„ИорсКи сговор*"
•флотоводецъ, нанесе тежъкъ ударъ на неприятелския
• флотъ., Неговиятъ нзй-силенъ и най-модеренъ боенъ корабъ, кръстосвача .Хамидие" 6 t сиъртно поразенъ. На
•9 ноеиврий тежко ранениятъ кръстосвачъ влезе въ во
дите на Цариградъ. Окаяниятъ видъ на мощния до то
гава първенецъ произведе поразително впечатление въ
ржководнигв среди на противника, между чуждят* ди
пломати и вср*дъ населението на неприятелската сто
лица. Ефектътъ отъ тъй неочакваната и блъжава мор
ска победа на българите 6t тъй големъ, че още на
следния день турското правителство, чрезъ посредничест
вото на руския посланикъ въ Цариградъ, поиска при
мирие отъ българското (лавно командуване Така хо-
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дътъ на войната- отново бе върнатъ къмъ близъкъ и
победоносенъ край. Защото така 6 t решило Провидението.
То прости голъмата грешка на нашите държавници и
ржководници, които, не разбирайки значението на морето,
отричаха нуждата отъ воененъ флотъ, не бъха се погри
жили за създаването на истинска, макаръ и ограничена
по размеръ, но отговаряща на нуждите ни морска сила
и първоначално б%ха пренебрегнали дори скромните ус
луги на единъ богатъ съ бренъ морски опитъ българинъ,
у когото при това се криеха заложбите на големъ и
р*дъкъ флотоводецъ.
с. Кубратъ 24, юлий 1944 год.

Слово произнесено огъ председателя на Б. П. М. С.
т . А л е к с а н д ъ р ъ А . М а н о л о в ъ — b a n . П р . о. з . н а 13 а п р и л ъ _ 1 9 4 4 г. сл.едъ
опЬлото
н а п о к о й н и я к а п и т а н ъ I р. Д и л ш т ъ р ъ Д о б р е в ъ . в ъ м о р с к и я х р а м ъ
»Св. Н и к о л а " — В а р н а •
Опечалени почитатели на покойния флотоводецъ
кап, 1 р. Добревъ! Говоря отъ името на Българския нар.
морски сговоръ и запасните офицери въ България.
Трудно е да се осветли единъ сложенъ обликъ,
какъвто беше голеииять български флзтоводецъ кап. 1 р.
Димитъръ Добревъ. При все това ний не можемь да не
изкажемъ въ единъ такъвъ моиентъ това, което чув
ствуваме и да не изразимъ нашата обичь къмъ единъ
даровитъ българинъ.
Нашата страна е дала малко хора огь масщзба на
Добрева. Нека си само споинимъ, че той владееше петь
чуждестранни езици и презъ време на пленничеството си
въ Япония бе започналъ да изучава японски езичъ, но
обстоятелствата не му позволиха да завърши до край
това си желание.
Роденъ въ Русе, той обиква водната стихия и оше
въ оная епоха, веднага следъ освобождението е единъ
отъ малкото, които схвзщатъ голЪмата идея — за зна
чението на Дунава и морето въ бждните сждбини на
Отечеството ни. Точната блографяя на покойния ни даде
преди малко моягъ колем кап. лейгенангъ Шевъ и азъ
ще се спра на по други обстоятелства, но все пакъ ще
отбележа, че основното познаване на чужди езици и
чужда литература отвори широкъ пжть за младия
мичманъ Добревъ да се подготви и теоритично въ мор
ското дело — това бе едннь всестранно образованъ човекъ, между другото и големъ любитель на класичес
ката музика, поезията и образното изкуство.
Капитанъ Добревъ отбеляза първата морска по
беда въ историята на Ш-го българско царство, известна
на всички ни: .Атаката на Хамидие".
На много хора се струваше, че това е една щаст
лива военна случайность, защото не познаваха събитията.
Въ атаката на .Хамидие* презъ Бзлканската-война,
н*ма никаква случайность! Това б*ше единъ поел елователенъ, упоритъ трудъ на покойния Добревъ, който се
разпределяше въ работа въ щаба му и въ действие на
-бойното поле — Черно море. .Дедото" — така го беха

кръстили моряците, следъ като изучаваше предстоящето
му действие, често пжти по неколко дни излизаше яъ
открито море, начело на своя отредъ оть 6 торпедоносци
и търсеше противника. Той постави подъ заплаха кон
трабандата на оржжие между Кюстенджа и Цариградъ и
я затрудни извънредно много, като смути извършителите
й и най после чрезъ дълги и продължителни действия
намери охраната на тая контрабанда и атакува успешно
кръстосвача .Хамидие".
Капитанъ Добревъ не бе се сжщо случайно създалъ, като воененъ морякъ. Веднага следъ свършването
на Военното училище въ София, той поиска да се пре
хвърли въ Дунавската флотилия, кждето започна една
упорита самообразовагелна дейность, И така, вървейки по
тоя пжть той получава свето образование, като миненъ
офицеръ, въ Австрийския фтотъ въ гр. Пола, а следъ
това се специализира като морски аргилеристъ въ гр.
Кроншадтъ, Русия.
Неговиатъ печатанъ трудъ на руски езикъ за новото
използуване на артилерията въ морския бой обръща
внимание на големите артилеристи въ руския флотъ и
той дава основание да бжде задоволено желанието на
Добрева да продължи своята подготовка, не вече на ака
демическата скамейка, а на бойното поле; поради което,
съ позволение на нашето правителство, замина съ ескад
рата на адмиралъ Рождествениски, като артилеристъ на
кръстосвача .Димитрий Донской". Въ боя при Цушима
той сг отличава, обаче, при неравни сили кръстосвачъгь
бива унишоженъ, за да не попадне въ пленъ и капитанъ
Добревъ бива плененъ.
За тази му дейность руското правителство го на
граждава съ високия боенъ орденъ „Св. Владимиръ" —
съ мечове.
Най-после Добревъ се връща въ България, пъленъ
съ наука и боенъ опитъ. Въ Военния клубъ въ София
въ две сказки изнася похода наРождественски, боя при
Цушииа и военните поуки, особено интересни за насъ. И
на двете сказки приехтетвува Негово Царско Височество
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тогава князъ Фердинандъ, и следъ свършването имъ
князътъ сгава, откача отъ гърдите си и лично закача на
гърдите на Добрева бойния орденъ „Св. Александъръ"
съ мечове, който е вече третото бойно отличие следъ
знака на военния орденъ за храбрость, полученъ въ
Сръбскобългарската война.
И така блестящата и заслужена бойна кариера на
моряка Добревъ продължи, за да се увенчае съ четвър
тата бойна награда, високиятъ орденъ за храбрость 111
степень. като началникъ на отреда, атакувалъ кръстос
вана „Хамидие".
Азъ не съмъ отъ тези песимисти, които виждатъ
много наши работи не съ особен* .радость; а при все това
ще требва да признаемъ. че- ний не винаги сме издигали
нашите големи и даровити хора, какъвто безусловно
беше „Делото"; не винаги ги и търсехме. И, когато
всички очакваха, че капитанъ Добревъ ще застане на

чело на флота, за да създаде бойната българска сила
на море, ний виждаме, че той биде принуденъ да напустне любимото дело, за което вложи толкова наученъ
и боенъ трудъ и да се отдаде на друго поприще. И
между другото да застане на чело на нашата?будна ор
ганизация «Морски техникъ", въ качеството си на почетенъ председатель. Вь другъ единъ големъ флотъ
Добревъ би билъ единъ отъ първите, ако не и първия.
Капитанъ Добревъ служи съ сърдце и душа на
морска България и на делото на Българския народе нъ
морски сговоръ, ha който той бе единъ отъ основателите.
Вземайки си последно сбогомъ отъ моя учитель,
боенъ другарь и приятель, азъ пожелаваиъ щото моги
лата на Добрева да стане место за поклонение и поука
за младото българско морячество, въ чиито ржце ний
предоставяме схдбата на българското море, и кажемъ
Вечна му память!

Слово произнесено о т ъ к а п и т а н ъ ^ е й т е н а н т ъ ПЪеъъ
— Началлзикъ о т р е д а т о р п е д о н о с ц и в ъ ц ъ р Ь в а т а „Св. НиЬол.а" Варна, н р и
н а b a n . I p Д о б р е в ъ н а 13 а п р и л ъ 1944 г.
Опечалено

събрание,

Предъ насъ се намиратъ тленните останки на име
нития бившъ командиръ на отреда торпедоносци и ге
рой отъ Балканската война Капитанъ I р. Димитъръч
Добревъ, който въ преклонна възрасть, по волята на
ога, на 11 т. м. завърши своя земенъ пжть.
На менъ, като сегашенъ командиръ на сжщия отредъ торпедоносци, се падна скржбната честь да въз
креся въ съзнанието ви образа на непрежалииия покойникъ и кратко да отбележа неговите големи заслуги,
като морски войнъ, които му отреждатъ едно отъ чел
ните места въ пантеона на нашите морски командириводачи.
Животътъ и делата на Капитанъ Добревъ, като
ратникъ въ военно-морското поприще, неговите блестящи
качества на морякъ и командиръ, неговиятъ мощенъ
приносъ за създаване и оформяване на нашия малъкъ
флотъ — трудно би било да се очертаятъ съ неколко.
думи.
Пръвъ пионеръ въ това тежко и многостранно дело,
неговата дейность, животъ и успехи съставляватъ големъ.
делъ отъ нашата малка военно морска история.
Бидейки въ много отношения изключителна личность, и неговия жизненъ пжть премина подъ знака на
много перипетии, украсенъ съ дълга редица отъ светли
дела, съ които той затвърдява незабравимо име на човекъ, българинъ — войнъ — и морякъ.
Роденъ въ гр. Русе презъ 1868 година, той из
бира военното поприще, като най подходящо за него и
завършва Военнвто на Негово Величество училище.
Службата, като младъ морски офицеръ, прекарва пре
димно по корабите на Дунавския флотъ. Отъ 1903 го
дина той вече служи въ току-що създадения Черноморски флотъ — на кръстосвача .Надежда", презъ
•което време бждещиятъ бележнтъ морски ничалникъ

оггЬл.ото

бива изпращанъ на два пжти въ чужбина — Австрия и
Русия — да усъвършенствува своята военно-морска под
готовка по минно и артилерийско дело Презъ време на
пребиваването му въ Русия — Балтийския флотъ, го
заварва Руско-Японската война — събитие, което издъно
раздрусва неговия пламгненъ, борчески духъ и той до
броволно взема участие, като артилерийски офицеръ на
кръстосвача „Димитрий Донской*, въ едно отъ найголемите сражения на Световната морска история —
боя при Цушима. Следъ злополучния край на това сра
жение за руския флотъ, презъ време на което загива
кръстосвача „Димитрий Донской*, капитанъ Добревъ
пада въ пленъ HI японците. Освободенъ отъ пленничество, той се завръща въ родния флогъ, к&дето служи
до_1911 година, заемайки редица най-отговорни постове.
Х ъ обявяване на Балканската-война калениятъ и
изпитанъ въ морски сражения капитанъ се явява въ ре
довете на Черноморския флотъ, кждето бива назначенъ
за командиръ на отреда торпедоносци — и въ това си
качество, презъ 1912 година той замисли и осжществи
историческата победа надъ турския флотъ съ атаката
на „Хамидие"— венецътъ на неговата дейность за Царь
и Родина.
Следъ Балканската-война капитанъ Добревъ отново
е въ запаса на войската. Неспокойния доброволецъ отъ
Сръбско-българската война, участникътъ въ боя при Цу
шима и атаката на .Хамидие" неможеше да остане въ
бездействие. Въпреки дългия, уморителенъ, жизненъ пхть,
кой го прославениятъ герой премина съ стжпката на борецъ и храбрецъ, той намери сили и бодрость за ново
поприще. Ние го виждаме да следва и завърши правните
науки въ Софийския университетъ, да се установява, като
столиченъ адвокатъ, въ каквото качество го завари и
неговата кончина. Но требва да се подчертае, че скжпиягъ покояникъ нито за мигь не скжса своя близъкъ
допиръ съ морето и тружениците на морското дело.
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то на силенъ фпотъ — необходима предпоставка
зв сжществуванието на една велика България, на
следница и приемница на н%когашнв Византия на
Балканския - полуостровъ. На тая задача той ще
посвети своите усилия и многостранни дарби и не
ще се отклони отъ нея до последния мигъ на жи
вота си. Действително, една мисия огромна, доста
тъчна да изпълни не само единъ човешки животь, но и усилията, стремежите които впоследствие
установи горчивия ни исторически опитъ.
За да се подготви за изпълнението на своята
жизненна цель, младиятъ мичмвнъ Добревъ зами
нава на специализация по минно дело въ АзстроУнгария. Въ Пола, базата на австрийския флогь,
той намира не само възможность да усъвършен
ствува своите специални познания на морски офидеръ, но и благоприятни условия да разшири и
задълбочи своите общи познания и култура. Освенъ лекциите и практическите занятия въ курса,
които не еж малко, той заработва трескаво върху
своето самообразование, като ревностно изучава
висша математика, езиците: френски, немски, ан
глийски; посещава курсове по езда, фехтовка, чете
много и най разнообразна литература. Дводесеть
л четирите часа въ денонощието му се струватъ
недостатъчни да достигне всичко, което се откри
ва предъ жадната и любознателна душа нв мла
дия човекъ. И, въпреки всичко, той не само, че не
остава назодъ, но завършва курса първи по успехъ, съ което си спечелва уважението на друга
рите—съкурсници, (между ТБХЪ е и регента Хорти) и ласкавъ отзивъ отъ страна на началството.
Съмнителни служебни причини турятъ край
на престоя му тамъ. Презъ целия си животъ той
ще си спомня съ тжгв и умиление за прекрасните
дружески отношения, които си б-fe създалъ, за кул
турната среда и неограничени възможности за са
мообразование, които се откриватъ предъ бждещия прославенъ флотоводецъ. Тази не е първата
пречке, която среща въ устрема си къмъ по големъ възходъ, обаче, нея той чувствува много бо
лезнено и не ще я забрави презъ целия си животъ..
Спедъ като е служилъ по кс робите на Ду
навската флотилия и изпълнявалъ различни длъж
ности въ нея. като: адютанть, заведващъ Минната
часть (нему принадлежи честьта да е подготвилъ
съ подръчни средства първите наши миньориелектротехници), командиръ на яхта > Алексшдъръ",
началнлкъ на зимовището при о-въ Чивтелеръ и
пр., презъ 1889 год. бива приведенъ на служба въ
-морската часть — Варна. Предъ духовния взорь
нв лейтенантъ Добревъ се откриватъ по-широки
хоризонти и нови възможности за реализиране на
жизненната му цель.. Това е ерата на подемъ въ
флота* Закупенъ е отъ Франция учебния кръстосвачъ .Надежда" (символично име), поржчани еж и
се строятъ б^гвхъ миноносци, изобщо, слага се наналото въ създаване на единъ боеспособенъ флогь
на Черното море, гдето ще има да разрешава
твърде важна задача, както по-късните събития ще
го потвърдятъ. Доведена е и нарочна морска ми•сия отъ Франция начело сь лейтенанта отъ фран-

цузкия фпотъ Пишонъ, на която е поверена гри
жата за реорганизиране и изграждане морската
сила на младото българско княжество. Мзжемъ да
си представимъ ентусивзъма и надеждитЪ, които
възпламввтъ въ сърдцето на лейтенантъ Добревъ.
За жадость, той скоро съзира, че надеждите му
не ще се оправцвятъ — Мисията не е подготвена
за поверената й задача; великото дело — създа
ване на боеспособенъ фпотъ е опорочено ощеотъ
самото начало...
. Тласканъ неспирно отъ жаждата за повече по
знания, той поисква и следъ като държи конкурсенъ изпйтъ съ себе си, бива изпратенъ въ Русия,
за да следва въ висшия артилерийски курсъ въ
Кронщадъ. Пристига въ октомврий 1903 година.
Зимата прекарва въ теоритически занимания въ
курса. Презъ лвтото на следната година плава изъ
Балтийското море на учебния кръстосвачъ „Владимиръ Мономахъ". Тукъ го заварва избухването
на Руско-Ядонската война. Съ рапортъ на височай
ше име, лейтенантъ Добревъ настоятелно моли да
му се разреши да вземе участие въ войната, като
се амбаркува на нвкой отъ корабите на 2-та Тихоокеанска на адмираль Рождественский ескадра,
която призършва приготовленията си зв отплуване
на. Далечния-И 1гокъ. Огромната задача, която е
поставена на тази ескадра: да проплаав отъ Бал
тийско море до Владивостокъ безъ упорни бази и
принудена да среща на всека стжпка противодей
ствието и враждебното отнасяне на .Владетелката
на моретата"; да срещне и разгроми японския
флогь, за да деблокира обсадената крепость Портъ
Артуръ, въ която е затворенъ руския далекоизто*
ченъ флогь и по този качинъ да постигне побе
доносното разрешение нв войната — ето прекрвсенъ случай за лейтенантъ Добревъ .да завърши
образованието си"! И наистина: — осеммесечното
плаване съ ескадрата въ бойна обстановка ; уча
стието му въ двата морски боя -*- на 14 май 1905 г.
при Цусима, въ които загива цвета на 2-та Тихоокеанска ескадра и на 15 май с. г. при Мацусима,
когато крейсера .Димитрий Донской* води бой на
животъ и смърть съ целата ескадра на японския
адмиралъ Уриу, състояща се оть 4 крейсера и 7
минноносци и благодарение на умелото команд
ване и насочване на артилерийския огънь отъ
страна нв лейт. Добревъ, крейсерътъ имъ излиза победитель — напълно завършзатъ подготовката му;
теоритически и практически той е всестранно завършенъ образецъ на боези морски офицеръ и
напълно узр-влъ за ролята, която си е начерталъ.
Следъ трагичния епилогъ на 2-та ескадра при
Цусима, прекарвайки б месеца изъ пленническите
лагери на Япония, лейтенантъ Добревъ се завръ
ща въ България.
За участието си въ Руско-японската война, за
показаната отъ него храбрость и себепожертвувателность въ лицето на врага, той бива нвграденъ
съ големия руски орденъ {.Св. Влядимиръ" 4 степень, съ мечове и бантъ и съ българския орденъ
„Св. Япександъръ", сжщо съ мечове и нв военна
лента. Лично князь Фгрдинандъ заканва ордена
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Капитанъ I рангъ Добревъ посвети отъ ней-).
ранни младини своя животъ на единъ висшъь
идеалъ — величието на Родината, За осъществяването му той работи съ перо и мечъ до послед[.
ното си дихание, нему той посвети многостраннитез
си дарби, безукорния си характеръ и непреклонна3
воля, като даде убедително доказателство, че вис.
шата цель, светлия идеалъ, изискввгь чисти и не
опетнени души и пламенни сърдце. Въ това отно.
i.
шение той бъ истински рицарь безъ страхъ иупрекъ.
Такъвъ си остава винаги: нито ударите на сждба-.
та, нито злобата на хората, не бъхи въ състояние>
да го принудятъ да измени на себе си и на гор'.
дото си призвание. Моглицъ духъ, шлЪзенъ харак
теръ, непреклонна воля — тсй не се прегъна подъ,
ударите на живота, надсмогна интригите на хо.
рата и съ делата си създаде епопея неповторимаi
по замисъль и изпълнение, която му отреди пред
но место въ българсеата военна история. Въ ре•
дицата отъ светли дати ще сияе презъ векеветЪs
ci блясъка на подвига и датата 21 ноемврий 1912!
година, на която отрядътъ български торпедоносци,,
подъ негово водачество, записа най-славната ниi

морскв победа — атаката на .Хамидие". Съ тозисвой подвигъ, капитанъ I рангъ Добревъ положи
основите на храбростьта и доблестьта въ флота'
и стана кумиръ за българските моряци, които въ
своята жертвенна служба ще се вцъхновяватъ отъ• неговия героиченъ, примъръ. Капитан? 1 рангъ
Добревъ 6* зидарътъ, който положи въ основите
на единъ великъ градежъ — делото на българи
ския флотъ, своето лъвско сърдце. Тази е неговата
историческа заслуга. Затова неговото безсмъртно
дело ще пребъде, Отъ него съ пълни шепи ще черпятъ поука и назидание не само българските моряци,
за които името му стена възеишенъ символъ на вЬрно
и честно изпълнение на дълга, в делото му—знамеда нови още по славни подвизи, но и всички, които
ценятъ нравственната чистоти, кристалното родолюбие и готовностьта за себежертва.
Намъ — неговите многобройни почитатели,
той остави завета: да продължимъ делото, въслужба на което той даде всичко най ценно: —
бистрота на ума си, плвмъкътъ на сърдцато си»
усилията на волята си и стремежътъ на духа си.
Само тека ще се покежемъ достойни, за името и
светлата му пеметь.

Георги Маневъ

Участието на капитанъ I рангъ Добревъ
Б Ъ руско-японската война
Избухването на руско-японскатв война сварва
капитанъ 1 рангъ Добревъ, тогава въ чи*ъ лейте
нантъ, като курсистъ въ висшия офицерски арти
лерийски клвсъ въ Кронщадъ.
Тази всйна, започната съ дръзко нападение
върху руските кораби „Вврягъ" и „Кореецъ" въ
пристанището Чемулпо, скоро взема развитие обез
покоително за русите, които отначало се отнвсятъ
съ предизвикателно пренебрежение къмъ жглтЬликия си противникъ. Една фатална случайность
отнема живота на енергичния адмиралъ Макаровъ,
загиналъ при взриването на флагманския си корабъ, броненосецътъ „Петропавловскъ", нагькналъ
се на японска мина. Съ това руската отбрана на
Далечния—востокъ, лишена отъ бойния и нападателенъ духъ на Мвкаровг, става колеблива, лише
на отъ инициатива, което дава възможность на
японците да постигнатъ въ скоро време решител
ни резултати: да затворятъ руския далекоизюченъ
флотъ въ базата иу Портъ-Артуръ, де стовврятъ
големи контингенти войски на корейския брЪгъ,
които подъ командата на прославения генервлъ
Ноги, обсаждатъ Портъ-Артурската крепость и по
сухо. Двата опита, които прави руския флотъ до
се разкъса блокадвта и да си пробие пжть къмъ
Владивостокъ, излизатъ неуспешни. •
Така у русите възниква идеята да се подгот
ви и изпрати на далечния изтокъ една втора ес-

кадра, която съ помошьта на първата, да срази
японския флотъ. да прекжсне връзката на десант
ните войски съ базитъ имъ въ Япония и по този
начинъ да реши изхода нч войната.
Тъкмо въ разгара на тия приготовления, лей
тенантъ Добревъ следва въ артилерийския класъ,
гдето следъ прик/ючването на теоритическите за
нимания и издържане успешно изпитите, плава съ
учебния артилерийски отряпъ изъ Балтийско море,
отначало на броненосеца „Н>колай I., а впослед
ствие на крейсерв I рангъ „Владимиръ Мономахъ".
Лейтенантъ Добревъ не е могълъ да остане
равнодушенъ къмъ трескавите приготовления за
отплуването на ескадрата, на която се поставя една
огромна задача: да проплува безъ опорни среди
ща огромното разстояние отъ Балтийско до Япон
ско море, да срази японския флотъ и -постигне по
бедоносно разрешение на войната. И лейтенантъ
Добревъ съ рапортъ на Височайше име, моли за
разрешение да вземе участие въ похода съ ескад
рата. Твърде интересенъ е тоя рапортъ, защото
разкрива подбудите, които заставятъ лейтенантъ
Добревъ да предприеме такова рисковано „пъте
шествие". Ние се напъваме, че при другъ случайще можемъ да публикуваме- изцъпо тоя рапортъ,
защото той рисува по единъ много красноречивъ
начинъ характера и схващанията на покойния нашъ
прославенъ флотоводецъ. Не младеническа жажда
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Т Дяпмгьръ Д. Добревъ
капитанъ I р. о. з.

Съ ескадрата на а д м и р а л ъ Ро2ЬдестБенсЬи
Ь ъ русЬр-^понската война
(Бесела, четена отъ покойния капитанъ I p Добревъ, предъ микрофона на радио •
София на 31 м а й 1956 гол. по случай „Морската седмина",
• устроена отъ съюза .Морски техникъ"
1. У в о д *
Мисъльта на съвременния културенъ жнвотъ е ан
гажирана въ много и разни посоки. Ако върху важните
жизненни интереси на държавата своевременно не ше
бжде привличано просветеното му внимание, тия инте
реси рискуватъ всеки пжть да бждатъ ванемарявани.
Тъкмо тзкъвъ е случаятъ съ отбраната на бреговете ни.
Да насочи вниманието на народа ни къмъ отбраната на
бреговете ни си е поставили за задача съюза , Морски
техникъ" съ настоящата .Морска седмица", въ програ.
мата на която влиза настоящата ми. беседа, схшинския
нздсловъ на която е: .Съ ескадрата на адмирали Ро~
ждественский въ Руско-японската война, предисловие".

Предисловие.
На 16 май 1905 г. въ 6 часа сутриньта, на една
и половина миля на югъ отъ островъ Мзцусима (Де' желетъ), въ Японското море, на 200 метрова дълбочина
потъна затопения отъ насъ крейсеръ „Димитрий Донской*, а заедно съ него на дъното на морето отиде
всичкото ми имущество, библиотеката ми, която събирахъ цели 15 години и. най-главното, дневника ми, който
водихъ отъ 18 августъ 1904 година — деньтъ въ който
се амбаркувахъ на „Донской* въ Кроншадъ — въ който
бехъ вписалъ наблюденията си и изложилъ живота на
ескадрата и на крейсера изъ день въ день, както се
беха нанизали т е за осемь месечното ни плаване, за
почвайки отъ Кроншадъ отъ 18 й августъ до фаталния
14 май 1905 г,, когато въ историята на человечеството
при гърмотевиците на хилядото орхдия се зписа още
една страница, която за мнозина отъ съвременниците и
до днесъ е цела гатанка, каквато ще си остане и за
дълго още време, докато си намери своя Мехенъ*),
Въ разбитата ми отъ 30 см. снарядъ каюта, найценното, което ми беше останало, б е дневника ми и
съ него требваше да се простя предвиаъ евентуалностьта
да попадне въ ржцете на японците. Благодарение на
това обстоятелство, настоящите ми спомени не ще ио
гатъ да бхдатъ така обстоятелни и интересни, както
може би, читателите ще очакватъ. Т* ше требва ца се
задоволятъ съ откжелечните ми възпоменания, които с ъ
останали въ паметьта за тежкото ни бездомно осемме
сечно скитане по моретата и океаните и за нещастните
ония 14 и 15 май 1905 година, които urbxa да се отразятъ и се отразяха не само върху еждбата на вели
ка Русия, но и на нашето многострадално отечество,
която да я осветли така, както последния осветли влияни е то на морската сила върху историята на человече
ството.
*) Мехенъ — най-голеиия морски писатель стратегь,
офицеръ отъ флота на С А. С. Щати.

На 15-й октомврий 1903 година азъ пристагнахъвъ Кроншадъ и на 16 й почнахъ да слушамъ лекциите
въ морския офицерски артилерийски класъ. Причините,
които ме беха накарали да се разделя съ семейството
си и да се заловя наново за книгите беха следните;
бехъ дошелъ най подиръ до неочевидната за мнозина и
до днесъ оше истина, че бреговете ни изискватъ мор
ска отбрана и, че тази е задачата, която нашия морски
офицеръ имаше и има да решава и, че правилно да я
реши може само оня, който знае противъ кого и какъще я гради. Докато човекъ не знае какво нещо е ес
кадра и боенъ корабъ и каква опастность представянватъ т е за брега, немислимо е да се реши правилно за
дачата на отбраната на бреговете и пристанищата. По
неже съпременниятъ боенъ корабъ не представлява отъ
себе си почти нищо друго, освенъ една плаваша орждейна платформа, то и познаването на кораба и ескад
рата безъ основателното знание на елементите на м о р 
ската артилерия е немислимо. Това ме накара да се за
ловя за специалното изучаване на морското артиле
рийско дело
На 27 срещу 28 янулрий 1904 година избухнаРуско Японската война и тогава още стана очевидна не-обхопимостьта отъ изпращане на втора една ескадра на
Далечния изтокъ. И следния рапортъ, който подадохъ на •
Военното Министерство на 26 априлъ 1904 год. следъ
свършване на изпитите, най-лобре ще поясни причините,
които ме накараха да приема участие въ походите ибоевете на втората тихо-океанска ескадра.
Прикомандирсванъ
къмъ артилерийския
офицерски класъ отъ
флота
Лейтенантъ Добревъ
№
26 Априлъ 1904 год.
гр, Кроншадъ

С е к р е т н о
Въ Военното Министерство
(Щабъ на Армията)
въ ст. София
Р А П О Р Т Ъ

На 17-й того свършихъ теоритическите изпити, на'
19-й почва мъ съвместно съ другите слушатели, екскур
зиите по заводите, които ще свършатъ на 24-й того.
На 25 й се амбаркуваиъ на ескадрения броненосецъ
„Наваринъ* въ артилерийския учебенъ отрядъ, гдето вще положа, съгласно положението (правилника) на този
предметъ окончателенъ изпитъ за свършването на мор
ския офицерски артилерийски класъ. Обикновенно окон
чателния практически изпитъ въ отряда се провежда
къмъ края на августъ. Тази година, въ предвидъ на г о т 
вещата се да замине отъ тукъ на Далечния изтокъ ес
кадра, предполага се за сега плаването иа артилерий
ския отрядъ и окончателния изпитъ да се завършатъкъмъ края на юлий.

„МорсКн сговор*"
Следъ започването на войната тукъ се б е пръс• налъ слуха, че класа ше бъде закритъ и слушателите
-изпратени на изтокъ. На въпроса на Началника на Учеб
ния артилерийски отрядъ — контръ-адмиралъ Фелкерзамъ, какво ще правя въ такъвъ случай, азъ му отговорихъ, че бихъ също отишелъ заедно съ другите слу.шатели на Изтокъ, стига да бжца назначенъ на съот
ветствуваща длъжность на единъ отъ боевите имъ ко»
раби и последва за това разрешението на Негово Цар
ско Височество Княза. Началника на отряда се нае саиъ
да ми изходатайствува разрешението на руското прави
телство, като относително това на нашето предостави,
разбира се, менъ.
Въ първите числа на февруарий, началника на
.отряда за окончателенъ отговоръ по този вьпро:ъ ме
опжти къмъ Началника на Главния морски щабъ отъ
свитата на Негово Императорско Величество контръ-ад~миралъ Рождественски. Следъ като ме изслуша, отгово
ри ми съ следните думи: „Съ нзшей сторони препятствШ никакихъ не будетъ Объ нейтралитет* и р * м
• бмтъ не можетъ. Поучитесь, дело хорошее. Если Ваше
Правителство Васъ пуститъ, съ нашей сторони препятств1й никакихъ не будетъ.*
Ескадрата, която се готви тукъ, ще замине къмъ
края на августъ и ще бжде командувана отъ контръадмиралъ Рождественски, бившия началникъ на нашата
флотилия, който въ 1884 г. е ббръщалъ •вниманието на
нашето военно министерство, че съществуването на
флотъ въ една страна безъ туземци морски офицери е
немислимо; на когото една отъ най главните грижи е
била създаването на такива; който запазилъ добри спо
мени за българите и днесъ още поощрява и следи съ
живо участие успехите на учащите се тукъ наши
офицери.
Настоящата война между Русия и Япония представ
лява за насъ ссобенъ интересъ по перипетиите, които
-минава и ще премине и особено по массата на ония
опитни факти, които ще даде, на основание на които
окончателно ще се кристализира действителната оценка
ра имеющитъ се средства за отбраната на бреговете.
Въ Корея, а, може-би, и въ Манажурия, ще се разиграятъ големи и кръвопролития сражения и може и
двете страни да печелятъ и губятъ, участьта на войната
.ще реши флота, на когото се и пада главната роля въ
тази война и, която се свежда до следното: до присти
гането на ескадрата огь тукъ, японците иматъ преиму
ществото въ господството на морето и вследствие на
.това могатъ да изпращал» войските си въ Корея. Рускиягь флотъ понастоящемъ е заетъ съ запазване себе
си и бреговете си отъ покушенията на японците. Следъ
пристагането на ексадрата, която ще се изпрати огь
тукъ, задачата на руския флотъ ще се състои въ пости-гането господството на морето, за да прекрати подвоза
на подкрепленията огъ Япония въ Корея. И следъ раз»биването на японските войски въ Корея — пренасянето
на войната отъ Корея въ Япония. Огь казаното се виж
да, че оше отъ сега се очертаватъ двет* главни фазя
»шъ тази война по отношение на флотигв, а ^именно: въ
първата покушението.на японците върху руските бре
гове и охраната- нмъ и .втората —^вмащйтъ да -яоследBJIT. нападения огь страна на руския флотъ върху
•лпонскнгБ' брегове я .отбраната «мъ. Въ т о м направле
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ние и двете воюващи страни напрегатъ и ще напръгатъ
всичките си сили, ще употребягь всичката си енергия,
ще приложатъ на дело всичките си познания и средства
и въ тази война. Първо по това, отъ създаването на пар
ния флотъ, ще има да се уяснятъ за пръвъ пжть положи
телно, каква опасность представлява единъ флотъ за
бреговете и до колко еж. целесъобразни и действителни
имеющите се средства за отбрана на брегове rt, а сжщо
ще се установи ролята, която ше има да играятъ въ това
отношение подводните лодки. Това еж въпроси, конто не
могатъ да не интересуватъ нашето Военно миностерство.
Въ това се крие и смисъла на думите на началника на
Главния морски щабъ (Чгоже поучитесь — дело хоро
шее). Благодарение на подготовката ми отъ торпедния
курсъ въ Пола, който свършихъ въ 1897 год. и сегаш
ната, която получаваиъ тукь, въ артилерийския класъ,
азъ чувствувамъ себе си достатъчно подготвенъ за да
изнеса отъ настоящата война всичката оная поука, която
тя ше даде относително отбраната на бреговете, която
поука именно требва да бжде окончателната цель при
образованието на нашите морски офицери н върху
която ще требва да базира нашето Военно министерство
отбраната на бреговете, ако не иска да се кае единъ
день не за на ветъра хвърлените пари, а за фиктивната
отбрана на бреговете, която ще си създаде Едно нещо
може да не знае нашето Военно министерство и то е,
че паровия флотъ, който датира огь 50 години насамъ
(Севастополската война), е плодъ на теоритически съоб
ражения и на опити отъ практиката въ мирно време по
маневрите и, че както 14ОООтонния броненосецъ, така
и ЮОтонния миноносецъ еж еднакво гадателки бойни
единици, истинските стойности на които ще установи
само една сериозна морска война, каквато се явява на
стоящата.
Тази истина е изказана отъ покойния вице-адмиралъ Макаровъ въ съчинението му: „Разборъ боевихъ
елементовъ корабля* преди 10 години и сжщо тогава е
доказалъ, че „Петропавлоскъ" прн първата пробойна
въ подводната часть ще се обърне и тая истина той до
каза съ трагическата си смърть.
Следъ свършването на войната, както и следъ японо-китайската и испано-американската б е това, ше се
повдигне нескончаема препирня въ литературата за ре
зултатите и и всеки неочевидецъ чятатель ще вади за
ключения, каквито той мисли, че еж верни. Огь едни и
с&щи факти ще вадятъ диаметрално противоположни
заключения, както е съ морския бой при Ялу, гдето
съпротивлението указано огь двата китайски броненосеца
„Чинъ Йенъ" и „Пинъ Йенъ" на японската крейсерска
ескадра послужи на едни за основание да доказвагь
преимуществото на броненосците предъ крейсерите и на
другите да доказвагь тъкмо обратното и, който споръ
накара най-подирь миналата година французкия морски
министъръ Пельтанъ да произведе стрелба по бронено
сеца „Сюфренъ*, за да докаже рацноналностьта на постройката на броненосеца. Много факти отъ войната ще
бждагь замълчани и огь двете страни за запазване пре
стижа н интересите имъ и заключението, едничкото ко
ето ще може да извлече отъ литературата чнтателя-неочежидецъ,- ще бжде- това, което ще извлече и отъ пър
вите две войни: — добри офицери — добъръ флотъ,
калпави офицери — калпагь флогь. Добри морски о ф я -
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цери само съ книга не се съзцаватъ. Необходима е прак
тика, живото дело и затова именно носи военното море
плаване названието за парусния периодъ — морска прак
тика, а за сегашния — военно-морско дело. Разликата
между миналото и настоящето е тази, че предишното
б*ше само практика, а сегашното, благодарение на сво
ята сложность, засега почти всичките области на человеческитъ знания, изи:ква практика, съпроводена съ со
лидна теоритическа подготовка. Относително' последната
при настоящия си рапортъ прилагамъ свидетелството за
успеха, съ който положихъ теоритическит* изпити, а
относително практиката, моля разрешението на Военното
Министерство и ходатайството му предъ Негово Царско
Височество да ми бжде разрешено да замина на Далеч
ния Изтокъ съ ескадрата, която ще замине отъ тукъ,
съ разрешението да приема участие въ военните дей
ствия. Съ думите си „объ нейтралитегв и речи бмть
не можетъ", Началника на главния морски щабъ визира
юридическото положение на Княжеството въ междуна
родно отношение, като наблъга на факта, че Правител
ството на Н. Ц. Височество не е п:канено официално
отъ правителството на Микадо да обяви неутралитета си.
Нашето правителство официално такъвъ не е обявявало
и, следователно, участието ми въ военните действия не
го ангажира въ никаква отговорность. Въ всекя случай
Началника на главния морски шабъ на руския флотъ
препятствия въ това отношение не вижда никакви. Ако
Военното Министерство уважи настоящия ми рапортъ и
последва Височайше разрешение за заминаването ми на
Далечния Изтокъ, моля да ми се съобщи това заблаговременно, за да може да ми остане поне една седмица
време за уреждане на частните ми работи.
Прилага се свидетелство*№ 512 за свършването на
теоритическите изпити.*
Лейтенантъ: п) Д. Добревъ
3. П о с л е с л о в и е
Това е предисловието не къмъ неиздаденото, а къмъ
•ненаписаното още съчинение. Следъ предисловието ще
следва увода: .Причините на войната и избухването й".
Ако бжде животъ и здравие, може би, единъ день ще
имамъ честьта и него да Ви прочета, а самого съчине
ние дали ще бжде написано и дали ще го четете, зависи
напълно отъ волята на Всевишния, защото е въ Него
вата власть да ни продължи дните или не. Въ нашата,
обаче, власть е да се погрижимъ за отбраната на бре
говете tra, докато е още време и не е станало късно;
докато не е ударилъ още дванадесетия часъ. Това е
единъ императивенъ дългъ, сжщо такъвъ, на какъвто
дължииъ вродената ни грижа да пазииъ вратите на
частните ни жилиша затворени и да държииъ ключо
вете имъ здраво въ ржцете си. — Бреговете ни съ
техните изкуствени и естествени пристанища, достжпнитъ за неприятелски десанти пунктове, не ех нищо
друго освенъ вратите на бащиното ни жилище — Бъл
гария. Дай Боже часъ по скоро да- приберемъ ключо
вете отъ тия врати здраво въ ржцете ни: Аминъ!
Наша б е л е ж к а . Провидението отказа на капитанъ 1 рангъ Добревъ' вълможностьта да напише сво
ите спомени отъ Руско Японската война и да ни остави
поуките отъ.нея. Житейски несгоди, грижата да работи
до последния си день за изкармне наежщния, тъй като

признателното Отечество въ знакъ на благодарность за
големите му заслуги, му бе отредило пенсия по мзл.
ка и отъ тая на единъ фелдфебелъ, му помъчиха да
събере, подреди, напише и издаде ценните си спомени,
съ които щеше да допринесе за разгадаване тайната аа
безпримерного поражение на ескадрата на адмиралъ Рождественски. Самъ участникъ въ сражението при Цушима, и?пигалъ всички перипетии на дългото есемь-месечно плаване съ ескадрата до нейния трагиченъ епилогъ
при Цусима, кап. 1 рангъ Добревъ притежаваше ключа
ва разгадаване загадката. Уви! Ненавременната смърть
тури край на бурния му животъ и му попречи да осъ
ществи намерението си, съ кое го нашата и световната
морска литература се лишиха оть едно ценно съчине
ние, каквото безспорно би било проектираното и ненаписано отъ него. За жллость отъ грижливата справка,
направена отъ насъ въ архивата му, не се намери почти
нищо друго написано отъ него за ,Цусима*, освенъ
бегли конспективни бележки, извадки отъ стражеви
дневници, скици за фазите на морското сражение, слу
жили му, вероятно, при изнесената отъ него беседа въ
военния клубъ предъ офицерите отъ Софийския гарнизонъ, удостоена съ'присжтствието и на Н. Ц В. Князъ
(тогава) Фердинандъ. Нашъ дългъ е, прочее, да прибе
ремъ и съхранииъ всички останали материали, докато
настжпи възможность да се преработятъ, попълнятъ и
издадатъ тия негови спомени, съ което ще се допринесе
извънредно много, както за увъковъчаване на незабра
вимата паиеть на скжпия покойникъ, така сжшо и за по
стигане на неговата заветна мечта — България да има
свой боесгюсобенъ флотъ, съ който да осъществи исто
рическата си мисия, това което бе цельта и смисъла на
живота му, а сжщо неговия исторически заветъ.
Вече отъ самия рапортъ се вижда какво дълбоко
проникновено схващане е ималъ покойниятъ капитанъ
1 рангъ Добревъ, когато, веренъ на историческото си
призвание, той се решава да остави семейство и родина
и да предприеме участие въ най-дългото познато въ ис
торията „аргонавтеко*тактешествиеи то, не за да търси
«Златното руно", но да завърши своята бойна морска
подготовка,
Безпримърни ще останатъ неговите подвизи и горойско държане въ боевете на 14 и 15 май 1905 гия
дина, особено на този последния день, когато неговокрейсеръ „Димитрий Донской* води упоритъ и'победеносенъ бой съ ц%ла една японска ескадра, състояща се
отъ f крейсера и 6 миноносеца, благодарение на умело
насочвания отъ него артилерийски огънь на крейсера.
Орденътъ „Св. Владиииръ" 4 степень съ мечове и бантъ
е достойната награда за неговата храбрость и саиопожертвувателность въ липетп ня врага...
Г. М.
Отъ флота
Лейтенвнтъ Добревъ,
№ 1
6 януврий 1906 год.
Звгребъ (Хърватско) "

До
Военното Министерство
въ ст. София
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Следъ сражението на, 14 май 1905 г. въ крьйсерския отрядъ на конгьръ-аднирвлъ Енквислъ, въ
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състава не 2-а Тихоокеанска ескадра, подъ коман
дата на генералъ*адюгвнта Рождественский «ъ Восточния (Корейския) проливъ, съ японския флотъ
лодъ командата на адмиралъ Того, на 15 май сами
на крейсера 1 р. .Димитрий Донской", подъ ко
мандата на капитанъ I рангъ Лабедевъ, прориввясъ
на Владивостокъ въ Японско море, мили въ 30 на
гегъ отъ острова Матцусима (Дежелетъ) къмъ б
часа С1вдъ пладне, бехме настигнати отъ ескад
рата на вице адмиралъ Урио въ сьставъ: крейсерите
.Итцушима*, „Мвтцушимв", „Хатвдатв",
..Ченъ-Шенъ* и 2 миноносци и отряда подъ брейдъ
вимпеля на капитанъ Яшима, въ съставъ: крейсерите .Натока" и .Отава* и 4 миноносци или
всичко б крейсера и б миноносци, съ които встжпихме въ бой. Следъ 1 и 3/4 часа артилерийски
бой и две минни атеки при самия югоизточенъ
«рай на о. Мотцушима, следствие настжпилата тъм
нина или друга некоя причина, японците въ 9 часа
аечерьта прекратиха боя, вследствие на което ста
нехме на котва наместо да се изхвърлимъ на бре
га, както беше първоначалното намерение на ко
мандира ни.
Презъ нощьта сварихме да изнесемъ ране
ните на 6ptra, въ това число и командира и на
разсъмване, следъ като слустнахме здравата ко
мандна вплавъ, отведохме крейсера насреща на
надвигащите се японски миноносци на 45 саженнв
дълбочина въ Р/2 миля отъ острова, гдето го и
затопихме на 16 май въ 6 часа сутриньта, като
сложихме убитите офицери и долни чинове въ
жилищната палуба, за да не изплуаатъ.
За 13А часа артилерийски огънь на крейсера
беха убити: офицери 3, долни чинове 62; ранени:
офицери 6, долни чинове 140
Както въ сражението на 14 мой въ Корейския
проливъ, така и на 15 май въ боя при Матцушима (Дежелетъ), азъ участвуввхъ въ качеството си
на командиръ на долната батарея на крейсера,
състовщв се отъ 4—6 дюймови (1 дюймъ = 254 см),
• 4—120 мм. и 6—75 мм. орждия, който постъ звемахъ по боево разписание отъ Либервилъ още.
Горната батарея на .Донской" се състоеше
отъ 2—6 дюймови, 8—47 мм. и 8—37 мм. орждия.
Въ боя при Дежелетъ не 15 й .Донской" раз
полагаше Сь 6—б дюймови, 4—120 мм., 6—75 мм.
и 8—47 и 8—37 мм, в всичко 32 орждия, противъ
японските 4 —12 дюймови, по едно такова на все
ки крайсеръ отъ отряда Уриу, по 10—100 или
120 мм. не всеки, по 6—б дюймови на .Натака"
и „Отава" и по 10—75 мм. на сжшитЪ, всичко:
. 4—12 дюймови, 12—6 дюймови, 40—100 или 120 мм.,
20—75 мм., а всичко 76 орждия. Тъй като числото
нв 47 мм. и 37 мм. орждия на японските кораби
не е известно и, тъй като гЬзи отъ нвшв страна взе
ха участие семо при отбиването на минните атеки,
то като спаднемъ 16 орждия отъ 3 мм- и 47 микалибри, сстевв нв „Донсксй" 16 орждия 6 дюй- мови, 120 мм. и 75 мм., които работиха въ време
нв боя срещу 42 орждия 12 дюймови, 6 дюймови,
т100 или 120 мм. и 75 мм. японски. .Нитака" и
„.Отава", които иматъ по 6—6 дюймови. могжщн
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да стрелящ съ по 4—6 дюймови на бортъ, Ний
водихме боя на двата борта затова и всичките 16
орждия въ работа, японските отреди по единъ
бортъ, затова и половината имъ Орждия на бортоветв плюсъ всички.е кърмови и носови поворотни
орждия 12 или 6 дюймоли всичко значи 42.
Вследствие на попадналия 12 дюймовъ снарядъ въ квютата ми въ време нв боя на 15 май и
спешното затапяние на крейсера подъ носа нв
японските миноносци, азъ се лишихъ отъ всичко
то си имущество, дрехи, книги и всичко каквото
имахъ. На острова слъзохъ съ това, което беше
на гърбв ми въ боевете на 14 й и 15-й т. е. ста
рите ми дрехи за работа и каквото можеше да се
побере въ кутияга отъ треуголката ми.
Презъ нощьта на 16 срещу 17 май, заедно
съ останалите бъхъ взетъ въ пленъ на борта нв
японския крайсеръ .Касуго* и закаранъ въ Сасебо.
Отъ тамъ съ транспорта «Тоя ма^у" въ Мацуяма,
гдето се задържахъ до 25 юний, нв която дата
бъхъ закаранъ въ Оссака.
На 30 октомврий въ 7 часа вечерьта въ Кобе
бвхъ поедаденъ отъ ЯПОНСКИТЕ власти нв полковникъ Шестаковски, помощникъ на генералъ Даниловъ — главенъ комисарь по приемането на
военно-пленницчгБ и качень на парахода отъ до
броволния флотъ .Владимиръ*. На парахода встжпихъ въ командввние на възвръщающата се отъ
плена сборна рота отъ 280 долни чинове отъ
Квантунгскетв крепостна и Восточно-сибирската по
лзва артилерия.
Въ Владивостокъ пристигнахме на :-ий ноемврий, но гладни и по случай безпооядкитв, веднага
качени на трена и отправени за Харбинъ, кждето
пристигнахме на 8 ноемврий и часа къмто 12
презъ ношьта сполучихме да здадемъ полу-сбунтувания ешелонъ въ 14 й запосенъ Восточно Си
бирски бвтвлионъ.
Отъ Харбинъ по способность нв 10 ноемврий
потеглихъ за Петербургъ за Главния Морски Щвбъ,
съгласно предписанието нв председателя на коми
сията по приемането на военнопленните отъ фло
та на Владивостокъ капитанъ I рангъ — Вандершхруфъ. На 15 ноемврий пристигнахъ въ Иркутскъ,
гдето пролежахъ отъ настинка 5 дни. На 30-й но
емврий пристигнахъ благополучно въ Петербургъ,
отъ гдето нашето дипломатическо агентство теле
графира въ Министерството за пристигането ми.
Сжщия день се явихъ въ Главния Морски
Щабъ. гдето ми предложиха да поживея тека въ
Петербургъ. Тъй като завръщането на старшия ми
офицеръ капитанъ II рангъ Бдохинъ, отъ плена,
който, поради смъртьта на командира на крейсера
капитанъ I рангъ Лебедевъ, се явява едничкото
лице, което може да даде отзивъ за длъжностьта и
поведението ми на крейсера въ време на плаванието ми и дните 14 й и 15 й май, може би, ще се
забави до Великдень, може и по късно, перспек
тивата да остана въ Петербургъ, следъ двегодишна
разлжка съ семейството ми, не ми се усмихваше
съвсемъ и азъ помолихъ Главния Морски Щабъ до
решението на въпроса по официаленъ дипломати-
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За да се възбуди интересъ между населението 1899—1900 г., но главното ръководство по рабо
за събиране и съхраняване на старини, - както и тата, всички планове, чертежи, фотографии и найда се популяризира музея, дружеството почнало малките подробности еж работени отъ покойния'
да издава своите .Известия на варненското ар К. Шкорпилъ (X томъ отъ .Известия Русскагг
хеологическо дружество" и .Годишни отчети, които Лрхеол. Института въ Константинополе*. Софие
поради сегашните обстоятелства, временно, пре 1905 година).
Не отъ по-малко значение еж за нашата отестанаха да излизатъ.
чественна
история издирванията и проучванията м,
Покойниягъ К. Шкорпилъ е единъ отъ пър»
вит* български археолози. Той работи съ голямо за гр. Преславъ, за които е нвписалъ редъ статии
усърдие, умелость и себеотрицание, безъ да цени помествани въ разни списания.
Неговите многобройни трудове, които неддори и своето здреве. Преди всичко той не чака
ше паметниците да му бждатъ поднесени на го , минаватъ числото сто, печатани въ отделни книг
тово, той самъ ги търс*ше при всЬко време и об и обнародвани въ наши и чуждестранни списания
стоятелство, въвираше се въ подземия, слизаше въ и вестници, се разделятъ на следните ОТД-БЛИ.
разкопани гробове, изкачваше се по стръмнини, география, предисторически паметници, тракийск
да намери разкрие и изследва. И всичко интерес паметници, жертвени камъни, каменни групи, из*
но за науката той подробно описваше, рисуваше, кусвени пещери, гробни паметници, стълбове
постройки, пжтища, християнски паметници, стар
фотографирввше, снемаше планове.
градове,
крепости и селища, надписи, окопи, иг
Покойниягъ още отъ първите си изучавания
се уверилъ, че България е пълна съ множество и следвания въ облветьта на старобългарските па
надписи, българския
ней-разнообразии паметници отъ различни епохи метници, старобългарски
и принадлежащи къмъ разни отдели на науката, и столици, Мадара, стратегически постройки въ иг
точната часть на Балканския-полуостровъ, история
ВИД-БЛЪ, че за да върви нвуч /ата му работа ус
пешно, требва да я поведе по извеетенъ редъ и
Друго едно крупно съчинение „Християнсш
плвнъ, състввилъ си твкъвъ и по него захваналъ паметници до X в. въ облветьта на Черно море
систематично да събира материали и да ги изу съ подробни планове, чертежи и фотографии, тъ
чава. Но първите му изследвания с ъ го уверили, грижливо приготвено за печатъ, поради непред
че да се проучи ц^ла България е невъзможно и видени отъ покойния обстоятелства, тоя ценензатова той се ограничилъ само въ източната й трудъ, по всека вероятность, надали ще види бел"
половина и особено съ Черноморската й область. светъ, защото по-големата му часть е пропаднал,
Но, въпреки тойе ограничение, като членъ на раз въ чужди ръце.
ни научни експедиции, той се отклоняввлъ отъ
Частно за нашия градъ Вернв, пзкойниятъ
своята область и е излизалъ вънъ отъ границите обнвродвалъ много свои трудове. Ние ще упоме
на България. Така напр.: презъ 1667 г. съ експе немъ нъкои отъ техъ. .Паметници на гр. Одесосъ
дицията на Виенската академия за мина лъ за изу Варна", .Турски укрепления въ гр. Варна", „Одечаване на Северна Добрудже; презъ 1912 г. съ сосъ-Вврнв*, «Царски типъ на монетите на г~
експедицията на руския археологически институтъ Варна", .Материали за историята на гр. Верна"
— за изучаване поречието на долна Марица. Пакъ .Великиятъ Богъ на гр. Варна". .Ефебиятв на г~
презъ първата световна война, по зоповъдъ на Одесосъ", .Римската кула*. .Откритието на ка
щаба на действуващата армия, е билъ изпрвтенъ нала", .Богданова чешма", .Крайморските насипи
презъ 1917 г. за изучаване на Северна Добруджа, и прегради", и др.
а презъ 1918 г. — Охридско.
Заветна мечта беше у покойния да BI-ДЧ край
Преди, обаче, да насочи своите изследвания брежната местность .Узунъ кумъ* превърната ввъ Черноморската область и Абоба, покойниягъ до единъ нароценъ паркъ. Ето защо той употреби
1897 г. си билъ зедалъ за цель да изучи цела Из неимоверни усилия, наедно съ други свои съраточна Румелия, Източните Родопи и околностите на ботници, щото целата тия местность, наедно с
Одринъ. Едва презъ петото на 1887 г. той миналъ Ападжа монастиръ
(.Пещерниятъ
монастиръ""
на сезеръ отъ Стара-планина и съсредоточилъ която крие въ себе си ценни старини, да се отсвоите изучавания главно около Шуменското поле стжгси на Варенен. археологическо дружество и Черноморското крайбрежие, като ги простр-влъ бждащи изспедвания. И той успе чрезъ Народнот.
на звпадъ до реките Янтра и Осъмъ съ Крайду . събрание, щото целата въпросна местность да ,.
навската равнина.
отежпи на дружеството. За цельтв се изработи
Още редъ издирвания и проучвания е пра- планъ, като се тури началото на парка, но съби
вилъ той и въ други краища на родината, които тията и обстоятелствата попречиха за пълно*
осъществяване на предприетото културно научнч
нема да споменаваме по немане на место.
дело.
Най крупното негово откритие, ореолътъ, съ
който си обезсмърти името на ученъ археологъ,
Презъ 1921 г. покойниятъ замисля да разши
това е откриването на първата българска столица ри дружествената идея, като създаде по широка ор'
въ Абоба — Плиска и подробното й изучаване. ганизация и заедно съ н*колко свои сподвижниц.
Това крупно дело, той е извършилъ, съвместно отъ Варна и Шуменъ основалъ сдружението »Бъ,
<ъ покойния Т. Успенски, директоръ на руския гарска,старина", което обгръща като, свои членов.
археологически институтъ въ Цариградъ, презъ археологическите дружества въ .Източна Бълги-
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рия, отъ р. Янтра до морето. Пръвъ председвтель до като ней-после завърши своя земенъ животъ,
на това сдружение е билъ покойниятъ. Това сдру
Опилото и погребението му, съгласно взетото
жение разви една плодотворна дейность относно решение на сдружението .Българска старина" и
старините въ Плиска, Преславъ и Мадара за тях неговото съгласие, се извършиха въ развалините
ното лоразкрмввне, запазване и разхубавява нена дворцовата църква въ Плиска. Тъй тленните
За неговата научна и общественна дейность останки на тоя неуморимъ труженикъ, който по
той е билъ нагрвденъ съ много наши и чужди ор свети целия си животъ, за да възкреси славното
дени, но отъ голяма скромность никога не ги е минало на единъ нвродъ, който даде просвета и
носилъ
култура на целото славянство, ще почиватъ въ
Тъй покойм^ятъ К. Шкорпилъ рвботй въ откритата отъ него първопрестолнв столица на
България цели 62 год. отъ които 50 гоаини само българите.
въ нашия градъ Вврнв. Преди да се изсели въ
Почивай въ миръ, неуморимий труженико, и
София презъ 1942 г., когато годинитъ му вече ста« бжди уверенъ, че подрвстввщето поколение, ко
нвха 80, на неколко пъти нвстжпввха кризи въ гато ще посещава тая българска светиня, благо
здравословното му състояние, но минаваха и той говейно ще преклони колено предъ твоя гробъ,
продължаваше да работи у дома си върху събра ще го обсипе съ цветя и ще каже: „Вечна ти
ните материали. Същото е правилъ и въ София. паметь!"

ЙорданъС Господиновъ

Б ъ л г а р с к и т е Бладлзтели и воднитлз п ж т и щ а
п р е з ъ срЗзднитЗз вЗзкове
Въ паметь на К а р е л ъ Шкорпилъ
Още следъ смъртьта на Кубрата, бащата на
Лспврухв (679—701), въ последниятъ се заражда
мисьльтв и намерението да насочи саоитЬ сили
къмъ Византия, предимно къмъ Балканския-полу
островъ, който, заедно съ своето многолюдно сла
вянско население, е билъ византийско владение.
Византийската империя, нейните материални и ду
ховни сили, нейните славянски и други поселения,
нейните множество войни съ своит* съседи и
редица още фекти оть нейния държавенъ и
политически животъ еж били мчого добре .из
вестни нв Лспаруха още отъ времето на баща му
Кубрата (585-643), койго е билъ въ съюзъ и прия
телски отношения съ нея, особено презъ царува
нето на императора Хервклий I (610-641). Всека
политическа промЪна въ Византия е намирала из
вестно > раздвижване и въ Л^паруховвтв страна,
която тогава е била Бесервбия отвъдъ Дунава и
Румъния. Отъ тукъ пърриятъ бългвоски владетель
е прввилъ своите нвлитвния и създапъ временна
столица Огълъ, до с. Николицел*, близо до градъ
Исакчв, споредъ картата .Дания" нв румънския
врхеологъ Точилеску.*) Следъ дългогодишните бор
би между Лспаруха и Константина IV Погоната
(669—685), нвшиятъ монархъ нвлвга нв византий
ския достоенъ миръ за себе си. принуждавайки го
да признае сжшествуването на Бългерия между
устието на Дунавв, Черно море, десния бр*гт на
С в е с т и * иа Варненското вржеол. Д И ^ « " * '"•
145 По въпроса
за това име и место вижъ Годишник* на
Соф. универР XXXIV, 1937-1938 год « • " " • " " J ^ e U
Млвденовъ.-Исперихския воененъстанъ въ южна Бесарабия
при гр. Кагулъ, 8—17.

казаната река, на югь Стара планина и на звпвдъ
реката Искъръ. Презъ времето на тия упорити
налитаниа на Лспаруха въ полуострова византий
ското коварство д«"вчъ не е помогнало, щото да
бъпвхъ т-fe отблъсгеги отъ северните граници на
обширната тогава Византийска империя. „Въ ужвсъ
ни довежда t-зкугтвото нв тези наследници на
римските имперптори и приемници на Констан
тина, които у м * т ъ ту де лвввтъ страхъ на все
възможните чужд- народ *, ту да нвм-врятъ у тъхъ
разположение съ ласкания и дарове, преимущест
вено пъкъ изкуството да създаватъ всръдъ народитъ византийски партии, да рвздухввгь вжтрешнитъ раздори да изострятъ вжтрешнитЪ борби до
тамъ, че стените да не могвтъ вече да се при
мирял, особено пъкъ изкуството, заради собстве
ната си полза да нахвърлятъ единъ съседенъ нвроеъ върху други".*)
Не ще съмнение, че за да насочи Лспврухъ
cacHt-fe сили къмъ тая часть отъ византийските
вледения, той е ималъ добре обмисленъ своя дър
жавнически, Стопански и политически планъ. Той
е ималъ предвндъ естествените граници на Бал- '
канския полуостровъ, между .които ще развива си
лите на държавата си, а именно: отъ северната
страна Дунавв, отъ изтокъ Черно море, отъ югь
Бъло море и отъ запвдъ Адриатическо море. Лспарухъ е нввлязалъ въ Балканския полуостровъ,.
виждайки отъ една страна тези естествени преде
ли за разширяването на бждещата си държава и
* Г. Ф. Герцбергъ. Истор.а Визант1и. Прев. П. КБезобразов*. Москва, 29.
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друга — умерениятъ климатъ на завладените места, .
плодовитостьта имъ, разновидното имъ население
и пр. Многото славянски племена, отъ една страна
и отъ лруга, постепенното политическо отслабва
не на Византия върху последните, не ще съмне
ние, еж окуражавали още певече нашиятъ великъ
водачъ къмъ завоюването на земите южно отъ
Дунввъ- »Въ царуването на Константинъ Погоната
една отъ българските орди, предвождана отъ Ас
паруха, утвърдила се между Днестъръ и Дунава,
почнала да напада задъ Дунава на Добруджа и
Мизия до Балкана. Това заставило императора да
предприеме походи противъ българите; отначало
гръцкото оръжие е имало yentxb, но после би
ло [нанесено
поражение
на императорските
войски въ 679 г., императора сключилъ миръ, по
който на българитв била отстъпена формално
страната между.Балкана и Дунава, стенало зър>но на българското господство. .Разбира се, че за
да може Аспврухъ да се запознае по отблизо,
както съ свойствата на завзетигЬ вече земи, така
и съ политическото и етнограф :ко състояние на
Византия, несъмнено еж спомогнали и по раншни
те налитання на прабългарските племена — хуни,
•кутургури, утургури и др. "Ако се 'признаятъ уту,ргуритъ: и кутургуригв на Поокопия, Енгепя, Шпи
цера, Реслера и др. за българите на Теофана и
Никифора, то историята на българите става изве
стна отъ края на V векъ."

редицата стратегически пунктове, сварени отъ рим
ски и византийски времена, а сжщо е построилъ
редица такива за запазване на държавата си отъ
Византия. За тия стратегически мЪрки, които свое
временно е заемалъ Аспарухъ, нашиятъ големъ
уче.чъ покойникъ Карелъ Шкорпилъ писа след
ното : .Съ преминаването на българите презъ Ду
нава, не по-рвно отъ 660 година сл. Хр. и съ о б 
разуването на българската дър.жава, въ която е
влизалъ и североизточния жгълъ на Балканския
полуостровъ, Дунава изгубва за византийската им
перия отбранителното си значение. Българите за
ели въ.. Балканския полуостровъ часть оть Малка
Скития, която достига до укрепените линии Черна
вода—Кюстенджа и Аспарухъ построилъ нова ли
ния отъ окопи между дзата крайни пункта, наре
чена Малка преграда — Кю <укъ-герме. Новата
преграда е имала значение повече, като погранична,
отколкото, отбранителна линия, което ясно личи
особено при положението на източната часть, где
то окопьтъ е построенъ по северните склонове на
възвишението. При първите две линии отбранителниятъ фронтъ е посоченъ къмъ северъ, а при
третата линия — къмъ югъ. . . . З а българското
произхождение на новата линия — „Мзлка-преграда" — се споменава в> Видението на пророкъ
Исая — „Испоръ създаде и великъ президъ отъ
Дунава до морето", Вь новата балканска часть на
българската държава, която е заемала четирижгълника между двете направления на Дунава, Чер
ното море и Малката-преграда, българите еж по
строили редъ окопни лагери, отъ които първо ме
сто заемалъ известниятъ .Огълъ" (Ogloc), т. е ла
герътъ на югъ отъ гр. Исакча, около село Нико
лицелъ, кой to обхваща една плоскость отъ 48 кв.
километри. Споредъ профилътъ си и Гвлзцкиятъ
лагеръ на Л-БЗИЯ брегъ на Дунава, въ жгъла на
долните течения на реките Серетъ и Прутъ, сжщо
е отъ български произходъ. Другъ български ла
геръ има край Дунава и Черно-море, — край Ду
нава : до село Иглииа, до село Печеняга, на югъ
отъ село Гиздаръ, лагерътъ на югъ отъ с. Големъ
Сейменъ, лагерътъ .Гермели", югозападно отъ с.
Расово; край Черно море: крепость .Долашманъ".
източно отъс. Журуловка', лагерътъ .Депулъ-кале*.
източно отъ село Касапкьой, лагерътъ „Гермето
въ Герена". източно отъ село Каранасуфь. Отъ об
стоятелството, че гореказаните лагери се намирать
въ границите на първата Аспарухова държава или
близо до пограничната й линия, а въ други места
ги нема, може да се заключи, чй лагерите еж бъл
гарски, за което свидетелствува и направата на
окопите имъ".*)

. Значи, твърде отдавна, преди-още Аспврухъ
да почне да напада Византия съ своята организи
рана сила, разните български племена еж почнели'
да нпвлизатъ въ византийските предели, кое го имъ
•е дало възможность добре да се запознаятъ, както
съ силата на византийската империя, така и съ
нейното многолюдно славянско население и съ
плодородните й земи. Тези и редица оше факти
еж дали възможность на Аспаруха добре да се за
познае съ местното славянско население, така и
съ плодороднигв зами на земите отвъдъ Дунава,
съ стопанската стойность на последните, съ гео
графското имъ устройство и'съобразно всичко то•ва да нагажда своите нашествия аъ византийските
земи. И така, по този начинъ и пжть на действие,
той стигаа до Плитийските земи. И така, по този
начинъ и пжть на действие, той стигва до Плисковското равнище, кждето основава своя обши_ ренъ воененъ лвгеръ, кждето и затвърдява своята
столица за нЪколко века. Когато въ 701 г. той
напуща живота, оставя една закржглена държава
между Дунава, Черно море, р. Искъръ и Балкана,
безъ да смета ме тогавашните му земи въ Бесара
бия и днешна Румъния. Този стремежъ на Аспа
руха да осигури държавата си между тия водни и
Другъ авторъ, говорейки за предпазните мер
-естествени предели е имвлъ за цель трайното, ве ки, които еж вземали българите за пазене на дър
ковно и всегдашно сжществувание на българския жавата си, пише: «Тази отбрана на заетата страна
народъ и държава.
говори за политическиятъ смисълъ на народа, водитель на който, по византийците, е билъ Аспарухъ
Че Аспврухъ е действувалъ по единъ пред въ 640-670 г.(?) Този фактически е основалъ бълварително обмиспенъ - планъ -преди да навлезе въ
•северните земи на Византия, това се вижда отъ
*) К. Шкорпилъ. Пограничния български окопъ ме-»
редицата стратегически мерки, които, взелъсъ на?. жу Дунава
и Черно мора; Сборникъ въ часть на Васялъ Н,
(Влизането въ тия земи. Той използувалъ безспорно Златарски, София, 1925 г., 544-546.
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гврското царство"*) Сжщиятъ авторъ казва, че
.като преминали Дунава българите въ края на
VII в., заселили Малка-Скигия и Мизия и се съе
динили съ своигЬ съотечественици, които по рано
се поселили тукъ", а първото поражение на ви
зантийците при Варна повлякло следъ себеси
редъ последващи поражения'**).
Че българските водачи еж се водили въ сво
ите завладявания често пъти отъ водните пжгища
се вижда отъ НБКОИ Омуртагови надписи върху
мраморни колони, вь които се казва: .Канъ ювиги Омуртагъ—Копанътъ Оторсисъ беше мой храненикъ и, като отиде въ войската, удави се въ
реката Днепъръ. Той беше отъ рода Чакагаръ",
.Канъ ювиги Омуртагъ, Зера-тарканътъ Оногавонъ
беше мой хрвненикъ и, като отиде въ войската,
удави се въ Тиса. Той беше огъ ропа Кувиаръ*.
«Канъ юаиги Омуртагъ е отъ Бога владетель на
земята, гдето се е родилъ. Оставайки стана на
Плиска, той^ направи дворецъ на река Туча и пре
мести войската си срещу гърците и славяните. И
направи изкустно мостъ на Туча, заедно съ дво
реца, и постави въ този дворецъ чвтире колони и
върху колоните постави два лъва. Дано Богь даде
на поставения отъ Бога владегель, като тжпче до
бре съ краката си императора, докато тече_ реката
Туча, и докато... като владее надъ многото бъл
гари и като подчинява своите врагове, да прежи
вее въ радость и веселба Сто години. Времето
пъкъ, когато се гради, беше по български сигоръ
елемъ, а по гръцки петнадесетия индиктионъ***)".
Както отъ първите два надписа, така особе
но и отъ третиятъ ясно личи, какво големо зна
чение еж давали на водните пжтищв не само Яспарухъ и Омортагъ, но и Крумъ (803-814), Борисъ
(852 889). Симеонъ (893 927), Калоянъ (1197-1207),
'Иввнъ Ясенъ II (1218 1241) и др. наши владетели.
Техните нападения на византийски^ владения
къмъ югъ и западъ далечъ не еж били ^за военни
плячки, както твърдягь много византийски лето
писци, но преди всичко да опратъ границите на
държавата си на водни прегради, до открити мо
рета. «Mecca славянски пирати въ 679 г. се впуснали
въ Егейско море къмъ македонското пристанище
*) П. Добревъ. Южное славянство, Тури.я и сопернич
европейскихъ правит. на Балк. пол. Спб. 1897 г., 56
**) Сжшо > 53, 55,
***) В. Бешевлиевъ. Поабългарски надписи. Годишникъ на Соф. уневер, XXX, 69,11. 98.
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Солунъ. Градътъ храбро се защитявалъ, а и буря
та е разрушила славянската флота*)". Тези сла
вяни, следъ сливането си съ българите и вземане
участие въ управлението на държавата, безпорно
е, че еж запознали последните съ направата на
своята първобитна флота, но все пакъ те еж били
далече отъ съвременните имъ флоти на византий
ци, араби и др. народи. Очебиющъ фактъ е, оба
че, гяето почти всички български царе еж виждали
добре отъ кжде иде опасностьта на българската
държава и нататъкъ еж насочвали своите сили за
запазване държавата си. „Гилфелдингъ, Венелинъ,
Иречекъ и други слависти виждагь въ тези набеги на столицата на империята народната мъд
ро сть, народния гений, които подсквзватъ на бъл
гарския народъ всемирно-историческото значение
на този центъръ на трите страни на света. По
мнението на тези господа, българскиятъ народъ
ималъ предвидъ не плячката, в нещо по сериозно:
техъ ги е блазнълъ Босфора и Егейско море**".
Разбира се, че това е било непостижимо при
липсата на добре организирана флота, като се
знае, че българските граници еж били още далечъ
отъ Белото море. Но и когато по-късно България
се е мияла отъ трите морета — порено отъ Чер
но море и Дунава, а по късно отъ Егейско и Ад
риатическо морета, ние не виждаме да се споме
нува нещо за българската флота. Това ни кара да
допустнемъ, че, наточели, нашите владетели не
еж се звмислюаали достатъчно сериозно за създа
ване на единъ държавенъ флотъ, най-малкото по
Дунава и Черно море, които еж били въ съседство
сь българската държава. Намъ е известенъ факта,
че Симеонъ е прибегнвлъ дй съюзъ съ арабите,
поради флотата имъ; известна ни е мощьта на
Иавмъ-Асеновата България, но все пакъ последната
е нъмала своя флота. На що се дължи това? —
Ще покаже може би бъдещето развитие на исто
рическата ни наука.
Едно требва да се знае, че завистниците ни
еж много за създаване на флотв-търговска и военна
— на третото българско царство. Да търсимъ прия
тели и въ това направление.
Преславъ, при Златна църква.
1 августъ 1944 г.
*} Г. Ф. Герцбергь. Истор.я Визанпи Москва 1896 г. 51
**) Л. Добревъ. Южное славянство. Турщя и сопер
нич, европ. правит. на Балк. полуостровът Спб. 1879 г. 71»

Олга Полубояринова
уредничка на морския музей при Г. У. Т.

Скръбна двадесетгодишни на на Морския .музей
Неотбелязвна въ вихрушката на световния положени морални и материални усилия, отъ мо
пожаръ — отмина на 23. V. 1943 г., двадесетго- мента на зародилата се идея за създаването му
дишнината на Морския музей, откакто той отвори отъ вдъхновените борци за морския нвпредъкъ на
официално врвтитЬ~ си за публиката. Двадесеть • -Родината—. до като- положението му се определи.
Съ грижлива обичь събираха уредниците на
години отъ живота му минаха въ в*чностьтв, ста
наха негова история, която «рие въ « б е си много музея всичко, което характеризира държавния жм~

Зв
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вотъ отъ къмъ морска, страна и което пази въ
себе си упоритата и подвижническа воля на на
рода ни къмъ безкрайния просторъ. Съ сърдечна
топлота и отзивчивость беше посрещнато влиза
нето, на морския музей въ редицата на културнопросветните институти вь страната, отъ всички
среди на българското общество,, отъ всички краи
ща на държавата. Още въ зората на своето съ
ществувание музеятъ получи насърдчително одоб
рение и морална и материална подкрепа отъ Не
гово Величество покойния ни Царь Борисъ Ш,
бидейки изненаданъ съ подаръци отъ модели на
нашите кораби, които послужиха за основа на
корабоплавателния отдЪлъ на музея.
• Трогателното внимание на покойния Царь
къмъ Морския музей се прояви за последенъ пжть
лрезъ 1941 ^г, когато по Негова заповедь бе изпрвтенъ съ специаленъ чов-вкъ единъ цененъ моделъ отъ бързъ кръстосвачъ въ елегантна витрина
отъ червено дърво. Царското внимание къмъ мор
ския музей въ дните на върховно напрежение,
което изживеваше страната, трогна всекиго, който
се научи за този морски жестъ.
Съ голема, никога непрежвлима скръбь, пре
кланяйки се предъ светлата Му пвметь, посрещна
Морския музей въ годината на своята двадесетгодишнина вестьте, че Върховния му покровитель
Негово Величество Царь Борисъ ИГ напустна зем
ния си животъ. fy
На 10. Ш. 1944 г. Морския музей понесе още
една тежка загуба, отиде въ вечностьта неговия
глввенъ уредникъ отъ 1924 год. насвмъ г, Карелъ
Шкорпилъ. Морския музей има вече своя история,
и въ тази история името на г. Карелъ Шкорпилъ
ще заема челното си место, понеже централния
комитетъ на Б Н% М. С. въ заседанието си на 21.
XII. 1921 г. взе решение, па помоли Варненското
Археологическо дружество, да подслони временно

морския музей въ своите помещения.
Археологическото дружество, въ лицето нанеговия основатель, ржководительи вдъхновитель
г. Карелъ Шкорпилъ, съ голема готовность се от
зовава въ подкрепа на новия културно просветена
инстятутъ и отстжпи на морския музей две отде
ления на археологическия музей въ подземието не
девическата гимназия .Мария Луиза*- Тъй че, бла
годарение на тая подкрепа, музеятъ получи възможностьта да открие официално на 20. V. 1923 г.
сбирката си за публиката.
Въ това ьомещение, както показва и времето
— морскиятъ музей, нъмвйки възможностьта да се
сдобие съ по-подходяща сграда — продължава и
до днесъ да пази имуществото си и да служи''
най-главно, като практическо средство за пропа
ганда и популяризация на морската идея.
Поемайки ръководството на морския музей,
въ качеството си на главенъ уредникъ, г. Карелъ
Шкорпилъ взе присърдце ВСИЧКИТЕ му. нужди отъ
материаленъ и мореленъ характеръ, които въ рам
ките на общите възможности на живота, успива
ше да осъществи благодарение на големия си личенъ, наученъ и общественъ авторитетъ въ очите
на всички отговорни лица на държавата.
Основните качества на характера му, ката
чов-вкъ: упоритость въ труда, пълно отсжтствие на
дребнавость и лъжливо самолюбие, голема обективность, и скромность позволяваха на г. ЦЦор—
пила да използува правилно и полезно за дълота
всички сипи на своите сътрудници, които се осо
бено 'поощряввха отъ големия му опитъ въ му
зейното дело и създаваха една практическа школаГубейки въ лицето на големия чов-вкъ г нъКарелъ Шкорпилъ своятъ дългогодишенъ главенъ
уредникъ, морскиятъ музей вечно ще тачи паметьта му и ше слепва неговите завети.

Лл. Маноловъ
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РИБАРИ — р о м а н ъ о т ъ Георги попъ Стаматовъ
Старъ морякъ съмъ. Пилъ съмъ съ голема отъ Ахтопол*, това прикезно малко градче, въ
чаша СЛВДОСТИГБ и горчивините на морето Позна южния звливъ, на което ваъ първи влезохъ следъ
ва мъ чаровната му тишина и зловещата буря; по- освобождението му съ моя вече покойникъ-мичивалъ съмъ въ тихата му утринь. борилъ съмъ ноносецъ "Шумни", не ще изрвстне, подъ благо
се съ необичайната му сила. Виждвлъ съмъ риба словията на Калина-Малина, новъ Йовковъ, но
рите на Финландия, Германия, Франция — позна сега не на Добруджа, в на Черно море!
ва мъ рибари: фламанци, турци, гърци, руснаци и
Че защо не! Таланта само не е достатъченър
българи. А все пакъ на единъ дъхъ, съ развълну таланть безъ упоритъ трудъ, почти нищо* не дава.
вано сърдце прочетохъ романа .Рибари* и нвме- А Стаматовъ знае що.е трудъ. непосиленъ рибар
рихъ въ него много и много ново и хубаво за ски трудг; Той черпи тъкмо отъ вдъхновението
менъ. Неслвдихъ се отъ цветистия български езикъ, си съ мрежи по-големи отъ аламанските; съ мре
отъ красотата на картините, така любовно свър жата на силенъ български художественъ духъ!
зани съ родното Черното море.
И нека мч бжде позволено да приповторя
Та автора е мледъ български учитель отъ първите думи на Калинв-Малина въ предговора
Ахтополъ и ми напомня една, стара история: нЪ- -й въ романа .Рибари": .Грижите, немотията, из
когаотъ. Несебъръ се показа плахо ГНзю Крачо- - лъганите надежди и малките рибарски радостИг
ловъ и подъ благословията на Пенчо Славейковъ като оазиси всредъ пустинята, ето какво ни пред
изрвстна големя лнрикъ Пею Яворовъ. Дали сега лагв, Г. п. Стаматовъ."

