
Как и от кого е приет параходът „Родина“ през 1935 г.? 

 

Капитан Александър Енчев, когото читателите на „Морски вестник“ вече 

познават от „Писма от Голямото горчиво езеро“, придружен от колеги 

заминават от Варна за Бремен на 30 октомври 1935 г. Пътуват през София, 

Белград, Будапеща, Виена, в Хамбург преспиват една нощ и пристигат в 

Бремен на 4 ноември 1935 г. Защо в „Морски сговор“ през декември 1935 

г. е съобщено, че параходът „Родина“ (бивш „Eisenach“) е приет на 2 

ноември 1935 г. и защо тази дата е официално приета от нашата 

историография, тепърва трябва да се изяснява. И защо БТПД толкова 

много бърза с приемането на кораба, че изпраща за тази цел само малка 

част от екипажа, при това – без капитана? Още един въпрос, на който 

трябва да се търси отговор. 

  
Пощенската картичка, която капитан Александър Енчев изпраща на 

майка си Елена Енчева от Бремен, 5 ноември 1935 г. 

 

В пощенската картичка, която капитан Александър Енчев изпраща на 

майка си Елена Енчева от Бремен, 5 ноември 1935 г., той пише: 

„Благополучно в Бремен, в Хамбург беше само една нощ от гарата в 

хотела и обратно на гарата. Всичко минава много бързо като кино, само 

Будапеща видяхме нещо повече за 1 час. Вече сме на парахода, голяма 

удобна кабина, града интересен. Работа колосална. Пишете на адрес 

Българско консулство за І капитан Ал. Енчев, Бремен. Параходът се казва 



„Родина“. Ще останем вероятно до 20-ти. Аз съм добре, поздравявам 

всички.“ 

 
Момент от освещаването на „Родина“ в Бремен, 16 ноември 1935 г. Зад 

православния свещеник е капитан Александър Енчев. 

  
Още един момент от освещаването на „Родина“, 16 ноември 1935 г., 

Бремен. И тук капитан Александър Енчев се вижда добре. 

 

Официалната церемония по смяна на флаговете е на 16 ноември 1935 г. 

Отразена е в местния вестник „Bremer Nachrichten“ в неделния брой от 17 



ноември 1935 г. Поместена е фотография и текст, в който се отбелязват 

присъстващите и това, че флагът е приет от капитан А. Енчев. 

  
Изрезка от публикацията в „Bremer Nachrichten“, 17 ноември 1935 г. 

 

Кои са присъстващите от българска страна? Пълномощният министър на 

Царство България в Берлин – д-р Христов, българският консул в Бремен - 

Баев, началникът на Флота на Н.В. капитан І ранг Иван Вариклечков (по 

това време той е и правителствен делегат в УС на БТПД), министърът на 

народното стопанство Янаки Моллов, капитан-лейтенант Протасий 

Пампулов от Щаба на Флота на Н.В., главният механик Петър 

Керемидчиев, председателят на Управителния съвет на БТПД Св. Греков и 

морякът Панайот Бръшнаров.  

 Капитан Александър Енчев посреща 

гости на борда на „Родина“, ноември 1935 г. 



Интересна информация се съдържа в писмото на Елена Енчева до сина й от 

15 ноември 1935 г.: 

„Писах ти преди една неделя на адрес Българското консулство в Бремен 

според адреса, който ми даваш в картичката си от същия град, но не зная 

дали си го получил. Сега ти пиша т. е. изпращам писмото си за по сигурно 

чрез командата Попов и другий екипаж, които заминават утре при вас. От 

Веню Димитриев (братовчед на Елена, чиновник в София) се научих, че 

Попов се назначава за комендант на „Родина“, също заминава Найденов 

като І капитан, за тебе не питах, вижда се, че оставаш ІІ капитан, защото 

заминавал и друг един младши. Ти ще ми пишеш за това, защото тук едва 

ли ще има от кого да се науча. Щели сте да отидете в Амстердам и сте 

имали да донесете голям товар за Румъния.“ 

  
Част от писмото на Елена Енчева до сина й, изпратено на 15 ноември 

1935 г.     

 

Видно е, че основната част от екипажа, водена от капитан Васил Попов, 

тръгва от България към Германия на 16 ноември 1935 г. – на датата, когато 

в Бремен „Родина“ е осветен. 



Има и още една, неизвестна за изследователите, страница от историята на 

парахода „Родина“. Корабът потегля от Варна в началото на февруари 1936 

г. Това е първият му рейс от България. На борда му, като пътници, са 

двама интересни български политици: о.з. генералът от пехотата Сава 

Савов (бивш маршал на двореца по времето на цар Фердинанд, гравитиращ 

към Демократическата партия) и бившият министър на просвещението в 

правителството на Александър Стамболийски Стоян Омарчевски (по това 

време член на дясната земеделска група „Орач“. Тяхната задача е да 

проучат възможностите за бъдеща визита на цар Борис ІІІ във 

Великобритания. На борда, като придружаващо лице, е първата съпруга на 

Александър Енчев - Хермина Йелингер (бракът им е сключен на 26 януари 

1936 г. и това е своего рода сватбено пътешествие).  

Генерал Савов е първи братовчед на майката на капитан Енчев – Елена 

Енчева. Затова и капитан Енчев, и първата му съпруга, са сред лицата, 

придружаващи генерала и екс-министъра по време на различни техни 

срещи във Великобритания. Те се случват в началото на април 1936 г. и 

свидетелства за това са две фотографии, запазени в семейния архив.  

  

От ляво на дясно: о..з. генерал Савов, Хермина Йелингер – Енчева, 

капитан Александър Енчев, шотландският лорд Александър Мюър и 

Димитър Станчов – български политик и дипломат. 

 

В едно от писмата си до Елена Енчева, капитан Енчев пише: „…На гости в 

замъка Blair Drummund в Северна Шотландия до Стърлинг у Надежда 

Станчова - Лейди Мюър, прекарахме една седмица между английски 



аристократи...“ Семействата Енчеви и Станчови също са много близки и 

това личи на другата снимка: 

  
От ляво на дясно: о.з. генерал Савов, Надежда Станчова (дъщеря на 

Димитър Станчов) - Лейди Мюър, Димитър Станчов, Хермина Йелингер – 

Енчева, капитан Александър Енчев. 

 

Така по време на втория си рейс „Родина“ става и част от неофициалната 

дипломатическа история на България. 

А в биографията на капитан Александър Енчев има още много интересни 

моменти, които, живот и здраве, ще представим на читателите на „Морски 

вестник“. 

 

Атанас ПАНАЙОТОВ 


