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МОРСКОТО КНИГОИЗДАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1917 Г. 

 Публикуваните от време на време сведения за стари морски книги са 

интересно четиво, но липсват публикации за морското книгоиздаване в 

България през продължителен период в миналото. Например за периода до 

средата на ХХ в. резултатите от единственото подобно проучване са 

поместени през 1930 г. в списанието „Морски сговор” и представят 

изданията до 1930 г. То е дело на основоположника на българската морска 

библиография кап. II ранг Сава Н. Иванов и според него през 1917 г. са 

издадени само две български морски книги [1, с. 13]. За слабото познаване 

на историята на морската книга в страната ни е достатъчен само един 

пример. Преди няколко години писателят Никола Радев съобщи, че „ … 

през 2002 г. Университетското издателство „Св. Климент Охридски” 

отпечата първата българска антология - морска! …” (подч., И.А.) [2]. 

Обърнете внимание, че това твърди един от видните ни съвременни 

маринисти, а не обикновен читател. Но въпросната „първа” българска 

морска антология е всъщност четвъртата, след като преди нея са 

издадени: 

  Антология за морето. Из творчеството на големите поети. Състав. 

Каля Лазурин. С., 1938. 64 с. (корично заглавие – Чайки над морето);  

 Винаги море ще има. Антология на световната поезия за морето. 

Състав. Атанас Далчев и Александър Муратов. Варна, Държ. изд., 1971. 

380 с. 5 100 тир. 

 Море, стихия, вечност. Антология на българската  поезия за морето. 

Състав. Петър Алипиев и Андрей Германов. Варна, Държ. изд., 1972. 248 с. 

5 100 тир. 

 Въз основа на дългогодишно собствено проучване на българската 

морска литература (книги, периодика, нормативни актове, дисертации) от 

Възраждането насам твърдя, че преди сто години у нас са издадени най-

малко 12 книги на морска тема. По-нататък предлагам сведения за тях, но 

преди това кратка информация относно въпроса много или малко са 

издадените български морски книги през 1917 г.? За този сравнителен 

анализ използвам междинни резултати от споменатото вече мое проучване 

на българското морско книгоиздаване. 

  През първите две десетилетия на миналия век в България са издавани 

средно по 14 морски книги годишно, като повечето от тях са от български 

автори – 10. През десетилетието на войните (1911-1920 г.) тези два 

показателя са съответно 13/9. От това гледище, издадените през военната 
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1917 година 12 морски книги, от които 8 – от български автори, са 

всъщност добро издателско постижение за време, през което страната 

ни участва в три войни. През последното десетилетие на ХХ в., при 

несравнимо по-благоприятните условия, в страната са издавани средно 60 

морски книги годишно, от които обаче повечето са преводни заглавия, 

докато заглавията от български автори са средно 10 годишно. От друга 

страна, обективният сравнителен анализ изисква съпоставка на качествени 

показатели, но това предполага участието на специалисти от различни 

тематични направления. Известно е обаче, че с литературна критика се 

занимават изключително автори в хуманитарната област, за които 

обикновено дори в епохата на научно-техническата революция, 

компютрите и интернет терминът „литература” не означава и 

специализирана литература (техническа, медицинска, селскостопанска и 

т.п. нехудожествени тематични направления). За да се убедите в това, 

достатъчно е да прегледате обширната статия „Литература” в третия том 

на академичната Енциклопедия „България” от 1982 г. (с. 770-794).   

Моята задача относно историята на морската ни книжнина е поне да 

издиря и опиша българската морска книга от Възраждането до средата на 

ХХ в., защото представата ни за нея понастоящем е твърде деформирана. 

Например според споменатия вече библиографски анализ на кап. II ранг С. 

Н. Иванов, до 1930 г. са издадени ок. 180 книги, от които той поименно 

описва само 118, а останалите 62 вероятно са експертна преценка. В това 

число е представен и възрожденският период със … само едно заглавие, 

който период при настоящия анализ изключвам, а за 1878–1930 г. твърдя, 

че досега съм издирил и описал общо 628 заглавия, от които 486 – от 

български автори. Допускам обаче, че все още не съм обхванал някои 

учебници и нормативни издания, както и издания с гриф „Поверително”.  

 До 1920 г. сравнително рядко се срещат данни за тиражите на 

книгите и поради това само за една от дванайсетте книги е известно, че тя 

е отпечатана в 1000 екз. А през периода 1920-1944 г. тиражите 2000-4000 

за морска книга не са изключение. Близо век по-късно това са фантастични 

числа за иначе Морска България… 

 

 1. Вагнер, Рихард. Скитникът холандец. Романтична опера в 3 

действ[ия]. Текст и музика Рихард Вагнер. Прев. П.[авел] Недков. 

Пловдив, Отец Паисий, 1917. 79 с., 1 л. портр. Нова художествена 

библиотека. № 34-35 [3, с. 143].  
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http://www.hralupa.com/index.php?act=viewProd&productId=30232  

 Д-р Павел Недков (1872 – 1932 г.) - 

http://static02.podtepeto.bg/uploaded/images/1_28000394_m.jpg] 

 Гениалният немски композитор Р. Вагнер създава операта „Летящият 

холандец” на основата на легендата за прочутия ветроход-призрак. 

Преводачът д-р Павел Недков завършва естествени науки през 1897 г. в 

Лайпциг с успешна защита на дисертация на тема от областта на 

биологията [4, с. 91]. От 1898 до кончината си през 1932 г. живее в 

Пловдив. Интелектуалец с разностранни интереси, красив глас на оперен 

певец и преводач от немски език [5], [6]. На българска сцена операта 

„Летящият холандец” от Р. Вагнер е представена за пръв път на 10 

февруари 1930 г. в София под диригентството на Венедикт Бобчевски и 

Херман Щанге [9]. 

https://www.hralupa.com/index.php?act=viewProd&productId=30232
https://static02.podtepeto.bg/uploaded/images/1_28000394_m.jpg
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2. Валентинер, Макс. 300 000 тона потопени или Подвизите на 

подводницата U-38 и дейността, развита от нея в Черно и Средиземно 

море. С., 1917. 126 с. Библиотека Аз знам всичко [3, с. 329]. 

 Корицата на първото немско издание „300000 

Tonnen versenkt! Meine U-Boots-Fahrten” (1917 г.) - 

https://ia600802.us.archive.org/zipview.php?zip=/4/items/olcovers645/olcovers

645-L.zip&file=6457500-L.jpg 

 Капитан-лейтенант Макс Валентинер (1883 – 1949 

г.) - https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/564x/e4/3c/ff/e43cff45a5e4d05f7f34021fccea05d8.jpg 

По време на Първата световна война българските вестникари отделят 

значително внимание на действията на подводниците, особено на 

германските. През лятото на 1917 г. по време на дарителската изложба в 

салона на Военния клуб в София с предмети, изработени на фронта от 

https://ia600802.us.archive.org/zipview.php?zip=/4/items/olcovers645/olcovers645-L.zip&file=6457500-L.jpg
https://ia600802.us.archive.org/zipview.php?zip=/4/items/olcovers645/olcovers645-L.zip&file=6457500-L.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/e4/3c/ff/e43cff45a5e4d05f7f34021fccea05d8.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/e4/3c/ff/e43cff45a5e4d05f7f34021fccea05d8.jpg
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войниците на IX пех. Плевенска дивизия, за пръв път е изпълнен маршът 

на българските подводничари „Напред, подводници!” [10]. През същата 

година в Германия е издадена книгата „300 000 тона потопени! Моите 

плавания с подводница” от капитан-лейтенант Макс Валентинер – 

командир на германската подводница „U–38” [11]. Немското издание 

веднага е преведено на български език от неизвестен и до днес преводач. 

Той положително е имал основание да остане анонимен, защото авторът на 

книгата тогава е обявен от Антантата за военен престъпник заради груби 

нарушения на международното право като командир на  „U–38” [12]. 

Заглавието на българския превод на книгата е неточно и подвежда 

читателя, защото поставя действията на подводницата в Черно море на 

първо място, макар че в този район тя прави само две плавания (септември 

1916 г.), по време на които не потопява противников тонаж [13].  

Най-напред българският превод на книгата на М. Валентинер е 

издаден в 9 брошури на Библиотеката „Аз знам всичко” [3, с. 329], 

началото на отпечатването на които е рекламирано в края на септември 

1917 г. Името на М. Валентинер като автор се появява в българската 

литература отново след 15 години на страниците на списание „Морски 

сговор”, което помества негови спомени като командир на подводницата 

„U–3” през периода август–октомври 1914 г. Любопитни са 

допълнителните сведения, които преводачът С. Н. Иванов добавя към 

авторския текст: „Капитан-лейтенант М. Валентинер е един от най-добрите 

командири на германските подводници. През време на световната война 

той е потопил 420 000 тона съглашенски търговски кораби. Съгласно 

Версайския договор, силите от Съглашението искаха да им бъде предаден, 

за да бъде даден под съд. Подводник „U–3” е един от най-старите, най-

малките и най-негодни германски подводници […]” [15, с. 21].  

3. Временно положение за управлението на морските части. 

Варна, Издание на флота на Н. В., 1917. 71 с.   

С. Н. Иванов съобщава за това издание още през 1930 г. [1 , с. 10]. То 

влиза в сила със заповед № 948 от 8 юли 1917 г. по Действащата армия [16, 

с. 30].  

4. Кашлакев, [Петър Иванов] мех. Записки по парни машини 

(машинни елементи). За I курс на Машинното училище при Флота на 

Негово Величество. Варна, Добри Тодоров, 1917. 116 с. [17].  

Един екземпляр от този учебник се съхранява във фонда на 

Военноморския музей във Варна и един понастоящем се предлага на 
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антикварния пазар в интернет [17]. Авторът мех. П. Ив. Кашлакев 

преподава в Машинното училище при Флота чертание (1906-1912 г.),  

машинни елементи (1908–1912 г.), парни котли (1914 - 1917, 1918 - 1919, 

1920 - 1923 г.) [18, с. 120-124]. 

  Титулната страница на учебника - 

http://knizhen-pazar.net/books/039/3962/396247_1.jpg 

Кап.-лейт. Петър Ив. Кашлакев (1880-1929 г.) - 

http://old-www.naval-acad.bg/images/nach-MU/PKashlakev.jpg 

5. Морфов, Богдан. Значението на морските пристанища на 

Балканския полуостров. С., К-т за изучване на бълг. земи, 1917. 43 с. 1 к. 

[8, с. 183]. 

Авторът е главен директор на железниците и пристанищата в  

Министерството на железниците, пощите и телеграфите, изтъкнат 

https://knizhen-pazar.net/books/039/3962/396247_1.jpg
https://old-www.naval-acad.bg/images/nach-MU/PKashlakev.jpg
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представител на инженерната колегия в страната. Това е втората му от 

общо три морски книги (1908, 1917 и 1936 г.).   

6. Недев, Неделчо. Дунав от гледище на съвременното речно 

конвенционално право. С., БАН, 1917 (С., Царска придворна печ.). IV, 196 

с. 1000 тир. Българска библиотека. № 13. – [8, с. 238] 

С. Н. Иванов съобщава за това издание още през 1930 г. [1, с. 10]. 

Авторът на книгата е известен флотски офицер. По искане на 

Министерството на войната началникът на Флота подполк. Константин 

Кирков през август 1914 г. му възлага да разработи темата за 

корабоплаването по големите реки, правния режим на Дунав и развитието 

на дейността на Европейската дунавската комисия.  

     Капитан I ранг Неделчо 

Недев (1875–1948 г.) – Снимката е от фонда на Държавен архив – Варна. 

7. Ненов, Георги Н. Записки по технология. За I, II и ІІІ курсове  на 

Машинното училище при Флота на Негово Величество. Варна, печ. Добри 

Тодоров, 1917. 103 с. с черт. [8, с. 255]. 

Авторът преподава технология в Машинното училище при Флота 

през периода 1916–1919 г.  

8. Николов, Ангел. Дунавският въпрос. С., Държ. печ., 1917. 52 с. – 

К-т за българските земи. Кн. 10  [8, с. 272]. 

9. Петранов, Васил. Записки по електротехника за Специални 

школи при Флота. Варна, 1917.   
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Един екземпляр от този учебник се съхранява във фонда на 

Военноморския музей във Варна. Авторът инж. В. Петранов е  роден във 

Варна, завършва електроинженерство в Нанси, Франция [19]. През 1917– 

1918  учебна година преподава електротехника в Машинното училище при 

Флота [18, с. 123]. През 1922 г. сътрудничи активно като автор на 

варненското списание „Български техник”. Интересна е статията му 

„Движението на корабите чрез електричество”, в която прогнозира, че 

газовата турбина ще измести парната турбина и дизеловия двигател като 

корабно задвижване [20]. През същата година става главен редактор на 

това списание (от бр. 7). През 1923 г. издаването му е прекратено и, 

съдейки по факта, че към  края на 1925 г. живее във Франция [21, с. 74], 

след което липсват сведения за него, вероятно още от 1923 г. окончателно 

напуска България. 

10. Стриндберг, Аугуст. Викинги. С., печ. С. М. Стайков, 1917. 40 с. 

60 ст. – Библ. Цвят. № 2 [22, с. 358].  

 Националната библиография не разполага със сведения за 

оригиналния източник и името на преводача.  От друга страна, подробна 

съвременна библиография на творчеството на видния шведски писател А. 

Стриндберг не съдържа произведение със заглавието „Викинги” [23].  

Известно е обаче, че през 1907 г. в Русия е издаден сборникът 

„Литературные силуэты. Оскар Уайльд. Жорис Гюисманс. Август 

Стриндберг: характеристики и произведения”, който включва разказът 

„Викинги” от А. Стриндберг (с. 84-101) [24]. Поради това  предполагам, че  

преводът на български език най-вероятно е направен от руски език. 

11. Учебник за моряка. [Варна?, Флот на Негово Величество?] 1917. 

Литогр. [25, с. 4]. 

Това е първото издание на една от най-известните български 

морски книги, но и до днес за него не е публикувано сведение за съхранен 

някъде (макар и в лична колекция) екземпляр. Съществуването му е 

потвърдено единствено в предговора на следващи издания на учебника, 

чиито точен брой и до днес не е изяснен със сигурност. Странен е и 

фактът, че това пионерно издание не е описано в библиографията на С. Н. 

Иванов, който отбелязва само изданието на учебника от 1920 г., макар че 

до 1930 г. има поне още едно издание. През 2001 г. представих подробно 

историята на „Учебник за моряка” [26], [27], но стогодишнината от 

появяването му е подходящ повод за него да бъде напомнено отделно, като 

се публикуват и издирени междувременно сведения [28]. 
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 Меката корица на изданието от 1920 г. 

https://www.olx.bg/ad/tsarski-voenen-uchebnik-za-moryaka-mnogo-ryadak-

1920g-korab-hrabri-ID6s82E.html 

 Има и издание с твърда корица - 

http://www.hralupa.com/index.php?act=viewProd&productId=12057 

 

12. Цанков, Александър. Нашите икономически интереси на Дунава 

и на морето. С., 1917. 47 с., 1 отд. л.: табл. Комитет за изучаване на 

българските земи. № 7 [29, с.189]. 

https://www.olx.bg/ad/tsarski-voenen-uchebnik-za-moryaka-mnogo-ryadak-1920g-korab-hrabri-ID6s82E.html
https://www.olx.bg/ad/tsarski-voenen-uchebnik-za-moryaka-mnogo-ryadak-1920g-korab-hrabri-ID6s82E.html
https://www.hralupa.com/index.php?act=viewProd&productId=12057
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