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Коя „Колхида” и кога е потънала край Черни нос 

 През миналата година българската морска литература беше 

обогатена с едно оригинално издание: Живков, Владимир М. Карта на 

потъналите кораби по българското крайбрежие на Черно море. ИК 

„Морски свят – Морски вестник” – Варна и „Хидролок” ООД – София, 

2014 [1], с приложен към нея каталог [2], [3]. То положително е резултат от 

къртовски труд и заслужава подобаващо уважение и подкрепа. Във връзка 

с това с най-добри чувства към автора предлагам едно допълнение и едно 

уточнение. 

Допълнението се отнася до съобщение във вестник „Напредък” на  

22 ноември (4 декември) 1875 г.: „Австрийскийт вапор „Трапезунд”, който 

тръгна миналийт петък от Цариград за Варна, стигнал там благополучно и 

трябваше да чака до във вторник пощата от В[и]ена, когато една силна 

буря го принудила, през нощта в неделя срещу понеделник, да вдигне 

желязото си от туй не толкоз сигурно пристанище. Като искал да са 

отдалечи на вътре в морето, той са ударил о носа називайем Манастирят и 

потънал. „Трапезунд” беше един от най-хубавите вапори на компанията 

„Лойд”, и сега един телеграм от капитанина на вапора „Прогрессо”, който 

беше изпроводен на помощ на „Трапезунд”, известява, че морето разбило 

вече на части потъналийт вапор”. Става дума за парахода „Trebisonda”, 

построен през 1864 г. В стария периодичен печат се срещат и други 

подобни съобщения и някои от тях биха могли да помогнат за евентуално 

издирване на неизвестни досега кораби, потънали по българското 

крайбрежие на Черно море.  

 Уточнението е свързано с историята на един от най-известните 

кораби, отбелязан на новоиздадената карта. Имам предвид руската яхта 

„Колхида”. Двете най-важни задачи при съставянето на подобна карта са, 

разбира се, определянето на точните координати на местонахождението на 

потъналия кораб и достоверното му идентифициране. В приложения 

каталог са публикувани обаче и данни за историята на корабите, а добре би 

било те да бъдат достоверни или поне по-близо до истината, доколкото 

могат да бъдат издирени надеждни сведения. Поради това за „Колхида” 

предлагам допълнителна информация по два въпроса: кога потъва и коя 

яхта с това име потъва. 

 Сравнително лесно може да се изясни датата на потъването на 

„Колхида”. Според каталога към картата, това се случило през декември 

1920 г. [2, № 2]. Катастрофата обаче положително е станала на 3 март 
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с. г. Същата дата се споменава тук-там в интернет от руски историци, но 

поне досега нито един от тях не е публикувал руски първоизточник за нея. 

Преди три години потвърдих датата въз основа на съобщение във в. „Мир” 

от 8 март с. г., което е публикувано само пет дни след събитието и има 

висока степен на достоверност [4]. Междувременно издирих още три 

съобщения в български вестници от 8 март, които също потвърждават 

събитието от 3 март [5], [6], [7]. Докато източникът за дописките във 

вестниците „Мир” и „Свобода” [5] вероятно е един (съдейки по 

допуснатата грешка за района на потъването – нос Емине), то вестниците 

„Пряпорец” [6] и „Напред” [7] съобщават за Черни нос и положително 

ползват независими информатори. Вестникарските съобщения се 

потвърждават и от две свидетелства на пряк участник в събитието – София  

Фьодоровна Шатилова (1887-1983 г.). През 1973 г. издаваното в Париж 

руско списание „Часовой” (№ 568, стр. 17-19) публикува нейните спомени  

„Из моих воспоминаний в период гражданской войны”, в които тя описва 

бягството си от Крим с кораба „Колхида” през февруари 1920 г. [8]. 

Достоверността на този мемоарен източник се потвърждава от запазена 

молба на С. Ф. Шатилова до „Руско-българския комитет за помощи на 

бежанците”, съставена от нея още на 24 март 1920 г. във Варна: 

„Изгубвайки всички вещи и ръчен багаж на загиналата яхта „Колхида”, 

моля за издаването на три одеала за майката на моя мъж, за мен и моето 

момиче, също изгубили цялото имущество [...]” [9]. Тази молба, съставена 

само три седмици след потъването на яхтата от лице, пътувало на нея, 

доказва истинността на съобщенията в четири български вестника, че 

„Колхида” загива през март 1920 г. (по-конкретно – 3 март) [10]. 

 А сега за версията, че „Колхида” е построена „във финландски 

корабостроителен завод през 1898 г. за членовете на  императорското 

семейство под името „Тамара”. През 1913 г. руското морско министерство 

купува яхтата от великия княз Александър Михайлович и я преименува 

„Колхида” на името на бивш ветроходен кораб на руския военноморски 

флот” [2, № 2]. Това е общоприетата версия, така твърди и руската 

Уикипедия [15]. Още през 2012 г. обосновах съмненията си относно 

достоверността на ранната история на тази яхта (до 1913 г.), а 

междувременно в интернет се появиха нови сведения, които още повече 

потвърждават несигурността и противоречията в твърденията на трудно 

изброимо количество руски автори (да не говоря за безкритичността на 

нашенските ...). Няколко примера за това. 
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 ПЪРВО. Великият княз Александър Михайлович наистина е 

притежавал яхта „Тамара”, но тя не е построена нито през 1898 г., още по-

малко – специално за него или за руското императорско семейство изобщо.  

Той купува една английска яхта, но прави това през 1889 г. Тя е първата от 

три едноименни океански яхти „Lady Torfrida”, произведени през 1883 г. в 

престижната шотландска корабостроителница „Fairfield Shipbuilding and 

Engineering Company” в Гавън (днес част от Глазгоу) на р. Клайд за 

Уилиам Пиърс – един от собствениците на корабостроителницата [16], 

[17], [18]. След купуването й яхтата е преименувана на „Тамара” и с нея 

великият княз Ал. Михайлович извършва през периода 1890-1891 г. 

тристадневно плаване до тропически цели като Сингапур, Индия, остров 

Ява, Цейлон и други екзотични  места. 

 ВТОРО. Издаденият още през 1892-1893 г. двутомен пътепис за 

плаването на великия княз Ал. Михайлович съдържа описание на яхтата 

„Тамара” и нейни чертежи. От една илюстрация с яхтата и неин чертеж, 

публикувани в този пътепис, отлично се вижда, че тя е двумачтова [19], а 

не тримачтова, каквато е известната илюстрация на „Колхида” („Пернач”) 

[15], [20].  

 ТРЕТО. Според руски и български източници, яхтата „Колхида” 

(1898 -1913 г. – „Тамара”) има дължина 67,1 м  и широчина 8,7 м [2, № 2], 

[11], [15], но според  английски източници тези главни размери са 

съответно 62,6 и 7,8 м [17], [21]. Още по-съществени са различията при 

газенето, което според руските източници е 4,3 м [15] и то нелогично е по-

голямо от дълбочината на корпуса на „Тамара” („Lady Torfrida”) –  4,2 м 

[17]. 

 ЧЕТВЪРТО. Разминаването между руски и английски източници е 

най-значително и смущаващо при твърденията относно съдбата на руската 

яхта „Тамара” след 1913 г. Версията на руските автори се свежда до 

следното: „През юни 1913 г. е купена от Морското ведомство, пребазирана 

в Севастопол  и превърната в кораб за връзка при щаба на командващия на 

Черноморския флот”, като от същата година получава името „Колхида” 

[15]. Според английски източници обаче, през 1898 г. „Тамара” е 

преименувана на „Тавел” и пребазирана в Севастопол, между 1904 и 1907 

г. е продадена на гръцката компания „Ionian S.S. Navigation Co.” в Пирея,  

преименувана на „Assos” и плава до 1934 г. [17]. Същото потвърждава и 

гръцки източник [22]. Достоверността на твърденията на английските и 
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гръцкия източници, че яхтата „Тамара” е преименувана още през 1898 г., 

се потвърждава косвено от два руски първоизточника: 

 - в свое писмо от 6 (18) септември 1900 г. руският писател А. П. 

Чехов пише до журналиста А. Б. Тараховски: „Из Балаклавы в Ялту можно 

добраться на пароходе „Тавель”, очень хорошем, быстроходном; этот 

пароход ходит во всякую погоду.” (подч. И.А.) [23]; 

 - в солиден руски справочник за военните флотове в света, издаден 

през 1909 г., на цяла страница са представени основните технически данни 

за руските императорски яхти. Те са подредени в два раздела: Балтийски 

флот и Черноморски флот. Към 1909 г. и в двата флота няма 

императорска яхта „Тамара”.  В състава на Черноморския флот има яхта 

„Колхида”, но тя е построена през 1866 г. в Англия [24] и очевидно е 

руският стационер в Цариград, който през 1913 г. е преименуван на 

„Лукулл” [25]. 

 ПЕТО. Досега в интернет нито един руски автор не е направил 

някакво що-годе видимо усилие да изясни противоречията в историята на 

„Колхида” („Пернач”) до 1913 г. Прави впечатление и фактът, че в Руския 

държавен архив на Военноморския флот се съхранява фонд 1181 –  

„Колхида”, посыльное судно Черноморского флота (1913-1917), който 

съдържа три дела, но те предлагат документи само за периода 1914-1915 г. 

(радиотелеграми и ведомости за налични болни) [25], т.е. в този архив най-

вероятно липсват документи за историята на яхтата до 1913 г. От 

достъпните досега публикации в интернет не става ясно  руски автор, 

който публикува сведения за яхтата до 1913 г., въз основа на какъв 

източник прави това: по първоизточник от времето на събитието или по   

някакъв популярен или псевдонаучен вторичен източник, авторът на който 

не е ползвал първоизточник, но без никакъв критичен анализ на свои 

предшественици има вече мнение по въпроса ... Например при търсене в 

Гугъл по словосъчетанието „императорская яхта „Тамара” линкът за 

двутомната книга „23 хиляди миль на яхте „Тамара” (1892-1893 г.) се 

появява още на първата страница и преди линка за статията „Колхида” 

(яхта, 1898)” в руската Уикипедия, но очевадните противоречия между 

сведенията за „Тамара” в двете статии не смущават нито един познавач на 

историята на „Колхида”, която до 1913 г. уж била „Тамара”. Не открих 

разумен отговор за това противоречие в писанията на тези познавачи, но 

поне не заблуждавам съзнателно читателите и насочвам вниманието им  
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към липсата на достоверни сведения за историята на „Колхида” 

(„Пернач”) до 1913 г. 

  

Литература и забележки  

 1. 

http://www.morskivestnik.com/compass/news/2014/072014/072014_92.html 

 2. Живков, Владимир М. Карта на потъналите кораби по 

българското крайбрежие на Черно море. 77 кораба. Тайни и загадки. ИК 

„Морски свят – Морски вестник” – Варна и „Хидролок” ООД – София, 

2014. [96 с.]. 

 Дължа благодарност на д-р Атанас Панайотов, който ми подари 

екземпляр от картата с приложения каталог и ми осигури възможност да 

ползвам това ценно издание. 

 3. Понастоящем това морско издание липсва в електронните 

каталози на НБКМ – София, и РБ „П. П. Славейков” – Варна, и неговото 

официално библиографско описание остава неясно. Оставям настрана 

противоречивите описания в интернет като например това в 

специализирания сайт „Български книжици”: Живков, Владимир М. 

Потъналите кораби по българското крайбрежие + Карта на Черно море. 

Wreck Book, 2014. 94 с. Според това описание изданието е книга с издател 

„Wreck Book”, а картата е приложение към книгата. Да, но волята на 

автора, съдейки по библиографското каре в каталога, е друга: „Карта с 

приложение - каталог” [2, с. 96]. Същевременно на предната корица са 

поместени две напълно противоречиви наименования на каталога 

(коричното наименование и наименованието в библиографското каре на 

каталога), като в библиографското каре от вътрешната страна на тази 

корица фигурира международен стандартен номер за книга (ISBN). 

Засягам тези противоречия единствено и само да уточня, че тук условно 

използвам две отделни библиографски описания за картата и каталога към 

нея, за да избегна недоразумения при цитирането най-вече на каталога.  

 4. Алексиев, Иван. Кога потъва руската яхта „Колхида”. –  

http://morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/ivanalex11092012.html   

(публикувано 11 септ. 2012 г.) 

 5. Потънала яхта. – Свобода, №  2687, 8 март 1920, с. 2 

6. Във Варненското пристанище вчера е пристигнал руският 

параход „Владимир” ... – Пряпорец, № 52 , 8 март 1920, с. 2. 

7.  Нови руски бежанци. – Напред, г. I, № 217, 8 март 1920, с. 2. 

https://www.morskivestnik.com/compass/news/2014/072014/072014_92.html
https://morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/ivanalex11092012.html


 6 

8. Писательницы России (Материалы для 

биобиблиографического словаря). –  

http://book.uraic.ru/elib/Authors/Gorbunov/sl-24.htm 

9. Эмил Ив. Димитров. Литературоведение „На пороге” 

(Русская эмиграция в Варне и лекция Н. Рутковского о Достоевском). - 

Электронный журнал LiterNet, 31.12.2005, № 12 (73). –  

http://liternet.bg/publish2/eivdimitrov/literaturovedenie.htm 

10. Според каталога към „Карта на потъналите кораби ...”, „Колхида” 

била потънала  през декември 1920 г. [2, № 2]. Авторът очевидно  се е 

предоверил на версията на доц. д-р Траян Траянов, публикувана в сайта на 

„Морски вестник” на 2 септ. 2012 г. [11]. След като в същия сайт бяха 

поместени бележките ми по неговите твърдения [4], на 19 септември с.г. 

той публикува кратко съобщение по темата [12], което съвсем смирено 

приемам като отговор на критичните си бележки. Подобна мисъл от моя 

страна наистина е дързост, след като уважаваният от мен морски 

специалист e сметнал за досадна подробност да спомене обширната ми 

критична статия [4] по неговата версия [11], премълчава съществуването 

на факти за истинността на потъването на „Колхида” през март 1920 г.  

и с типичен „щраусов” подход продължава да разглежда единствено 

противоречията между версиите за потъването през май и ноември [12].   

Въз основа на разсъжденията на доц. д-р Тр. Траянов от 19 септ. 2012 

г. приемам, че той държи изключително много на твърденията на 

цитираните от него източници: статията на Ив. Казаков от 1967 г., 

историческия очерк на Ю. К. Кириенко от 1973 г. и препредадените 

спомени на Н. Бардская от наши дни [12]. Оставям настрана загърбването 

на публикуваните от мен факти, но се питам защо той (доц. д-р Т. Т.) така 

деликатно избягва да разсъждава относно достоверността на използваните 

от него източници и най-вече на очевидно фетишизирания спомен на Н. 

Бардская. Например защо авторът напълно игнорира съществуването на 

спомен на пряк участник в събитието като С. Ф. Шатилова, за чиято 

достоверност свидетелства публикация за документ от 24 март 1920 г., а 

предпочита да се довери на спомен на човек, който не е пряк участник в 

събитието, а само препредава спомен на майка си или в най-добрия случай 

– спомен на баба си? Имам предвид факта, че Н. Бардская, която е родена 

през 1941 г., сама почтено признава за спомените си (публикувани в 

интернет на 19 апр. 2013 г., 16:23 ч.): „это наверно совсем не точно”, не 

помни точната година на раждане на баба си – „1895 (3?)”, нито кончината 

на дядо си – „(скончался в 1934-ом?)” [13]. Подобни грешки са напълно 

https://book.uraic.ru/elib/Authors/Gorbunov/sl-24.htm
https://liternet.bg/publish2/eivdimitrov/literaturovedenie.htm


 7 

естествени, особено ако Н. Бардская е получила тази информация след 

години от майка си, а не пряко от баба си. Ако обаче тя не е сигурна за 

точността на годината при събитие от 1934 г., съвсем естествено е да 

сгреши и месец за събитие, което се е случило 14 години по-рано и тя (Н. 

Б.) не е участвала в него, а само след години препредава чужди спомени. 

Що се отнася до използването на руски източници за историята на 

потъналата „Колхида”, досега нито един руски автор не се е престрашил да 

публикува факсимиле или друг първоизточник за потъването на тази яхта. 

Само един руски форумджия, естествено – анонимен (под партизанското 

име Тритон), уверява, че бил имал документ за гибелта й: „(у меня где то 

есть телеграмма как она погибла)” [14]. Досега обаче тайнствената 

телеграма не се е появила в интернет. А с подобен род твърдения би могло 

да се докаже и отплаването на „Колхида” към Луната ...   

11. Траянов, Траян. Още за потъването на руската яхта „Колхида” 

(1920 г.). –  

http://morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/02092012trtr.html   

(публикувано 2 септ. 2012 г.). 

12. Траянов, Траян. Машина на времето или как се създава 

исторически факт. –  

http://morskivestnik.com/compass/news/2012/092012/092012_62.html  (публ.  

19 септ. 2012 г.). 

13. Наталия Бардская пишет: ЗАПРОС (прошение, заявление) от 

Бардской Натальи Александровны, ... – 

http://vgatchine.com/gosuslugi/cvma.html Тъй като напълно е възможно 

междувременно тази информация да изчезне от интернет, за всеки читател, 

който би искал да я провери, прилагам адреса на известната актриса: 

1799 София, ж.к. Младост 2, бл. 223, вх. 7, ап. 109. 

14. http://wap.kortic.borda.ru/?1-17-0-00000078-000-10001-0 

15. „Колхида” (яхта, 1898). –  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%B8

%D0%B4%D0%B0_%28%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0,_1898%29 

16. 

http://www.christies.com/lotfinder/LotDetailsPrintable.aspx?intObjectID=64444

9 

17. Clyde Built Ships. The History of shipbuilding on the River Clyde. 

– http://www.clydeships.co.uk/view.php?ref=6254 

https://morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/02092012trtr.html
https://morskivestnik.com/compass/news/2012/092012/092012_62.html
https://vgatchine.com/gosuslugi/cvma.html
https://wap.kortic.borda.ru/?1-17-0-00000078-000-10001-0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%28%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0,_1898%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%28%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0,_1898%29
https://www.christies.com/lotfinder/LotDetailsPrintable.aspx?intObjectID=644449
https://www.christies.com/lotfinder/LotDetailsPrintable.aspx?intObjectID=644449
https://www.clydeships.co.uk/view.php?ref=6254
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18. През периода 1883-1890 г. са построени 9 парни яхти с името 

„Lady Torfrida”: 1883 г. – 3, 1888 г. – 3 и 1890 г. – 3.   

http://www.shipindex.org/ships/lady_torfrida 

 19. 23 хиляди миль на яхте „Тамара”. – http://www.raruss.ru/bind-

edition/2056-yacht-tamara.html 

20. През 2012 г. в интернет не беше се появила още информация за 

двутомния пътепис от 1892-1893 г. за плаването на яхтата „Тамара”, 

поради което тогава се предоверих на картина на тримачтова яхта „Lady 

Torfrida” http://www.artvalue.com/photos Една от трите едноименни яхти, 

произведени през 1883 г., наистина е тримачтова [18], но едва сега от 

двутомния пътепис за плаването на великия княз Александър Михайлович 

през 1890-1891 г. става ясно, че той купува двумачтова яхта.  

21. sy Lady Torfrida. –  

http://www.clydesite.co.uk/clydebuilt/viewship.asp?id=1310 

22. http://www.nautilia.gr/forum/archive/index.php?t-58772.html 

23. Чехов, Антон Павлович. Полное собрание сочинений в 

тридцати томах. Том 27. Письма 1900-1901. –   

http://coollib.com/b/163068/read 

24.  Военные флоты 1909 г. С.-Петербург, Типогр. А. Бенке, [1909]. 

807 с. Сведенията за руските императорски яхти са публикувани на стр. 33 

във втория отдел на справочника, който има самостоятелна пагинация. 

Дължа благодарност на дългогодишния водолаз Веселин Венков за 

отзивчивостта, с която ми предостави да ползвам недостъпното за мен 

руско издание.  

25. Колхида (яхта, 1866). –   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%B8

%D0%B4%D0%B0_%28%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0,_1866%29  

Противоречията в ранната история на тази яхта (през XIX в.) нямат връзка 

с историята на яхтата „Тамара” и затова няма да ги коментирам. 

25. 

http://rgavmf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=123:-1151-

1200&catid=45:-1-50&Itemid=59#f1181 

 

 Иван АЛЕКСИЕВ 

 

  

https://www.shipindex.org/ships/lady_torfrida
https://www.raruss.ru/bind-edition/2056-yacht-tamara.html
https://www.raruss.ru/bind-edition/2056-yacht-tamara.html
https://www.artvalue.com/photos/auction/0/47/47236/simone-antonio-de-act-1860-191-1-the-steam-yacht-lady-torfrid-2472291.jpg
https://www.clydesite.co.uk/clydebuilt/viewship.asp?id=1310
https://www.nautilia.gr/forum/archive/index.php?t-58772.html
https://coollib.com/b/163068/read
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%28%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0,_1866%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%28%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0,_1866%29
https://rgavmf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=123:-1151-1200&catid=45:-1-50&Itemid=59#f1181
https://rgavmf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=123:-1151-1200&catid=45:-1-50&Itemid=59#f1181
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„Карта на потъналите кораби по българското крайбрежие на Черно 

море”. –  

http://morskivestnik.com/compass/news/2014/042014/images/1wreckmapsmall.j

pg 

 

  
Първата корица на каталога към „Карта на потъналите кораби ...” –   

http://www.morskivestnik.com/compass/news/2014/072014/images/1WreckBook

Icover1___.jpg 

 

  
Корица на книгата „23 хиляди миль на яхте „Тамара” (изд. 1892-1893 г.). 

–  http://www.antiquebooks.ru/pic/5/3001/14587_1.jpg 

https://morskivestnik.com/compass/news/2014/042014/images/1wreckmapsmall.jpg
https://morskivestnik.com/compass/news/2014/042014/images/1wreckmapsmall.jpg
https://www.morskivestnik.com/compass/news/2014/072014/images/1WreckBookIcover1___.jpg
https://www.morskivestnik.com/compass/news/2014/072014/images/1WreckBookIcover1___.jpg
https://www.antiquebooks.ru/pic/5/3001/14587_1.jpg
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Руската императорска яхта „Тамара”, илюстрация в книгата „23 хиляди 

миль на яхте „Тамара” (изд. 1892-1893 г.). –  

http://www.raruss.ru/images/stories/bind-edition-2/yacht-tamara/05.jpg 

 

  
Чертеж на яхтата „Тамара”, публикуван в книгата „23 хиляди миль на 

яхте „Тамара” (изд. 1892-1893 г.). –  

http://www.antiquebooks.ru/pic/5/3001/14587_4.jpg 

  

  
Яхтата „Колхида” (октомври 1918 – ок. май 1919 г. – „Пернач”, после 

канонерка № 18, от май 1919 г. – „Колхида”) –   

https://www.raruss.ru/images/stories/bind-edition-2/yacht-tamara/05.jpg
https://www.antiquebooks.ru/pic/5/3001/14587_4.jpg
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%B8

%D0%B4%D0%B0_%28%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0,_1898%29 Не 

успях да изясня кой руски автор за пръв път, кога и в какъв източник 

публикува тази снимка и дали съобщава нещо за нейния произход. Прави 

впечатление обаче, че според статията за „Колхида” („Пернач”) в 

руската Уикипедия, тя е заимствана от енциклопедичния справочник: 

Тарас, А. Е. Корабли Российского императорского флота 1892-1917 гг. 

Минск,  Харвест, 2000. 396 с. От обяснението към снимката в Уикипедия 

става ясно, че източникът е неизвестен... 

 

  
Чехов, Антон Павлович (1860-1904 г.), май 1901 г. - 

http://coollib.com/i/68/163068/i_001.jpg 

 

 
Част от стр. 33 от втория отдел на руския справочник „Русские флоты 

1909 г.” (изд. 1909 г.!), факсимиле. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%28%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0,_1898%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%28%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0,_1898%29
https://coollib.com/i/68/163068/i_001.jpg

