никога, абсолютно никога, азъ нвма
да забравя лицата на гвзи добри, благородни и
послушни войници-мжченици и светци. Най-силниГБ физически се залюляваха преди да изминатъ и
сто крачки, останали безъ сили и безъ кръвь въ
жилитв си. Никога, обаче, азъ не чухъ гласъ на ропотъ и на незадоволство. Азъ видвхъ войникъ да
дърпа парче сурово камилско месо почти обезумълъ отъ гладъ. Нъмаше какво да се прави, откъмъ ДарданелигБ турците ни пращаха поздрави
съ своитв морски орждия. Предъ насъ на топло въ
града Галиполи се криеше пазена, отъ непристжпнитъ преспи турската армия, а задъ насъ дебелата
енъжна^ покривка ни отдъляше отъ грижитЬ н» на
шето интендантство. Ние се помирихме съ тази зла
орисия да умремъ отъ гладъ, ако срЪд/*> т а з а т 
мосфера на безпомощность не стана едно чудо.

Стр 185
„Ей, момчета, параходъ, параходъ въ Сароския
заливъ!" викаше съ пресипналъ отъ слабость гласъ
нашиятъ наблюдатель. Войниците се събираха на
групички и сочеха съ пръстъ една черна точка, отъ
която се издигаха кълба отъ черни пушеци. Тази
точка наближаваше залива и ставаше все по-голвма.
Командирътъ отиде лично на батарейната тржба,
за да види парахода. „Какъвъ ли ще е?" пита той.
„Какво ли търси по това време?" Но ето че още
не се доизказалъ, отъ турските позиции артиле
рията откри огънь по парахода. Настана наистина
единъ величественъ моментъ. Хиляди бледи очи
бвха отправени къмъ незнайния гостъ отъ морето,
който взема курсъ къмъ Кара-Чели, кждето се спре.
Рано се спустна нощьта и спаси парахода-герой
отъ ударите на турската артилерия, а ние се отпра
вихме съ последни сили къмъ земянкитв съ неза
доволеното любопитство да узнаемъ, какво търси
този страненъ корабъ на това место.
Сутриньта рано на 20 февруарий въ дола задъ
нашата батарея ставаше нвщо необикновено. Вой
ниците весело се провикваха, чуваха се тихи смъхове и закачки. Имаше защо. Пристигнала бъ пълна
каруца съ провизии: самуни големи отъ бвлъ хлвбъ,
хубави консерви, голвми като футболни топки глави
холандко сирене, макарони, масло, захарь, чай и
какво ли не още. Като че ли двдо Коледа б е дошълъ съ пълна кошница провизии, за да стопли
сърдцата на твзи праведници, които за народна
свобода, езикъ и ввра станаха истински мжченици.
Не беше вече трудно да се разбере, че днесъ
цълата героична Булаирска армия е богато нахра
нена и осигурена съ провизии отъ българския па
раходъ „Борисъ". Трвбваше да бжде човъкъ тамъ,
да прежив%е ужасите на бвлата и на гладната
смърть, за да прецени, колко голвма бе радостьта
на всички, не само защото армията бв спасена отъ
гладъ, но защото бв спасена отъ български пара
ходъ. Този славенъ корсаръ, заваренъ отъ мобили
зацията вънъ отъ Дарданелитъ, бв о а а н а л ъ въ
чужди неутрални пристанища. Презъ войната отплавалъ за Деде-Ягачъ, кждето останалъ на разпожение на щаба на войската. Следъ затрупването на
пжтищата къмъ Булаиръ, „Борисъ" получава бойна
задача — да снабдява Булаирската армия съ при
паси. Тази задача „Борисъ" изпълни достойно. Той
сноввше денонощно между Деде-Ягачъ и Кара-Чели
и ноевше радость и сила на героитв отъ Булаиръ.
Така този малъкъ български пзраходъ остави въ
съзнанието на всички Булаирци спомена на ангелъспаситель. Всвки день, когато пушекътъна „Борисъ"
се покажеше на хоризонта, по ципата позиция се
разнасяше радостната весть, че той пристига и носи
топълъ хлъбъ и сирене.
Не зная, дали е имало другъ начикъ, по който
по-достойно и подчертано да се манифестира сто
кратната отплата, която даде малкиятъ параходъ
„Борисъ" за всички жертви, които еж били напра
вени, за да се създаде българското морско кора
боплаване.
Булаирската армия бе спасена. Ние стоехме на
нашигв позиции до средата на м. юний, когато се
отправихме следъ дълги походи за новитъ ни по
зиции, нейде къмъ върховете на „Богословъ" около
Щипъ. Навсвкжде ние носъхме спомена, красивия
споменъ за кораба-спаситель.
Сега азъ потърсихъ въ архивата на Българското
параходно дружество вахтения и машинния журнали

МОРСКИ СГОВОРЪ

Стр.186
на парахода „Борисъ" и на стр. 48 въ машинния
журналъ прочетохъ следното:
„На 19 февруарий, въ 7-30 часа вечерьта, третиятъ механикъ Борисъ Балчевъ отишелъ да на
маже десния винчъ и, понеже бЪ забранено да се
палятъ фенери, даже и когато се разтоварва, когато
е мазалъ винча, бива ударенъ и той пада съ гла
вата надолу въ хамбара, кждето последва момен
тална смърть".
Притворихъ пожълтЪлигЬ страници на този исто
рически- машиненъ журналъ съ едвамъ сподавена
болка. Доволенъ съмъ, че следъ четвърть В-БКЪ

видЪхъ изпълненъ къмъ този незнаенъ герой единъ
дългъ, неговото име записано на първо мЪсто
върху паметната плоча-паметникъ, поставена въ
хола на новата сграда на Б. Т. П. Д-во.
На праздника на будителите, при особена тържественость, бЪха раздадени възпоминателнитЪ ме
дали за участието въ войната. Параходътъ спаситель „Борисъ" получи своя медалъ и дипломъ. На
него пише:
„На „Борисъ" — Военния транспортъ". Къмъ
това азъ ще прибавя отъ името на ВСИЧКИТЕ Булаирски мжченици герои: „На морския ангелъ-спаситель".

Редакционенъ комитетъ на сп. „Морски сговоръ": д-ръ Я. Ярнаудовъ, д-ръ П. Скорчевъ,
' Д-ръ Г. Паспалевъ, д-ръ Ст. Стояновъ и лейтенантъ Г. Панчевъ
СЪДЪРЖАНИЕ
1. 8/21 ноемврий 1912 г- — контъръ-адмиралъ Вариклечковъ. 2. Морски юбилей — В. Игнатовъ. 3. Изь споменитЪ
на старъ морякъ — Ялександъръ Н. Маноловъ, кап. II р. о. з. 4. Защитата на Варна. 5. По случай 25 годиш
нината отъ атаката на >,Хамидие" — Димитъръ Д. Добревъ, капитанъ I р. о. з.—адвокатъ. 6. Значение на ата
ката срещу „Хамидие" — Г. Славяновъ, капитанъ 1 р. 7. Въ атака ! — лейтенантъ В. Паспалеевъ. 8. Погледъ върху
действията на Дунавската флотилия презъ време на Балканската война 1912—1913 г., резултати и поуки —
Сава Н. Ивановъ, капитанъ 1 р. 9. „Борисъ" — параходътъ спаситель — Лука Доросиевъ.

КЕРАМИЧНА

ФАБРИКА

И В А К Ъ Н. ЖЕЛ"ЬЗАРОВ"Ь & СИН"Ь
А К Ц . Д-ВО, ПЛ-ЬВЕЬГЪ

Производство

на н е н а д м и н а т и п о к а ч е с т в о и

КЙИЕНИНОВИ

издръжливость

ТРЖБИ

Търсете винаги фабричния о т п е ч а т ъ к ъ : ЖЕЛ"ЬЗАРОВЪ — ПлЬвенъ
Печатница на Военно-издателския фондъ София — 1937—775

ЦАРИЦАТА НА ЧЕРНО МОРЕ, —
НДЙ-ИРЛСИВИЯТЪ КУРОРТЪ ВЪ ЮГО-ИЗШРОПД
Най -модерни бански съоръжения за студени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу банигЬ, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
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КРАСИВИ ОКОЛНОСТИ. Разходки
и екскурзии по сухо и по море
до близкитЬ околности, както и
до Цариграаъ.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПОРТЪ—раз
влечения : театри, кинематогра
фи, тенисъ клубъ, морски тър
жества.
ГОЛЪМИ МУЗИКЯЛНИ ТЪРЖЕСТВЯ въ началото на м. августъ,
съ участието на найвиднитъ бъл
гарски артисти. Презъ сезона госгуватъ Народенъ драматичень
1еагръ ч Народната опера.

УСЛОВИЯ ЗЯ ЖИВОТЯ
НЯЙ-ИЗНОСНИ
Първостепенни хотели отъ 40—
90 лв. на легло.
Частни квартири отъ 25—100 лв.
дневно, споредъ категорията и чи
слото на леглата.
Меню въ първокласни ресторанти отъ 50—80 лв. дневно.
Я ла картъ, пъленъ объдъ, безъ питиета, отъ 25 лв. нагоре.

1

Лътовна карта за

Ц-БЛИЯ

сезонъ 30 лева.

ТЯКСИ ЗЯ БЯНИТЪ:
кабина
15 лв.
шкафче
8 лв.
общасъблек. 5 лв.

I класа

1. Студени бани { 11
III

Отъ 1. юний до 30. септемврий ле
товниците се ползуватъ съ 50% нама
ление по Б. Д. Ж.. като за връщане
билетите важатъ до 31. окгомврий
Огъ 12. юлий до 12. Явгусгь намале
нието е само 30"/о-

Г""

2. Топли бани

I класа на часъ 20 лв.
II
.
.
12 лв.
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Бюрото за лътовници при Курорт
ното стопанство въ приморската гра
дина разполага съ пъленъ списькъ на
квартири, дава всички сведения и на
станява ЛЪТОВНИЦИГБ безплатно.
За

тия, КОИТО търсятъ

абсолютно

спокойствие и морелъчение - препо
ръчваме Св. Константинъ.
есеньта въ Варна е с ж щ о тъй приятна, както и лотото, —- но
Лътовници, запомнете, че
при сравнително по-низки цени.

Отнасяйте се за всичко до Вар. град. общ. курортна дирекция.
1Ш9
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БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПДРДЩпО ДРУЖЕСТВО - В Й Р Н Д
Дружеството поддържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища

•

I

8
1
II
I
I
I

и Дунава до северните европейски страни: Франция, Янглия, Белгия, Холандия,
Германия, Дания и пр.
Освенъ тая континентална линия, която се поддържа съ три първокласни
линейни параходи типъ .Родина", дружеството поддържа редовни и извънредни
линии между черноморските пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: Тур
ция, Гърция, Италианските острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египетъ,
като се посещаватъ попжтните пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейрутъ, Хайфа,
Александрия, Портъ Саидъ и Пирея.
Тия последни пжтувания даватъ възможность въ единъ срокъ отъ 20 дни
най-много и съ разходи, които не надминаватъ ония, необходими за преживяване
въ страната за сжщото време, да се видятъ останките и паметниците на всички
древни култури: египетска, асировавилонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ
които паметници, по своята величественость и художественость, еж още недостигнати.
Пжтуванията за Леванта — Близкия изтокъ, се извършватъ съ големи и луксозни пара
ходи, типъ — „Царь Фердинандъ" при всички удобства за приятно и неусетно пжтуване по морета,
които съдържатъ безподобни природни красоти: Босфора, Златния Рогъ, Мряморно море, Дарданелитв
и осеяния съ острови /лрхипелагъ, много отъ които се издигатъ на хиляди метри надъ морската повърхность.
-"'"
Последното пжтуване дава възможность да се посетятъ и всички свети места на еврейската,
християнската и мохамеданската религия.
Никое друго пжтуване не може да даде толкова голъмо разнообразие на неизгладими впеча
тления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговите най-всестранни прояви отъ нача
лото на човешката история до днесъ.
Дружеството поддържа редовни съобщения, два пжти презъ седмицата,"и между всички бъл
гарски черноморски пристанища съ луксозния и бързоходенъ параходъ" „Евдокия*.
Освенъ горните редовни линии, дружеството презъ летните ме:еци прави и извънредни пж
тувания отъ Варна д о Цариградъ с ъ параходите „Царь Фердинандъ" и „бургасъ" с ъ пре
стояване въ Цариградъ три цъ\пи дни.
Пжтуването между двет% пристанища трае само 12 часа — една нощь.
Презъ сжщите летни месеци п/х „Евдокия" плава крайбрежно по специално разписание, съ
намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ целото българско крайбрежие
въ течение само на 36 часа.
И при екскурзиите до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до
Ахтополъ и обратно, пжтниците нощуватъ на параходите и, ако желаятъ, могать да получаватъ и
храната си тамъ на сравнително износни цени.
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършватъ корабите на. Бъл
гарското търговско параходно д во. редовни и извънредни, еж дадени 'въ отделенъ проспектъ, който
се намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава даромъ при
поискване и направо отъ Дирекцията н^а дружеството: намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ.
I. Цените на билетите за/Александрия съ редовните съобщения, които се поддържатъ два
пжти въ месеца съ параходите „Бургасъ' и „Ц Фердинандъ", само отиване или само вр>щане безъ
храна, еж:
'(
I класъ — 3915; II — 2915 и III — 1915.; >:
'
Презъ летните месеци, отъ 1-и юний до : 15 септемврий, се установява специална тарифа за
отиване до Александрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на
престоя на кораба въ некое пристанище по разписание, както следва:
I класъ — 6015 лв. II — 5015 и III — 4015; лв., включително и храната.
II. Цените на билетите по нашето к р а й б р е ж и е отъ Варна д о Яхтополъ и обратно,
съ п/х .Евдокия", по петното разписание, отъ 15,и май до 15 и септемзрий, съ право на нощуване
въ Царево въ помещенията на съответната класа- — еж:
1 класъ лв. 300; II — 240 и III — 170 лв. безъ храна.
III. Цените на билетите д о Цариградъ и обратно, съ п/х „Царь Фердинандъ" и „Бургасъ",
презъ летните месеци, съ престой въ Цариградъ три дена и нощуване на парахоаите, ежI класъ отъ лв. 2100 до 1600 споредъ положението на местата .
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по Александрийската линия: закуска — 22 пв., обвдъ — 70 лв. и вечеря — 70. лв. а пъленъ
- дневенъ абонаментъ по 150 лв.
•
,
.
По крайбргьжието отъ Варна до Ахтополъ* и обратно, презъ летните месеци, пъленъ дневенъ
абонаментъ отъ закуска, обедъ и вечеря — 80 лв.
До Цариградъ и обратно, презълетния сезонъ, само съ параходите, които правятъ екскурзии
— се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв. или общо за целото пжтувгне — 452 лв.
При редовнитть пътувания — съ п/х .Евдокия" крайбрежно се плаща за закуска 15 лв., а за
обедъ и вечеря по 50 лв., пъленъ абонаментъ — 100 лв. Намаления: правятъ се само отъ редовните тарифи, за отиване и връщане предплатено 15%,
за групи по-големи отъ 25 души — по споразумение.

