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Непубликуван досега научен доклад за историята на „Дръзки” (1992 г.) 

На 28 май 1992 г. Институтът по корабостроене – Варна (научно-

изследователска и проектно-конструкторска организация по корабостроене, 

съществувала през периода 1962-1995 г., повече позната на варненци като 

НИПКИК) проведе последната научна конференция в историята си. Тя беше 

посветена на 30-годишнината му и една от четирите секции на конференцията 

беше секция № 4 „Морска история”. Тази секция проведе заседанията си под 

председателството на кап. I р. доц. к.ист.н. инж. Георги Антонов (светла му 

памет!) и н.с. к.ист.н. Вълкан Вълканов (понастоящем - професор). 

Представени и обсъдени бяха следните доклади: 

1. Вълканов, Вълкан. Морската история и морското самоосъзнаване на 

българите. 

2. Бакърджиева, Теодора. Развитие на търговията и търговския флот по река 

Дунав (ХV-ХVІІІ в.). 

3. Змеев, Рачо. Тутракан – център за строителство на рибарски лодки на 

Долния Дунав. 

4. Буковинова, Вида. Към проблема за развитието на корабостроенето в 

Царево. 

5. Георгиева, Таничка С. Управление за  поддържане на плавателния път и 

проучване на река Дунав – задачи и дейност. 

6. Цонев, Младен. Към въпроса за някои от първите наши морски 

възпитаници. 

7. Куртев, Курти Г. Българският миноносец „Дръзки” – уникален  музеен 

експонат  (Според днешни френски корабостроителни специалисти). 

8. Иванов, Тремол. Българското корабостроене 1878-1944 г. 

9. Димитрова, Божидарка. Върху създаването на Пристанищна работилница – 

Варна. 

10. Алексиев, Иван. Върху развитието на металното корабостроене в 

България до 1936 г. 

11. Йорданова, Веселина Зл. Модулно корабостроене – етапи на развитие и 

перспективи. 

12. Ставрев, Васил. Корабни чертежи и графики чрез слово. 

13. Алексиев, Иван. Българинът и парахода до 1878 г.  
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По онова време бях началник на отдел „Научно-техническа информация” на 

ИК – Варна и нашият отдел отговаряше за организационно-техническата 

подготовка и провеждането на конференцията. Възстановявам 

наименованията и последователността на изнесените доклади както по 

протокола на секция № 4, подписан и представен от ръководството на 

секцията (съхранен e в архива ми), така и по личния си дневник, воден по 

време на заседанието на секцията. Дискусиите след докладите бяха записани 

на магнетофонна лента, предадена за съхранение във Военноморския музей – 

Варна. 

Ръководството на ИК – Варна имаше желанието да издаде докладите от 

конференцията в отделен сборник, но настъпилите финансови трудности в 

онези кризисни години осуетиха това. Все пак част от докладите на секция № 

4 бяха предадени в отдел НТИ за съхранение. През юни 1995 г. ИК – Варна 

беше ликвидиран като самостоятелна организация и прехвърлен като 

дирекция в структурата на „Варненска корабостроителница” (днес „Булярд 

Корабостроителна индустрия” ЕАД  – Варна). Непосредствено след 

ликвидацията подадох оставка и напуснах новия стопанин, но успях да запазя 

малка част от събирания от мен с години  архив по история на българското 

корабостроене (през 1997 г. тогавашният ръководител на дирекцията - 

приемник на ИК предпочете останалата част от историческия архив да бъде 

унищожена, вместо да ми бъде предадена, но това е друга история).   

Между оцелелите документи е и ръкописът на доклада на Курти Г. Куртев 

[1]. Изложението му предизвика оживено обсъждане дали корабът-музей 

„Дръзки” е всъщност легендарният „Дръзки”. Това и до днес е единственият 

случай в морската историография, когато все още твърде неясната история на 

изработването на този експонат е била предмет на научно обсъждане.  

Напомних за него през 2006 г. [2, с. 49-50], но продължаващите и до днес 

противоречия, недомлъвки и неясноти са повод да отбележа отново накратко 

основните твърдения по време на обсъждането, които възстановявам по 

тогавашните записи в личния си дневник.  

 Георги Василев (към 1957 г. работи във Флотски арсенал –Варна): 

Този не е истинският „Дръзки”, а корпусът на „Храбри”; 

 Д-р Владимир Павлов: Това е корпусът на „Строги”, във 

Военноморския музей е запазен паспортът му; 
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 Георги Калинов: Това е корпусът на „Храбри” (носовата част е 

негова), документът във Военноморския музей е на „Смели”. 

 

При това обсъждане беше засегнат и важният методологически въпрос до 

каква степен на преустройство или възстановка на граждански и военен 

кораб може да се приеме, че е запазена историческата стойност на 

оригиналния кораб. Например два от възможните варианти са: I вар. – при 

запазен оригинален корпус да се сменят главен двигател (двигатели), 

въоръжение или надстройки, или и трите промени едновременно, II вар. – 

върху неоригинален корпус да се монтират оригинален главен двигател 

(двигатели), оригинално въоръжение или оригинална надстройка, или и трите 

оригинални елемента едновременно. Председателят на секцията доц. Г. 

Антонов обеща, че от ВММ ще издирят и запишат спомените на 

„участниците в тази операция”, сиреч в изработването на сегашния експонат с 

името на „Дръзки”. По-нататъшната съдба на това обещание не ми е известна. 

Прилагам доклада на К. Куртев без съкращения. В текста поправям само 

забелязаните печатни грешки. Към доклада няма приложена литература, а 

всички бележки, означени в текста с числа в квадратни скоби, са 

добавени от мен. 

  

Литература и бележки 

1. С К. Куртев се запознах през 1992 г. по повод на участието му в 

конференцията на Института по корабостроене. По онова време той беше 

учител по история, след това повече не съм поддържал връзка с него, не съм 

виждал други негови публикации. 

2. Алексиев, Иван. Омаяни от кораби мъже. Дейци на българското 

корабостроене и кораборемонт до 30-те години на ХХ  в. Т. 2. Варна, ИК 

„Морски свят”, 2006. 256 с.  

Иван АЛЕКСИЕВ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

БЪЛГАРСКИЯТ МИНОНОСЕЦ „ДРЪЗКИ” – УНИКАЛЕН МУЗЕЕН 

ЕКСПОНАТ 

(Според днешни френски корабостроителни специалисти) 
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Интересът ми към съобщения в заглавието проблем датира от преди близо 5 

години. Пряк повод за моето изследване бе статията на френския 

корабостроителен историк Люк Фьорон. В последния си брой (№ 167, 

септември 1987 г.) популярното френско морско списание „Нептуния” – 

орган на авторитетното дружество на приятелите на Морските музеи [1], 

помества статията на Люк Фьорон „Бележки относно торпедоносците, 

означавани като „38-метровите” [2]. В нея авторът разказва за историята на 

тази флотска серия, отдавна забравена във Франция, освен по документите и 

каталозите. С възторг той отбелязва, че днес единственият запазен в света 

екземпляр е корабът-музей „Дръзки” във Варна. Авторът го „открил” за себе 

си в 1969 г. и това подбудило интереса му. В 1983 г. той подробно разгледал 

оцелелия кораб-музей, което е повод за богато илюстрираната му статия. 

Цялата серия била наречена „38-метрова” заради дължината на водолинията и 

била започната още през 1875 г. През периода 1888-1895 г. някои модели от 

тази серия достигнали рекордната тогава скорост от 30 възла. След доказване 

на качествата им, Главното командване на френската марина поръчало общо 

73 броя кораби за строеж от 9 корабостроителници. На една от тези фирми –  

„Шнайдер” – допълнително с разрешение на френското правителство били 

възложени и две чуждестранни поръчки. Еднотипни торпедоносци поръчали 

Турция (3 броя) и България – 6 броя. 

По-нататък авторът  продължава: 

„[...] Никой от тези малки бойни кораби на френската флота нямал удобен 

случай да хвърли даже едно торпедо срещу противников кораб, за която цел 

били построени в такова голямо количество. Но през Първата световна война 

те имали определено значение. Били използвани главно за охрана 

пристанищата на Ламанша, тъй като можели да влизат във всяко от тях. 

Животът на борда им бил труден и най-доброто, което можем да направим, е 

да цитираме Пол Шак [3], който така ни ги описва в книгата си „Банките на 

Фландрия” [4]: 

„Дюнкерк е пред нас. Напред в две точки на хоризонта, морето се пени 

повече, отколкото на друго място. Човек би рекъл, че това са две подводни 

скали, сякаш те са свързани с две сиви шамандури, клатушкащи се на всички 

посоки, над които се показва поклащащ се прът. Да видим по-добре! Няма 

нито подводен риф, нито шамандура, а само два номерирани торпедоносеца 

[5], два торпедоносеца от подвижната защита, които вълните се мъчат да 
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потопят. А прътовете са техните крехки мачти, на които светят сигнални 

лампи. Тези два кораба пазят входа на пристанището. Те са предните часови и 

никой не може да влезе, без да покаже пропуск... 

... Ден и нощ стоят там, както и при Па дьо Кале и пред Булон [6]. 

Благодарение на тези кучета-пазачи, корабите могат да спят с едното око. 

Постоянно патрулиращи, номерираните изпълняват ролята на ескадрени 

миноносци с осем пъти по-голям тонаж от техния. Два метра вълна е 

достатъчна да покрие нещастните 80-тонни торпедоносци, морето завличало 

всичко, което не е било завързано за борда. При вятър те се люшкали от борд 

на борд и човек се питал дали вълните, чиито гребен минава до комина, няма 

да угасят огъня в котлите. Тези почти невидими кораби всяка вечер се 

разминават с катастрофата. Помислете си: един офицер на борда, без смяна и 

сън 24 часа, вкопчен с ръце в перилата, прибягвайки от една кабинка в друга 

(която някой инженер иронично е кръстил „навигационен заслон”), и който е 

удобен, колкото една полупотопена скала. На този удавнически пост, 

офицерът наблюдава морето от само два метра височина. Той е ниско, за да 

вижда, а неговият кораб е твърде малък, за да бъде видян. Той рискува всеки 

момент да бъде ударен напречно от свой или неприятелски кораб, движещ се 

с 30 възла ...” 

Преди известно време ползвах възможността, която ми предостави едно мое 

частно посещение във Франция, и лично се заинтересувах от подробностите 

по този въпрос. 

Френските морски историци, до които се допитах, бяха много отзивчиви, и от 

тях научих следното: 

 всички технически и други архиви (французите ги наричат 

индустриални архиви) от бившите заводи „Шнайдер”, където са били 

поръчани и строени нашите шест торпедоносци, тези архиви са станали 

собственост на днешната „Академия „Франсоа Бурдон” [7]. Президентът г-н 

Жорж Шарне [8] разпореди да ми се позволи да прегледам някои описи, но 

поради краткото време на престоя в градчето Льо Крьозо не успях да намеря 

нещо по-интересно. Но там има:  

- документи на френски език, съставени и подписвани и от български 

официални представители, наблюдавали строежа; 

- няколко вербални ноти на българското Министерство на външните работи и 

изповеданията по молба на Военно министерство и с посредничеството на 
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Френския морски генерален щаб, по повод технически спорове, в които е 

замесено и регистровото бюро, наблюдаващо строежа [9]. 

Доколкото пълната история на българо-френските морски контакти и от 

средните векове, и от ново време, особено пък от времето след началото на 

ХХ век, все още не са детайлно изследвани, въпрос на близкото бъдеще е при 

предстоящото мое посещение във Франция да се запозная и с други 

интересни архиви. На първо място е Колониалният архив, един от най-

големите в света архиви, в който има колекции, свързани с Моро и Пишон и 

където е възможно да се пазят документи, свързани с двамата флотски 

офицери Моро и Пишон, ръководители на френските морски мисии в 

България. 

Като общ извод искам да споделя следното: 

За мащабите на една велика сила като Франция с нейните хиляди 

отвъдморски територии и големи флотски сили, случаят с „38-метровата” 

серия, модел 1875 г., е само един скромен епизод. Но ето, че в специфичните 

навигационни и бойни условия, които предлага Черно море, през есента на 

1912 г. в ръцете на доблестните български военни моряци тези 

„торпедоноски” се оказали ефективно оръжие. 

Във всички случаи бъдещето може да ни поднесе нови данни за 

конструкторския замисъл и изпълнение в заводите „Шнайдер” в гр. Шалон 

сюр Сон през 1906 г. 

Курти Г.  КУРТЕВ – Варна 

28 май 1992 г. 

 

Бележки към доклада на Курти Г. Куртев (подготвени от Иван 

Алексиев): 

1. Списанието „Нептуния” („Neptunia”) е орган на приятелите на 

Националния морски музей в Париж (Amis du Musée national de la Marine), 

тримесечно, издава го Асоциацията на приятелите на Националния морски 

музей в Париж (Association des Amis du Musée national de la Marine) от 1946 г.   

- http://www.aamm.fr/20_Neptunia/Neptunia267.htm 

2. Feron, Luc. Note sur les torpilleurs numérotés de la série des 30 mètres. –  

Neptunia, No. 167 (1987), 45-48.  - 

http://www.bruzelius.info/Nautica/Ships/War/BG/Druzky%281905%29.html 

https://www.aamm.fr/20_Neptunia/Neptunia267.htm
https://www.bruzelius.info/Nautica/Ships/War/BG/Druzky%281905%29.html
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3. Пол Шак (Paul Chack) (1876-1945 г.) – френски офицер и морски писател. 

През 1923 - 1935 г. е началник на историческата служба на военноморския 

флот на Франция. Към края на 30-те години на ХХ в. става привърженик на 

фашизма. През 1945 г. е осъден и екзекутиран за сътрудничество с нацистите. 

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Chack 

4. „Банките на Фландрия” е една от най-известните морски книги от Пол 

Шак. Първото издание е отпечатано през 1920 г. и междувременно е 

преиздавана няколко пъти. Оригиналното заглавие е „Sur les bancs de Flandre” 

(„Върху плитчините на Фландрия”). Тези плитчини са известна природна 

забележителност, разположени са на няколко кабелта от Дюнкерк, днес 

влизат в екологичната система „Натура 2000” на Европейския съюз. -  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bancs_de_Flandre 

5. Номериран торпедоносец. Запазвам този термин, за да бъда коректен към 

авторския текст. Доколкото си спомням, благодарение на доклада на К. 

Куртев, той за пръв път беше въведен в българската морска терминология, 

заедно с термина „38-метров” торпедоносец, респ. серия. Първата българска 

статия, която предостави по-подробни сведения за френските номерни 

миноносци, е: Чонев, Чони. Миноносците тип „Дръзки” и десетките им 

побратими. – Военноморски  преглед, г. VІ, 2004, № 8, 10-15. 

Междувременно в употреба е възприет терминът „номерен миноносец”.  

6. Булон – не разполагам с френския текст на Пол Шак, но тук положително 

става дума за Булон сюр Мер – френски град и пристанище в департамента 

Па дьо Кале, на брега на протока Па дьо Кале и около устието на река Лиан 

(освен този морски град във Франция са известни Булон-Бианкур и Булон-

сюр-Жес). 

7. Академия „Франсоа Бурдон” – Academié François Bourdon e асоциация за 

индустриална история, основана през юни 1985 г., седалище – гр. Льо Крьозо, 

департамент Сон е Лоар, регион Бургундия, Източна Франция. От 1999 г. 

издава годишника Bulletin de l`Academié François Bourdon, който съдържа 

публикации по стопанска история и история  на науката и техниката, както и 

сведения за дейността на Академията 

http://www.afbourdon.com/Rubriques/association.htm 

8. Жорж Шарне (Georges Charnet) – първият президент на Академия „Франсоа 

Бурдон”, понастоящем – почетен президент.  

9. Става дума за френската класификационна организация Бюро Веритас. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Chack
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bancs_de_Flandre
https://www.afbourdon.com/Rubriques/association.htm

