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Допълнение към 4 портрета на първостроители на Флотилията и 

Морската част в Русе 

На 2 февруари т.г. в сайта на „Морски вестник” бяха поместени четири 

интересни портрета на първостроители на Флотилията и Морската част в Русе 

http://morskivestnik.com/compass/news/2015/022015/022015_5.html Нямах 

представа за съществуването им, а единият от тях – на В. Брюкнер, е особено 

ценен за мен, защото от години издирвам сведения за него. Между 

портретите един наистина е на бъдещ адмирал, но той не е на Зиновий 

Петрович Рожественски. Естествено не възнамерявам да оспорвам 

адмиралското му звание, само твърдя, че публикуваният през 70-те години 

на миналия век уж негов портрет е на друг руски флотски офицер.   

Дори и днес в литературата, включително и в интернет, са разпространени 

трудно изброимо количество български и руски публикации, авторите на 

които уверяват, че фамилията на известния руски вицеадмирал била 

РожДественски (РожДественский). Българските автори сигурно срещат и 

публикации с изписване Рожественски, но по трудно разгадаеми съображения 

или пък, приемайки разликата за някаква досадна дреболия, упорито 

предлагат на читателите грешната фамилия. Така е станало и през 70-те 

години, когато са изработили сувенирното албумче от 70-те години. А какви 

са последствията от това? 

Рисунката, представена по онова време като снимка на З. Рожественски, е на 

лейтенант Владимир Олимпиевич Рождественски (1858-1878 г.) – участник в 

Руско-турската война 1877-1878 г. Известен  е като командир на миноноската 

№ 2 от минния транспорт „Великий князь Константин”, която заедно с 

миноноската № 2 с командир лейтенант Л. П. Пущин и минните катери 

„Чесма”, „Синоп”, „Наварин” и  „Минер” през нощта на 28 срещу 29 май 1877 

г. атакува турския броненосен кораб „Иджлалие” на рейда Сулина в 

Дунавската делта. За участието си в тази атака е награден с орден „Св. 

Георгий” – IV степен [1]. Незнайният съставител на албумчето на 

Военноморския музей сигурно е открил рисунката на стр. 185 на бр. 24 от 8 

юли 1877 г. в първия том на руския сборник „Иллюстрированная хроника  

войны 1877-1878 гг.”, екземпляр от който се съхранява в Регионалната 

библиотека „П. П. Славейков” – Варна . Под рисунката има текст „Лейтенант 

Рождественский, командир миноносного катера № 2” и буквата „д” е 

изиграла лоша шега на музейния съставител. Той се е интересувал комай най-
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вече от картинките в разкошния руски двутомник. Иначе, щеше да обърне 

внимание, че в брой 20 от 29 май с. г. е поместена статия, която предлага 

пълното име на лейт. В. О. Рождественски и кратки биографични данни за 

него [2]. Колкото до портретната му рисунка, тя е направена от руския 

художник П. Ф. Борел (по фотография) и гравьора И. И. Матюшин [3]. Що се 

отнася до илюстрирането на българската флотска история от периода 1879 – 

1885 г., по-подходяща е снимката на З. П. Рожественски като капитан-

лейтенант, която публикувах още през 2010 г. по биографията му от руския 

историк Вл. Грибовски [5, с. III], [6], но тук прилагам по-качествена 

фотография от руски сайт.  

Бъдещият адмирал от четирите илюстрации в музейното албумче е Митрофан 

Я. Бал II. Самата илюстрация не отразява добре качеството на оригинала, 

което положително се дължи на равнището на размножителната техника през 

70-те години на миналия век. Оригиналът е рисунка на П. Ф. Борел по 

портретна фотография (гравюра – И. И. Матюшин) на мичман Митрофан 

Яковлевич Бал като командир на катера „Птичка”, публикувана на 2 

септември 1877 г. в „Иллюстрированная  хроника войны ...” [8, с. 312]. През 

2009-2010 г., когато подготвях ръкописа на книгата си „Храм на знания 

технически ...” имах нужда от точни биографични данни за него, защото той е 

един от основателите на Флотското офицерско събрание в Русе 

(Каюткомпанията) на 3 януари 1885 г., но поради липса на подходяща 

биографична публикация в българската и руската морскоисторическа 

литература по онова време, наложи се сам да издирвам и да систематизирам 

оскъдните податки тук-там за него. Според спомените на съвременника 

Константин Божков, който е руски възпитаник и русофил по убеждения до 

края на живота си, сиреч не може да бъде подозиран в принципна неприязън 

към руските флотски офицери, М. Я. Бал е „завистлив и отмъстителен”, 

„мразеше българите”. Няма да навлизам в грубата му непочтеност към 

капитан-лейтенант А. Е. Конкевич като началник на Флотилията и Морската 

част в Русе, проявена по време на задграничната му командировка през 

пролетта на 1883 г., и припомням още само незавидната роля на М. Я. Бал във 

временното отвличане на почти всички български военни параходи от 

руските флотски офицери на служба в българския флот (с изключение на П. 

Кузмински) след Съединението на 6 септември 1885 г., през периода 15 
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септември – ок. края на септември с. г., сиреч тъкмо в навечерието на 

Сръбско-българската война 1885 г. [9].  

Към 2010 г. ми правеше странно впечатление фактът, че според спомените на 

К. Божков, от които в българската морскоисторическа литература навлизат 

добавките с римски цифри към имената на офицерите с фамилията Бал, М. Я. 

Бал II служи във Флотилията и Морската част от нейното създаване, а 

Владимир Яковлевич Бал, който постъпва на служба в нея в началото на 1884 

г., е В. Я. Бал I. Еднаквостта на бащиното и фамилното име веднага прави 

впечатление, но към 2010 г. не разполагах с други сведения, включително и 

от интернет, и не можех да си позволя да разсъждавам за евентуална 

родственост, защото в историята има какви ли не коварни съвпадения на 

имена [10]. Една-две години по-късно в руски сайтове попаднах на сведения, 

доказващи, че двамата са братя, като В. А Бал  е по-големият (също бъдещ 

адмирал) и това обяснява неговото неофициално означение.  

М. Я. Бал е роден на 1 юни 1861 г. Произведен е лейтенант на 1 януари 1878 

г., на 31 юли 1879 г. е уволнен от руския флот и зачислен на  служба във 

Флотилията и Морската част в Русе. След Съединението 1885 г. е назначен 

отново в руския флот, като за службата му в него отбелязвам само това, че  

като капитан I ранг през периода 1899-1901 г. е командир на броненосеца 

„Князь Потемкин-Таврический”, през 1901-1903 г. – командир на 

броненосеца „Чесма”, и уволнен от руския флот на 10 април 1906 г. със 

звание контра-адмирал [11], [12]. Що се отнася до твърденията кога и като 

какъв е бил началник на българския военен флот (щатен или само временно 

изпълняващ длъжността), това и до днес, кой знае защо, не е изяснено 

достоверно, а се правят предположения по един или друг източник [13].  

Иска ми се да вярвам, че фотографията на В. Брюкнер е от сигурен източник. 

През 2006 г. съобщих част от издирените за него сведения и сега ги 

припомням, като за краткост спестявам позоваването на източниците и 

добавям някои нови данни [14, с. 126].  

Вилхелм Брюкнер е роден през 1846 г., по народност е германец. Участва в 

тържественото приемане на подарените от Русия на Княжество България 

военни плавателни съдове на 31 юли 1879 г. в Русе. Назначен е за механик 

във Флотилията и Морската част в Русе от 1 август 1879 г. От 15 септември 

1881 г. е механик II р. на парахода „Опыт” и към началото на 1883 г. 

продължава да изпълнява тази длъжност. През 1892 г. участва в тричленната 
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комисия, която приема действащия модел на катерната парна машина, 

изработен от Иван Недков във Флотския арсенал в Русе и предназначен за 

Първото българско земеделско-промишлено изложение в Пловдив. Вероятно 

е приел българско гражданство, умира преди 1933 г. Той е родоначалник на 

една от първите български военноморски фамилии. Тримата му сина 

(Вилхелм, Хайнрих и Андрей) са възпитаници на Морското училище. Внукът 

му Александър Андреев Брюкнер служи в българския военен флот. Потомък 

на В. Брюкнер е известният в близкото минало преводач от немски език и 

телевизионен журналист Вили Брюкнер.  

Правнукът инж. Владимир Александров Брюкнер завърши вип. 1963-1968 г. 

на Морското училище и започна професионалния си стаж като конструктор в 

НИПКИК – Варна, където първите две-три години работихме заедно в един 

отдел. После пътищата ни се разделиха. В началото на 80-те години, когато 

започнах да проучвам историята на българското корабостроене, се срещнах с 

Владо, той потвърди произхода на фамилията си и обеща да разговаря със 

свои родственици за евентуални материали. След това връзките ни се 

прекъснаха отново. Когато излезе и вторият том на книгата ми „Омаяни от 

кораби мъже”, на 28 декември 2006 г. посетих Владо в Българския корабен 

регистър, където по онова време работеше като инспектор. Подарих му 

книгата, той много се зарадва и обеща след прочита ѝ да се срещнем отново, 

за да сподели мнението си, като особено се беше амбицирал този път 

наистина да предостави евентуални допълнения по написаното за неговите 

родственици. За съжаление три-четири седмици по-късно неговият 

наркозависим син жестоко го уби, съсичайки го с брадва. Светла му памет!   

Подкрепям мнението на д-р Атанас Панайотов, че лоцманските кадри на 

Флотилията и Морската част в Русе са „позабравена тема за 

изследователите”. Чини ми се обаче, че авторът на музейното албумче от 70-

те години необосновано причислява Петко Русев към „създателите на 

българския военноморски флот след Освобождението”. Поне досега никой не 

е публикувал някакъв източник, че той е между основоположниците на флота 

през лятото на 1879 г. Тогава, според архивна документация, между 

назначените служители във Флотския арсенал в Русе фигурират трима 

лоцмани –  Николаевич, Михаил Петков и Игнац Шьолц (името е несигурно, 

т.к. в спомени и заповед от 1888 г. се среща и като Игнат Щолц и Игнат 

Шталц), докато името Петко Русев се появява в известните спомени на К. 
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Божков едва по повод строителството на катера „Калиакрия” през 1896-1898 

г. 
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https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_1877%E2%80%941878_%281878%29/%D0%92._%D0%9E._%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_1877%E2%80%941878_%281878%29/%D0%92._%D0%9E._%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_1877%E2%80%941878_%281878%29/%D0%92._%D0%9E._%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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7. Алексиев, Иван. Храм на знания технически ... Българското техническо 

дружество в Русе 1885 г. Варна, ИК „Морски свят”, 2010. 207 с.   

8. Иллюстрированная хроника  войны 1877-1878 гг., № 39, 2 септ. 1877, с. 

312. 

9. Алексиев, Иван. Отвлечени ли са българските военни кораби след 6 

септември 1885 г.? - 

http://morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/125gsyedi.html   (публ. 6 

септ. 2010 г.). 

10. Към  1969 г. бях конструктор в отдел „Машинно- и електрообзавеждане” 

на тогавашния НИПКИК (по-късно – Институт по корабостроене във Варна) 

и в същия отдел имах колега инж. Георги Атанасов Георгиев, а по онова   

време директор на института беше друг инж. Георги Атанасов Георгиев. 

Такива случаи далеч не са изключение ...   

11. http://wap.kortic.borda.ru/?1-5-0-00000055-000-120-0 

12. http://kortic.borda.ru/?1-5-0-00000055-000-120-0 

13. Само един пример за неизяснеността на службата на М. Я. Бал и З. П. 

Рожественски в българския военен флот. Според монографията на Р. Боев от 

1969 г., руското правителство отзовало руските флотски офицери от България 

на 14 октомври 1885 г. [4]. Напълно е възможно тази дата да е вписана и в 

служебните им списъци по някаква неизяснена досега причина. Тогава като 

как тъй още на 12 октомври с. г. русенският вестник „Славянин” (бр. 28, с. 

112) съобщава, че към тази дата почти всички руски офицери заминали за 

Русия с австрийски пътнически параход? А има и други свидетелства, но това 

е друга тема. Част от нея засегнах на 6 септември 2010 г. в сайта на „Морски 

вестник” –    

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

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

корабостроене и кораборемонт до 30-те години на ХХ в. Том 1. Варна, ИК 

„Морски свят”, 2006. 431 с. 
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Лейтенант В. О. Рождественски (1850-1878 г.), рисунка по фотография П. 

Ф. Борел (по фотография) и гравюра И. И. Матюшин, 1877 г. – 

http://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB

:Geroi_i_dejateli_russko_tureckoj_vojni_1877_1878.pdf&page=146  

https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Geroi_i_dejateli_russko_tureckoj_vojni_1877_1878.pdf&page=146
https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Geroi_i_dejateli_russko_tureckoj_vojni_1877_1878.pdf&page=146
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Капитан-лейтенант З. П. Рожественски (1848-1909 г.) –    
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https://img15.nnm.me/c/6/0/e/b/735c6869de9146f539726ee2a48.jpg
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Мичман М. Я. Бал (1861-неизв.),  рисунка по фотография П. Ф. Борел (по 

фотография) и гравюра И. И. Матюшин, 1877 г. 

 

 
 

Колесният параход „Опыт” (по-късно „Симеон Велики”), на който през 

1881-1883 г. Вилхелм Брюкнер служи като механик II р. Снимката е от 

фонда на Военноморския музей.  


