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Влачен ли е „Хамидие” след  атаката  на „Дръзки” 

Прочетох с интерес мнението на доц. Янчо Бакалов [1] по засегнатите някои 

според мен неясни въпроси около атаката на „Дръзки” срещу „Хамидие” [2]. 

Преди всичко дължа благодарност за положителната оценка относно 

авторските ми усилия в сайта на „Морски вестник”. Естествено внимателно 

разгледах критичните бележки, които бих обобщил до четири въпроса: от тях 

три ми се струва, че възникват поради недоразумение, а по един наистина 

става дума за принципно различни мнения.  

Първото недоразумение виждам в следното твърдение: „Приведеното от 

инж. Алексиев сведение за повредите на „Хамидие”, констатирани от [...] 

Паул Дрисен [...], сочат според мен напълно удовлетворителна причина 

(въпреки че инж. Ив. Ал. е на друго мнение) целият носови отсек да бъде 

наводнен, а няколко десетки членове на екипажа да пострадат сериозно (вкл. 

8 убити)” [1]. Прегледах отново т. 2  на текста на публикацията си за 

евентуална неволна неточност от моя страна, но при най-добро желание не 

мога да приема приписаното ми различно мнение относно  причината за 

наводняването на носовия отсек дори само заради това, че изобщо не съм 

изразявал мнение по нея. Цялата точка 2 е посветена само на търсене на 

отговор на въпроса, поставен в заглавието ѝ „Какъв е размерът на пробойната 

на „Хамидие”?” Въздържах се да коментирам (още по-малко – с цветисти 

квалификации) и нелицеприятното обстоятелство, че десетилетия наред 

безчет  специалисти са разпространявали „бомбастичните твърдения за 

огромна пробойна [...] от порядъка на десетки квадратни метра” [1]. От 

експертния оглед на П. Дрисен става ясно, че в десния борд няма пробойна, 

а от взрива корпусът само е огънат в район 7 на 3,5 м и „През разкъсаните 

шевове е нахлула вода”. Накратко, коректно съм отбелязал причината за 

нахлуването на вода в корпуса, но не съм изразявал мнение по нея, т.к., 

както отбелязах, тя не е предмет на разглеждането в т. 2 [3].  

Второто недоразумение се съдържа в следното твърдение: „Инж. Алексиев 

сочи като достоверна често тиражираната снимка на полупотопения 

„Хамидие”. Според него първичният източник е „The Illustrated London 

News”, vol. 142, № 3849, 25 януари 1913 г.” Да, според сп. „Морски сговор”, 

1932, № 9, с. 11, това е английският първоизточник на въпросната снимка, но 

никъде нито пряко, нито косвено си позволявам да уверявам читателите, че 

снимката, измайсторена по-късно като пощенска картичка и 
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разпространявана с или без популярния ѝ надпис („Поразения отъ мин. 

„Дръзки” турски кр. „Хамидие”), е достоверна. Наистина тя е поместена в 

статията ми от 13 декември 2012 г., но текстът под нея е „Една от най-

популярните илюстрации по темата”. Нищо повече! А популярност и 

достоверност са две различни качества и един широко експлоатиран 

източник невинаги ги притежава едновременно.   

 Приемам обаче, че тези две приписани ми от доц. Я. Бакалов твърдения, не 

са направени съзнателно, а са плод най-вече на неволен прибързан прочит на 

текста на публикацията ми. Затова няма да ги коментирам повече и 

отбелязвам направо третото недоразумение – за влаченето на „Хамидие” 

след атаката до входа на Босфора. Тук преди всичко изтъквам, че главната 

задача на т. 3 в публикацията ми беше да обоснова може ли да се използва 

известният документален филм „Балканската война” като доказателство, че 

„Хамидие” бил влачен до Босфора. Няма да повтарям  аргументите си, а само 

въз основа на тях отново твърдя, че този филм „съдържа всъщност кадри 

на полупотъналия турски крайцер „Меджидие”, натъкнал се на мина на 

21 март 1915 г. край Одеса”, следователно той не е доказателство за 

влаченето на „Хамидие”, макар че това се практикува до наши дни. 

По четвъртия въпрос – „Влачен ли е „Хамидие” до Босфора” – наистина 

става дума за различие на мнения,  обсъждането би могло да е полезно за 

достигане до истината. Доц. Я. Бакалов е сметнал за целесъобразно обаче да 

използва като аргумент за неговия безспорно професионален анализ 

ЕДИНСТВЕНО споменатата вече измайсторена като пощенска картичка 

снимка на завръщащия се след атаката „Хамидие”. Във връзка с това се 

налага най-напред да уточня, че тази снимка има ниска степен на 

достоверност като източник, респ. доказателствен материал. Същевременно 

признавам, че досега в морскоисторическата литература никой не си е 

позволявал да я подлага на съмнение и тя и нейни производни охотно са 

публикувани къде ли не. Тук прилагам само два от вариантите   ѝ:  

- вариант 1 е гореспоменатата пощенска картичка. Съдейки по правописа, 

вероятно е изработена преди 1944  г., но и до днес не е датирана по-точно; 

- вариант 2 е сътворен от вариант 1, като е премахнат надписът и са 

подсилени някои елементи (например димът). Този вариант е публикуван в 

трудно обозримо количество писания, но тук в илюстрациите го предлагам 

въз основа на източник, приложен като литература към статията за 
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миноносеца „Дръзки” в българската редакция на общоизвестната 

енциклопедия  „Уикипедия” [4].  Интересното при този енциклопедичен 

източник е фактът, че неговият анонимен автор също като доц. Я. Бакалов е 

привърженик на версията „полупотънал „Хамидие” е провлачен до Цариград. 

Това станало с кърмата напред [...]” [5], но очевидно е преценил, че влаченето 

е вече толкова общоизвестен факт, та дори не е обърнал внимание на онова 

нещо в снимката,  прието от моя опонент за „обичайния влекач”, и 

лекомислено го е изрязал. В такъв вид този вариант е публикуван и от други 

автори, естествено – без никакъв коментар за автентичността на 

илюстрацията. Те със сигурност също са подценили въпросното тъмно 

петънце зад кърмата на „Хамидие” с неясен произход...  

За историографията вариант 1 и 2 на споменатата снимка са вторичен 

източник. Доколко несигурен може да бъде такъв източник ще дам пример с 

вариант 1, сиреч пощенската картичка, използвана и от доц. Я. Бакалов. 

Обърнете внимание на тъмното петно над втория димоход. То се е пръкнало 

там сигурно вследствие на качеството на отпечатване, но пък с неговата 

характерна форма не прилича ли на летяща чиния?  Може и да сте се 

развеселили, но преди трийсетина години на мен никак не ми беше до смях, 

когато спорих с редакторите на третия том на Енциклопедия  „България” 

(изд. 1982 г.) в какъв вид да бъде отпечатан известният портрет на младия 

Павел Д. Кузмински (1840-1900 г.), на който той е подпрял брадата си с 

дясната ръка. В крайна сметка те решиха, че тази поза не била естетична и 

безмилостно отрязаха ръката му (с. 634 на т. 3 от тази енциклопедия). 

Наблягам на това, че, волно или неволно, с вторичните източници се случва 

какво ли не...  

Според мен, за установяването на истината дали „Хамидие” е достигнал на 

собствен ход  до Босфора или е влачен дотам с кърмата напред трябва  

КРИТИЧНО да се анализират ПОВЕЧЕ източници. Твърде неубедително е 

да се тълкува само един, на всичко отгоре – вторичен, и прилагайки при това 

онзи метод за гледане на кафе, при който най-напред  си намисляте някакво 

желание и после издирвате в чашата си онези фигурки, които Ви подсказват 

сбъдването му.  

Нека приемем, че турският крайцер е бил провлачен до Босфора. Както е 

известно, това е най-популярната в българската литература версия. Ще 

цитирам хронологично само три мнения на морски специалисти: 
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- 2002 г.: „6-те (шестте – И.А.) турски миноносци, които го крепят да не 

потъне, завързан със стоманени въжета от нос Калиакра до Босфора” [6], [7];   

- 2005 г.: „На помощ на „Hamidieh” пристигат броненосецът „Hayredin 

Barbarossa”, крайцерът „Mecidiye” и транспортът „Intiba”. С общи усилия те 

го отбуксирват в Истанбул” [8, с.66-67], [9];  

- 2013 г.: един „обикновен влекач” [1].  

На кого от тримата специалисти да повярвам и защо? Не мога да си позволя 

да приема на доверие твърдението на някой от тях само по симпатия към 

автора. С риск да бъда укорен в пристрастие, на мен най-приятен ми е доц. Я. 

Бакалов, защото ако и да ме критикува по въпроса за влаченето на 

„Хамидие”, в началото на статията си ме е похвалил. Дори да е от протоколна 

любезност, пак си е хвалба. Освен това, първите двама автори не доказват 

твърденията си, докато той, макар и само по един източник, все пак е 

положил усилие да обоснове възражението си. Или пък може да изберем 

средно аритметичното от трите твърдения. Тогава прав ще да е вторият 

автор?  

Колкото и да не е за вярване, макар че атаката на българските миноносци 

срещу „Хамидие” е една от най-експлоатираните теми в морската 

историография, не открих нито една научна публикация, посветена 

специално на нея. Да, в други научни публикации (монографии, статии и 

т.п.) тя е засегната, известни ми са и непубликувани досега доклади и 

съобщения, но никой досега не разгледал тази тема в отделна публикация, 

която да съдържа сравнителен критичен анализ на многобройните 

противоречия и да установи какво от тях е твърдение и какво – научен факт. 

Споделял съм това пред няколко уважавани от мен морски историци, но 

никой не го оспори и не ми е посочил подобна публикация.  

Тук прилагам оригиналният вид на снимката на полупотопения „Хамидие”, 

публикувана през 1932 г. в сп. „Морски сговор”. Моля да се има предвид 

обаче, че това е българският оригинал. Нямам представа как изглежда 

английският оригинал, т.к. осигуряването му е свързано с финансиране, което 

не мога да си позволя. В допълнение към този оригинал предлагам още нещо 

за размисъл. 

През 1915 г. списанието за литература, изкуство, наука и обществен живот 

„Съвременна илюстрация” помества обширен материал, посветен  на 

историята  на атаката. Според него: „Крейсера „Хамидие” се беше повлякъл 
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към Цариград [...] Впоследствие се оказа, че лошото влияние, което е 

произвело на цариградската публика и на властите жалката картина на 

осакатения „Хамидие”, влачен в Босфора и Златния Рог на буксир (подч. 

И.А.) с кърмата напред [...], е оказало на България много по-ценна услуга, 

отколкото затъването му в Черното море пред Варна, [...]” [10]. Това е най-

ранното сведение за влаченето на турския крайцер, което успях да издиря. То 

е публикувано само три години след събитието, предполагам, че авторът е 

имал сведения и от преки свидетели и други източници и затова не си е 

позволил далеч по-ефектното твърдение за провлачването на „Хамидие” още 

след атаката. Тази версия от 1915 г. се среща и в изданието на „Учебник на 

моряка”  от 1931 г. (с. 531). Не се наемам да твърдя кога точно се появява 

пропагандната версия, но за нея са интересни две разновидности, 

публикувани от известни флотски специалисти през 1937 г. по повод на 25-

годишнината  от атаката: 

- Петър Неделчев: „бива завлечен с кърмата напред до Цариград” [11]; 

- Кръстю Куюджуклиев: „С големи усилия, движейки се с кърмата напред, 

„Хамидие”, благодарение на сравнително спокойното море, успя да се 

довлече до Златния рог в Цариград” [12].  

Очевидно – две коренно различни мнения. Според втория автор „Хамидие” не 

е ползвал влекач дори през Босфора до дока в Златния рог. А към 1937 г. 

прословутата снимка на „Хамидие” е вече известна и е изключено солиден 

морски автор като него, който публикува и в „Морски сговор”, да не е знаел 

за нея.    

А сега да видим какви са сведенията от достъпни турски източници? 

През 1982 г. в популярното тогава списание БТА „Паралели” се появи статия, 

която съдържа спомени на Фахри Енгин (1888-1970 г.) – щурман на 

„Хамидие” по време на атаката на българските миноносци и бъдещ адмирал. 

Конкретно за начина на придвижването неговият спомен е следният: 

„Продължихме пътя си със 7 мили скорост в час. Защото когато увеличавахме 

скоростта, предницата на крайцера потъваше във водата. Ето защо не 

можехме да увеличим скоростта. Съмна се. Наоколо просветна. Когато 

видяхме с очите си на светлина в какво състояние е корабът ни, всички 

изтръпнахме”. Тук разказът на Ф. Енгин свършва и следва коментар по него 

или в най-добрия случай – преразказ, на автора на българския материал, 

направен при това след още две десетилетия: „Други военни кораби от 
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турския черноморски флот били повикани на помощ и „Хамидие” бил влачен 

на буксир до Босфора” [13]. Защо този спомен е несигурен? Той е разказан от 

Ф. Енгин през 1962 г., когато е на 74 г. Наистина мемоаристът е ползвал 

бележките си от времето на събитията, но споменът му е записан от турския 

журналист Кандемир, после публикуван в турско списание, откъдето 20 

години по-късно е преведен и избирателно цитиран и коментиран от 

журналиста Д. Шишманов. От цитираната част на превода на турската 

публикация от 1962 г. изобщо не става ясно дали тогава Ф. Енгин е 

споменавал нещо за придвижването на „Хамидие” от сутринта на 8 ноември 

1912 г. до вечерта на същия ден и какво е то. Или Д. Шишманов просто 

тиражира версията с влаченето? Защо не, след като нито един неин 

привърженик не е обосновал твърдението си с някаква препратка към що-годе 

приемлив първоизточник.  

Далеч по-висока степен на достоверност има дневника на Шакир Тунгапа, 

защото неговите записи на 8-9 ноември 1912 г., сиреч по време на самото 

събитие, са публикувани у нас. Той едва ли е предполагал значението на 

дневника си за българската морска историография и положително 

добросъвестно е отразил най-важните моменти  за тези два дни: 

„Сутринта в 8,11 ч. Съобщаваме телеграфически на „Тургут  реис”, че сме 

установили равновесието и искаме да ни изпратят бързо помощ... От 

намиращите се дъски на кораба приготвяме сал над кърмовата част. На него 

се фотографираме заедно с командира. В 11,41 ч. „Тургут реис” се показва на 

хоризонта... 

В 18,27 ч. се забелязват фаровете на Босфора... 

В 20,18 ч. пристига и „Берк Евшан”. Питаме – къде е разрушителят „Яр 

Хисар”, отвръщат ни, че не са го виждали... 

9 ноември 328 (1328 г., сиреч – 1912 г. – И.А.). Петък...Влекачът завързва 

нашия кръстосвач и в това положение, минавайки мостовете, стигаме дока...” 

[14, с. 46], [15].    

Защо ли Ш. Тунгапа е отбелязал направата на сала и снимката върху него, 

забелязването на хоризонта на „Тургут Реис”, срещата с „Берк Евшан” и 

искането на сведения за непоявилия се „Яр Хисар”, а не споменава нищо за 

среща с „Хайредин Барбароса” или  поне за оня влекач, който уж го влачи с 

кърмата напред до входа на Босфора?    
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Полският  историк Пьотър Никел, изследвал задълбочено историята на 

крайцера „Хамидие”, съобщава следното по случая: „В 11,30 ч. на обратния 

път към Истанбул „Хамидие” се срещнал с изпратения му на помощ „Тургут 

Реис”. Тъй като българите не организирали преследване, помощта на екипажа 

на броненосеца се ограничила до изпомпване на вода от корпуса на 

повредения кораб. Не повече от четири часа след това „Хамидие” се разминал 

с „Меджидие”, който изпратили на негово място при  Варна. Вечерта на 21 

ноември (8 ноември – И.А.) тежко повреденият крайцер влязъл в Босфора в 

съпровод на канонерката „Зухаф” и влекача „Интибах” [16, с. 9]. В сравнение 

с дневника на Ш. Тунгапа има някои разминавания, но по съществения 

въпрос – влачен ли е „Хамидие” до Босфора – няма противоречие.  

Доц. Я. Бакалов уверява читателите за съществуването на ескорт от военни 

кораби, придружавал  „Хамидие”.  В литературата е тиражирана подобна 

версия, но нито един автор досега не е благоволил да посочи източник. Моят 

опонент деликатно е премълчал дори състава му. Вече дадох пример за  

съмнителните твърдения на двама наши автори: според единия - шест 

миноносеца,  според другия – „Хайредин Барбароса”, „Меджидие” и 

„Интибах”. При това тези морски специалисти най-вероятно са преценили, че 

влаченето на крайцера не е по силите на „обикновен влекач” и са впрегнали 

тези кораби във влаченето. Ще дам пример само с „Хайредин Барбароса”, т.к. 

неговото участие в ескорта и влаченето се радва на голяма популярност у нас. 

През октомври 2012 г. беше издаден ценен сборник с документи за историята 

на семафорно-наблюдателната  служба на българския флот, сиреч тя съдържа 

обективни първоизточници. Между нейните  донесения са и следните: 

„ОТ КАВАРНА. 8 ноември 1912 година, 7 часа и 45 минути преди пладне. В 7 

часа и 45 минути на хоризонта се вижда турския броненосец „Хайредин 

Барбароса” [...] напред са на юг от Каварна и се върти около това място, 

където през нощта се е стреляло” [17, с.72]; 

„ОТ КАВАРНА.  8 ноември 1912 година, 9 часа и 10 минути преди пладне. 

Броненосец „Хайредин Барбароса” се запре на хоризонта към Емона в 8 часа 

и 50 минути [...]” [17, с.74]; 

„ТЕЛЕГРАМА ОТ ШАБЛА. 8 ноември 1912 година, 12 часа вечерта. В 9 часа 

и 40 минути идващ от Каварна на 4-5 километра до брега „Хайредин 

Барбароса” бавно се движи около поста, но в този момент е срещу село 

Саталмъш (днес – Езерец, Община Шабла – И.А.)” [17, с. 75]. 
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Този безпристрастен документ доказва, че един от най-спряганите за ескорта 

на „Хамидие” на 8 ноември 1912 г. не го придружава (нито го влачи) с курс 

към Босфора, а е в района между Каварна и Шабла. Той потвърждава и факта 

защо Ш. Тунгапа не го споменава в дневника си, защо и П. Никел го 

премълчава.  

За да не бъда заподозрян в неуважение към „обичайния влекач”, ще споделя 

нещо и за него. Ако увеличите българския оригинал на снимката, 

действително се откроява черна чертичка. Приемете, че това наистина е 

силует на влекач, отнесете дължината му към разстоянието до кърмата („40-

50 метра”) и определете приблизително дължината му: съотношението ми се 

струва ок. 1: 10-11, сиреч дължина между 3,6 до 5 м. Годината обаче е 1912-а 

и влекачът най-вероятно е парен с всички произтичащи от това изводи за 

мощността му. Всичко това обаче е в сферата на фантазирането върху едно 

съмнително петно. Предпочитам да предложа сведения за нещо сигурно – 

„Интибах”, за който е документирано, че провлачва „Хамидие” от входа на 

Босфора до дока в Златния рог. В някои публикации „Интибах” е споменат 

като транспорт, но тук приемам определението от турски и английски 

източници „спасителен влекач” (kurtarma römorkörü, salvage tug). Той е 

английският „Уорън Хейстингс”, построен е през 1886 г., през март-април 

1912 г. е продаден на турския флот и преименуван на „Интибах”. Има 

дължина 61,2 м, широчина 9,1 м, две парни машини с обща мощност 1670 

к.с., скорост 12 възела [18], [19].  

Въз основа на този сравнителен критичен анализ на разнообразни и в немалка 

степен противоречиви сведения от стария български периодичен печат, 

достъпни за мен турски източници, стари и нови научни и популярни 

български публикации, задълбоченото изследване на полския историк П. 

Никел, както и снимков материал, а не единствено по вторичен източник като 

снимката на „Хамидие” от нашенската пощенска картичка и производните от 

нея илюстрации, за себе си стигнах до извода, че на 8 (21) ноември 1912 г. 

вечерта турският крайцер е стигнал на собствен ход до Босфора и е бил 

провлачен само през Босфора до дока в Златен рог. Сметнах обаче за 

нецелесъобразно в т. 3 на статията си за въпросителните около атаката на 

„Дръзки” срещу „Хамидие” да намесвам и представените тук разсъждения, 

защото, както вече споменах в началото, целта на тази точка е съвсем друга и 

смятам, че за въпроса в нея обосновах отговора. Да, личното ми мнение е, че 
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„Хамидие” не е бил влачен до Босфора, но си позволявам да твърдя това въз 

основа на критичен анализ на широк кръг източници, а не на фриволно 

тълкуване на един-единствен и при това вторичен източник. Всеки читател 

може да провери тези източници, да установи дали съм ги ползвал коректно 

или разтълкувал, както е удобно за евентуално предварително намислен 

резултат, след което да си състави собствено мнение.  

Самостоятелното придвижване на поразения от българското торпедо турски 

крайцер до Босфора с нищо не омаловажава стойността на победата на 

българския военен флот. Дори да приемем, че „Хамидие” е бил влачен до 

Босфора, това няма да промени нелицеприятния факт, че около едно от най-

славните събития в цялата ни морска история има твърде много 

въпросителни, които не са получили подобаващ отговор. Например далеч-

далеч по-съществено е това, че и до днес в историографията няма що-годе 

единна и точна оценка на събитието.    

Иначе, критичният професионален анализ на снимков материал може да бъде 

полезен за всеки историк. В конкретния случай обаче е уместно той да бъде 

направен въз основа на английския първоизточник и без публицистични 

пристрастия. А по въпроса за тъй нареченото влачене на „Хамидие” на 8 (21) 

ноември 1912 г. в българската литература и обществена практика има твърде 

много публицистика и скръбно малко историография.  
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