МОРЕТО КРЯЙ СОЗОПОЛЪ

Снимка Бончо Карастояновъ
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ЦАРИЦАТА

НА ЧЕРНО

МОРЕ,--

АРНА

НДЙ-НРДСИВИЯТЪ КУРОРТЪ ВЪ ЮГО-ИЗТ, ЕВРОПД

Най-модерни бански съоръжения за судени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу банитъ, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
КРАСИВИ ОКОЛНОСТИ. Разходки и екскурзии по сухо
и по море до близките околности, както и до Цариградъ.
ВСИЧКИ ВИДОВЕ СПОРТЪ — развлечения: театри
кинематографи, тенисъ клубъ, морски тържества.
ГОЛЪМИ МУЗИКАЛНИ ТЪРЖЕСТВА въ началото на
м. августъ съ участието на най-видните български
артисти. Презъ сезона гостуватъ народния" драматиченъ театръ и народната опера.

Условия ни живота най-износни
Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лева легло.
Частни квартири отъ 1000—4000 лева за стая съ две
легла на месеца.
Обтздъ или вечеря въ първокласни ресторанти отъ
40—60 лева.
Въ второстепенни ресторанти се получава здрава и
изобилна храна на по-низка цена.
Табълъ д'отъ отъ 100—120 лева.
ЛЪтовна такса и карта за цтзлия сезонъ 20 лева.
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врий л-втовницигЪ се ползуватъ съ 2 5 ^ намаление
по българските държавни
железници.
зто за летовници при
общината въ приморската
градина разполага съ пъленъ списъкъ на квартири,
дава всички сведения и
настанява лътовницитЪ на
квартири безъ възнаграж
дение.
ОТНАСЯЙТЕ СЕ ЗА
ВСИЧКО ДО БЮРОТО
ЗА ЛЪТОВНИЦИ.
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НА Н И К О Л А В А С . Р А К И Т И Н Ъ
Умре! . . . И въ мигъ заглъхнаха полски ширини
И тъменъ сякашъ облакъ небето засъни . . .
Л тучнитъ ливади и полскитЪ цвътя
Посърнаха сиротни — поетътъ имъ умръ! . . .
И птичкитъ млъкнаха. Вътрецътъ лекъ запръ! . . .
И горското поточе тъй тихо зарида . . .
Отъ селската камбана печално прозвъня
Звънъ въ жаль надъ ракитака: „Ракитинъ днесъ умръ!
Ломъ, 3 май 1934 г.

СГЕФАНЪ ИВ. СТОЯНОВЪ

гтьсни

КРНЙ МОРЕТО
Предъ мене сякашъ звъръ заспалъ,
завинаги се

наигралъ

лежи морето»
Прелитна

чайка и се скри

и пакъ тъй праздно е надъ менъ
небето.
*
Ошкпанъ съмъ

отъ

блъсъка,

разлятъ навредъ по пъсъка
и зная,
че въ мене радостно 'звучи
съсъ свътли звуци и лжчи
безкрая.

КЪМЪ- СЕВЕРЪ
(На руля)
Пролътни ленти чертаятъ
пжтници жерави горе . . .
и азъ следя ги безмълвенъ
денемъ отъ нашия корабъ.
Пжтя имъ где ще се свърши —
зная, ръката сребриста.
Малка тамъ кжщнца има,
бъла, самотна въ полето.
Нощемъ прозорчето свъти —
бодро и въ страшнитъ бури,
както на руля ми свъти
ярка звегдица въ сърдцето. . .
Пролътни ленти чертаятъ
жерави горе.
И плавно
чезнатъ къмъ севера бавно
въ сдрача прозраченъ и моравъ.

Стр.82
ДАНИ

КЮРАНОВЪ

ПИСАТЕЛЬТЪ И МОРЕТО

Наспорилъ е Господь, не можемъ се оплака, не
малко творци въ българското художество; имаме си
не единъ великанъ въ всъка културна область. И
стихътъ си е намърилъ свой майсторъ, и разказътъ
си има своя, а романътъ, макаръ и не съвършено,
отива по въренъ пжть. Така е и за склуптурата, живописьта, та дори и плаката.
Обаче, още не се е появилъ оня, който ще се
вслуша въ пъсеньта или въ рева на морето, ще се
вживъе и ще пресъздаде въ художествено слово
образа на морето. Само морето въ нашата литера
тура чака своя художникъ творецъ. Разбирамъ пи
сателя: въ стихъ, разказъ, романъ, та дори и пжтни
бележки.
Що се отнася до образното изкуство, може да
се направи едно отстжпление и да се посочи Мутафовъ, съ неговитъ морски платна, и нъкои други,
макаръ че сме още далечъ отъ Яйвазовски. Но на
чалото, здравото и върното начало, е поне поставено.
Я обърнемъ ли погледа си къмъ писменностьта,
намираме големия пробълъ, който чака, чака оня,
който ще дойде да го запълни. Верно е, имаме нъкои
опити, но тъ еж само опити и разпръснати еж между
другото. Не еж рожба на творецъ, лосветилъ себе
си само на морето. На необятното, ширнало се море,
залъно отъ слънце, отъ мараня или тихото, чистото,
спокойното море прегърнало се съ още по-тихото и
по-чистото елмазено небе пролъть, въ лътна утринь
рано при залъзъ или некой другь образъ. А може
да бушува буря, кървава буря въ' дълбините или
тя да се е вече пренесла на повърхностьта и да е
превърнала морето въ черна прокоба, въ неспиренъ
огънь.
Все едно. Морето е ц-влата и дивната хубость и
чака оня, който ще се опие, който ще погълне тая
хубость въ себе си и ще я пресъздаде въ величавъ
образъ, както е величаво самото море. Ще създаде
образи, които да еж достойни за народа си, за тво
реца си. Такъвъ творецъ чака нашето море, такъвъ
го чака и нашиятъ народъ. Защото, не че нашиять

народъ не обича морето, не че не знае да го цени
— имаме народнитъ пъсни, които говорятъ против
ното, имаме нашето минало, което говори против
ното, имаме нашиять блънъ по белото море, което
говори друго — нали?
Не. Дължи се само на отношението на нашия
писатель къмъ морето. Дължи се на това, че още
отъ малки, още отъ люлката не му се пъе за мо
рето, макаръ че имаме народни пъсни за него.
Дължи се на това, че още отъ училището не се
буди. и развива любовьта къмъ морето — като не
пропускамъ да подчертая новата хубава дейность
на морския сговоръ — та въ край да се запали, и
подхване, и загори искрата у оня, който ще запъе
своите звънливи, ширни песни, или бурливи и огнени
за нашето море, за българина като морякъ, за лю
бовьта на българина къмъ величавото море, вели
чаво като него [самия, като българина. Тъй както
се закърмя детето, се създаватъ условията и ще
се създаде писателя, музиканта, твореца на на
шето море.
Но не е отминало времето — какво еж ГОДИНИТЕ
предъ въковетъ на единъ народъ — защото на
шиятъ народъ има ценното качество: знае да чака.
Той ще заработи и въ тази посока и ще чака, ще
чака. И все ще дойде чаканиятъ. И тогава цълиятъ
народъ ще заживее съ морето, ще задоволи тжгата
и копнежа си по него. Неоспоримо е, нашиять на
родъ сега тжгува по море, тжгува по тихото Бъло
море, тжгува за тамъ, кждето копитата на неговитъ
вихрени конници еж се бълвали и мокрили. СЖЩИТЕ
бранници еж стигали и до Лдриатика — негли пъ
сеньта не пъе за това. Нашата родна пъсень пъе,
тукъ-таме и за волните, СМЕЛИТЕ моряци.
Само творецътъ-художникъ на словесния образъ
въ кржжилото на днешния день се чака да дойде,
за да овладее морето и ни го даде, да ни го даде,
за да се вживеемъ и ние съ него и съ неговия
образъ.
И чрезъ образа на великото да станемъ още
по-велики.

Г. КУПОВЪ

ЕДНО М О Р С К О Т Ъ Р Ж Е С Т В О В Ъ ВАРНА
На Н.априлъ въ Варна стана едно редко и мило
тържество, което по своето значение надхвърля гра
ниците на едно МЕСТНО събитие и добива общонароденъ характеръ, защото въ него се отбелязва едно
стихийно проявление на ВИСОКИТЕ нравствени качества
на българина, на този добросъвестенъ, скроменъ,
трудолюбивъ и обичещъ своята родина българинъ,
върху плещитъ на когото се крепи нашата държава.
Варненската колегия отъ Съюза на възпитаниците
на Морското училище при флота на Н. Величество
чествува своите почетни членове, отличили се въ
живота дейни труженици свои колеги и некои отъ
бившитв свои възпитатели, учители и началници.
Замисълътъ и изпълнението на това дЪло еж една
тържествена манифестация на ВИСОКИТЕ нравствени
добродетели, които даватъ гаранцията на нашата
малка и бедна страна да разчита на едно светло и
велико бждеще. Въ време на пълно обезверяване
и разочарование, когато повръхностниятъ наблюда-

тель смета, че нашиятъ наредъ съ своята интели
генция, разяжданъ отъ вжтрешни противоречия, стои
на края на пропастьта, една вълна, незаповедана и
неподхранвана отъ никаква користь, се надига, за
да прочисти и освъти тинясалата повръхность на
нашия общественъ животъ и да покаже чистия пжть
на нашия възходъ.
Скромните труженици въ областьта на положи
телния градежъ на материалната култура на Бъл
гария, бившите възпитаници на Морското училище,
излъзоха на «обществената сцена единодушно, ржководими изключително отъ честни и добри пориви
да дадатъ единъ добъръ урокъ на СВОИТЕ сънарод
ници.
Както чествувателитъ, така и чествуванитъ бъха
достойни единъ за другь, и въ това единствено по
рода си тържество станаха, безъ самитъ ТЕ да подозиратъ, единъ образецъ, за постигането на който
требва да насочи усилията си обновена България.

МОРСКИ СГОВОРЪ

Най-важното е, че първиятъ общественъ актъ на
възпитаниците на Морското училище е да почетатъ
тези, които имъ еж дали своите усилия да ги въоржжатъ съ знания и морални качества за борба
въ живота. Още повече е ценна тази проява, защото
това не еж галените деца на една щедра майка,
жертвуваща мило и драго за своите рожби. Живели
при оскждица подъ суровия животъ на военната служба и морската стихия, следъ това въ големото си
болшинство изоставяни на самите себе си, те на
мериха въ своята богата душевна съкровищница
много добри и силни чувства на признателность и
любовь къмъ своите бивши настойници и учители,
' за да ги почетатъ днесъ съ едно непресилено и тро
гателно внимание на добри синове. България може
да бжде спокойна за своето бждеще, щомъ въ нея
има такива българи.
Чествувани беха кап. I. р. Ив. Вариклечковъ,
началникъ на Флота на Н. Величество, кап. I. р. о.
з. Неделчо Недевъ, директоръ на Бълг. търг. пар.
д-во, бившъ преподаватель въ Морското училище и
Н-кътъ на учебната часть кап. лейт. Кирилъ Светогор
ски, бившъ н-къ на Морското училище, учитель
Цано Геновъ, 27 години. преподавалъ математика въ
Морското училище. Лсенъ Николовъ и Боянъ Ябаджиевъ, възпитаници на Морското училище и два
мата отличили сз въ живота като дейни стопан
ски деятели. Първиятъ отъ ГБХЪ Асенъ Николовъ е
създатель и ржководитель на най големото текстил
но предприятие въ страната, човЪкъ съ широкъ
творчески замахъ, на когото днесъ еж възложени
всички надежди да възроди нашето стопанство чрезъ
развитието на българското корабоплаване. Вториятъ,
Боянъ Ябаджиевъ, издигналъ се е до положението
на председатель на Варненската търговско-индустриална камара е самъ индусгриалецъ, който се е
създалъ, изключително опирайки се на своите сили
и способности.
Когато въ залата беха се събрали гостите точно
въ 10 ч. 30 м. чествуваните беха въведени на ес
традата подъ тържествения маршъ на музиката на
Флота и посрещнати съ ставане на крака.
Следъ това музиката и хора на морските възпи
таници изпълниха „Шуми Марица" и химна на Царя.
Председательтъ на колегията г. Ив. Стоенчевъ съ
една встжпителна речь откри тържественото заседа
ние. Председательтъ покани всички да почетатъ,
преди всичко, паметьта на загиналите въ войните и
починалите презъ време на мирното творчество въз
питаници на Морското училище съ ставане на крака
и едноминутно мълчание. Презъ това време музи
ката и хора изпълниха „Покойници*.
Думата се даде на подпредседателя на Съюза на
възпитаниците на морското училище г. Христо Спировъ, дошелъ като представитель на Гл. упр. тЪло
на съюза за тържеството. Г-нъ Хр. Спировъ съ ху
бави, правдиви и прочувствени думи описа живота
на училището отъ деня на основаването му въ Русе
1881 г., когато въ новата българска държава се по
чувствувала първата нужда отъ добре подготвени

СтрЛЯ

техници за младия български флотъ. И тогава Мор
ското училище става огнище на българската техни
ческа култура, което положение то си е запазило и
до днесъ. Не може да не се трогне човекъ, когато
се разкрива предъ него трудниятъ и трънливъ пжть
на това училище, поддържано- съ една удивляваща
настойчивость, въпреки всичко и въпреки всички.
Сжществуващо дълго време безъ свой бюджетъ,
издържано отъ трохите на и безъ това оскждните
' средства на нашия флотъ, крепено съ нервите и
кръвьта на нашите моряци-възпитаници, които ед
накво иматъ заслугата да го виждатъ и днесъ още
живо, дееспособно и верно на своето назначение.
Следъ речьта на г. Спировъ, председательтъ г.
Стоенчевъ, поднесе изработените художествено гра
моти за почетното членство на чествуваните. Под
несени беха на чествуваните и съюзни значки.
Даде се време да се поднесатъ поздравленията
отъ всички официални лица и дружества, взели
участие въ чествуването. Поради многото поздрав
ления голема часть отъ техъ беха депозирани пи
смено на председателството.
Тези, които се изказаха, единодушно подчертаха
своето възхищение отъ делата и проявите въ |жйвота на възпитаниците на Морското училище.
Най-накрая председательтъ г. Стоенчевъ предложи
на удобрение Правилника за изразъ на уважение
къмъ почетните членове. Въ този правилникъ е вложенъ всичкия дълбокъ смисълъ на почить и ува
жение, върху които се гради основата на тази високо-нравствена проява на благородни пориви на
признателния и чисть българинъ.
Тържеството, което се отпразднува на 14. априлъ
бе предшествувано отъ една двуседмична агитационна
дейность за морето и неговото значение за живота
на страната. Тая дейность се прояви съ изнасянето
на няколко сказки въ общинската зала „Съеди
нение".
Сказките, които беха изнесени еж: „Спънките
на нашето корабоплаване" отъ г. Куповъ на 3. IV.;
„Търговското корабоплаване — Дунавската пробле
ма" отъ маш. инженеръ лейт. М. Остревъ на 8. IV.;
„Индустриални, авиационни и технически новости*
отъ Ив. Стоенчевъ на 11. IV.; „Ние, морето, търгов
ския и воененъ флотъ* отъ Хр. Спировъ на 13. IV
На б. IV бе изнесена една радио-сказка отъ мичманъ
В. Паспалиевъ на тема: „Морето, морския брегъ и
техната отбрана".
Сказките беха много интересни по своето съ
държание и разкриха много интересни страници отъ
нашата действителность въ морските въпроси. Вар
ненските граждани имаха възможность още единъ
пжть да се убедятъ, колко малко внимание и грижи
е проявявалъ българскиягь народъ къмъ тази ценна
съкровищница на богатство и благосъстояние —мо
рето, върху което и днесъ, и въ миналото се е из
дигало могжществото и силата на народите и което
е било най-главниятъ факторъ къмъ напредъка на чо
вечеството.
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Върху развитието на морската идея у насъ, исто
рически и народчведски, се спиратъ мнозина предани
ратници на морската 'мисъль, а безспорно, единственъ по рода си до днесъ е трудътъ на г. П. Дървинговъ „Влияние на морската мощь върху исто
рията на България", излъзълъ неотдавна. Въ стра- ,
ницитъ на неговата книга ние отново срещаме щаст
ливото преображение на Паисиевия позивъ и до
биваме самочувствието, че морската мощь е била и
български идеалъ отъ древностьта, презъ първото
и второ българско царство, до настояще време.
Отс/вдането на Яспаруха край Дунава и Черното
море и преименуването на елинската колония отъ
Одесусъ на Варна, не ще е било случайна мисъль,
а изразъ на държавническа воля. Така требва да си
обяснимъ и опита на Тервелъ да се устреми къмъ
Цариградъ, както и смисъла на българо-византийскитъ
борби край Несебъръ, Лхелое и Созополъ (пполония). И ако Крумъ и Омортагъ не еж имали живо
отношение къмъ морската идея, Симеонъ Велики
дава положителни доказателства за здраво морско
чувство, което у Асеня 1 и у Калояна добива дър
жавнически образъ, завършенъ у Ясеня Л най-епслучливо, тъй като той е построилъ първия българ,
ски флотъ. Историята на Добротичевото управление,
говори за съвършенъ разцвътъ на морския идеалъ
който по-късно замира подъ игото, но пъкъ се
проявява чрезъ личнитъ И групови търговски обходи
на българските еснафи и търговци, достигащи ви:
наги морски брегове за пазаръ на произведенията си.
Тукъ требва да споменемъ, че за първи пжть
историческите факти не намиратъ покриване съ -на
родната мждрость, както това става при случаи на
други племенни прояви. Но ако ни се даде възможность, ние ще изнесемъ успоредици, подчертаващи,
наистина, изблици на морска мисъль и въ народ
ните ни пъсни, въ противовесъ на общоприетата
приумица „на дърво безъ коренъ не стжпвай". И
требва да вложимъ вече сжщинското съдържание
въ формата, що крие тази пословична българска
боязънъ отъ морето.
Следъ освобождението ни, презъ 1879 година,
ние имаме първия случай отъ третото ни царство,
българскиятъ трицвътъ да се вее изъ дунавскигЬ
води, а презъ 1898 година и по море. Две години
по-рано се заражда и младиятъ ни търговски флотъ.
Като минаваме презъ тогавашните години, чиято исто
рия е тъй интересна, попадаме на находки, показ
ващи сжществуването на идеята за българско морячество и спортуване по вода. Тази идея е намерила
въплотяване и въ организацията на весларското
гимнастическо дружество „Лебедъ" въ Бургасъ ос
новано презъ 1898 или 1899 година. Документътъ,
който ни говори за това е „Правилникъ-тъ на Вес~
ларското Гимнастическо Дружество „Лебедъ" Въ
гр. Бургасъ. Печатница на Хр. В. Велчевъ, 1899 г.",
отпечатанъ на 16 странички, 10/15 и полов, см., скре
пени въ сини корици. Сжществуването на този правилникъ, изглежда, не е известно, а. не е отбелязанъ
и въ гол-вмия библиографиченъ трудъ на г. Я. Теодоровъ—Баланъ „Български книгописъ за сто го
дини (1806-1905)", гдето сжщо не се вижда и една
предусловка на подобенъ правилникъ, т. е. уставъ
на организацията, чийто е правилника.
Правилникътъ се състои отъ десеть дъла (глави),
както следватъ: Права и длъжности на членовете,

униформа, събрания, за екскурзиите, за надпрЪварванията, жури, записване за надпръварванията,
наградите, плаване и общи разпореждания, изло
жени въ 74 члена и десеть забележки.
Още самиятъ насловъ на правилника показва, че
неговите уредници ще еж имали вЪренъ усътгъ за
чистъ български езикъ, а което е важно въ случая,
и ясна представа за морската деятелность, като
възпитателенъ и национално образователенъ факторъ. Пръката задача на организацията, обаче, е
била да приучи своите членове на веслуване, на
плаване и на гимнастика,, подчертана въ първия
членъ на правилника. Отъ следващите членове
учимъ, че упражненията, „за всЪкой родъ занятие"
се ржководятъ отъ главатаръ, избранъ измежду
членовете или вънъ отъ тъхъ, „па даже съ или
безъ възнаграждение". Всеки членъ се е ползувалъ
съ „дружествените варки" и гимнастически пособия,
отговоренъ за повредите срещу заплащане или
доставка. Допускани еж били за участие въ упраж
ненията и членове на други весларски дружества
или гимнастически такива, но въ никой случай —
нечленове. Безплатно еж приемани на обучение по
представление на училищните власти и навършили
15 годишна възрасть ученици.
Особено характерно е, че правилникътъ пове
лява на своитъ членове „благоприличие" и „добро
поведение", защото сжщевременно допуска и чле
нуването на ^госпожици отъ и живущи въ градъ
Бургасъ", както и на „лица неживущи въ града".
Два месеца, следъ записването си, всеки членъ е
могьлъ да взема участие въ надпреварванията, об
ширно обяснени въ глава пета на правилника (Определятъ се отъ управ. съветъ и се ржководятъ
отъ комисия, а въ морето отъ кърмчията, .„отгово
ренъ за добрия редъ между екипажа". Състезате
лите еж въ пълна униформа — шапка отъ тъмно
синьо сукно,. кржгла, на отр-взъ отъ кълбо, съ малка
права черна козирка, съ кокарда „Лебедъ"; блузата
отъ сжщото сукно, закопчана до горе, съ яка обър
ната надолу, въ кръста пристегната съ ластикъ; пан
талони отъ сжщото сукно, широки, пристегнати съ
ластикъ подъ коленете и обърнати малко надолу;
чорапи черни и дълги и пантофки съ две напр-Ъчни
закопчалки. За членките „до установяване уни
форма" се иска само носенето на кокардата „Ле
бедъ". Следватъ по редъ всички указания за обява
на състезанията, за наказанията на провинените, за
състава на журито, както и за неговата задача при
опредъляне на наградите, които биватъ „диплома,
медалъ, украшения и пари", но винаги две.
Въ глава трета, неизвестно защо намърила мъсто
въ правилника, се уреждатъ въпросите за събра
нията, на които не е позволено на единъ членъ да .
говори повече отъ два пжти по единъ и сжщъ
въпросъ, освенъ ако въпроса се касае лично за
него (чл. 20). Отъ глава четвърта се вижда, че
освенъ чисто морския си обликъ, организацията е
имала и такъвъ на туристическо дружество, но
екскурзиить- еж ставали само по море, чрезъ. „поканителни карти" (чл. 24). Интересно е съдържанието
на чл. 29, етично и важно за онова време на чисти »
нрави, което гласи: „Строго е забранено да се канятъ (на екскурзиите б. м.) лица съ съмнително
поведение".
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Чл. 65 опредъля плаването като .задължително пълномощенъ министъръ на България въ Парижъ,
за членоветъ на Дружеството", а чл. 67 предвижда, д-ръ Софрониевъ, Мавроди Стойчевъ, комисионеръ,
че „членъ незнаещъ да плава, не се допуща въ инженеръ Близнаковъ и други, нъкои отъ които еж
надпреварвание по единично". Моралната бдител- вече покойници.
ность на организацията се изразява и въ чл. 70 отъ
По всичко, обаче, заключаваме, че весларското
десета глава на правилника, който гласи; „Членове
съ непрепоржчително поведение, исключватъ се отъ дружество въ Бургасъ е било, тъй д^ речемъ, морски
клонъ на юнашкото дружество, но въ своята обдружеството. . ."|
Съществуването на весларското дружество въ ласть то ще да е работило съвсемъ независимо и
Бургасъ идва да покаже, че въ края на миналото самостоятелно. Така, веднъжъ е било устроено със
столетие, пристанищниятъ градъ е осъзналъ нуж тезание между бургаскигв и варненскитъ веслари,
дата отъ превъзпитаваме на поколението чрезъ което е било спечелено отъ бургасци. Надпреварваморския спортъ, най-удобенъ да приобщи духа къмъ нето е станало при „Ченгене скеля" и наградата е
морето и да го издигне до осъзнаване на нуждата била, както си спомня еднинъ очевидецъ, твърде
отъ морски идеалъ. Каква дейность е развивало голЪма за времето — 150 лева.
дружеството, не ни е известно, но можахме да събеСправедливо е да отеждимъ, че въ развитието
ремъ отъ съвременици сведения, отъ които.се вижда, на морската идея въ България, въпросниятъ праче въ управлението на весларското дружество еж вилникъ отбелязва началото на морска организация,
влизали видни тогавашни граждани, между които вдъхновявана отъ мисли и чувства, насочени къмъ
инженеръ Дврамовъ, основатель и на юнашкото приемане и утвърдяване на волята за морско модружество въ Бургасъ, ЯпександъръМорфовъ, бившъ гжщество и преуспъхъ на нацията.

Д-РЪ Я, Д. СКОРЧЕВЪ
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(Прояви, патогенеза и лекуване)
Морето, тази необхватна морска стихия, ни пленява и вдъхновява, то ни навъва хиляди трепети и
копнежи, когато го съзерцаваме отъ непоклатимата
почва на бръта. И ни обайва съ своя чистъ лазуръ,
съ чаровното си трептукащо сияние, то ни зове
къмъ себе си и ни примамва да прозремъ въ не
говите потайни глжбини. И омагйосани отъ величие
то на неговата красота, ние съ жарь му се дове
ряваме, очакващи да изпитаме върховна наслада
плувнали по безбръжния ширъ на живото море.
Яла още напущайки тихитъ води на приютеното
пристанище, мнозина вече бивагъ обхванати отъ
едно неспокойство щомъ почувствуватъ загубата на
почвата подъ нозете си. И когато вече навлъземъ въ
разлюлънитъ обятия на откритото море и се видимъ
напълно въ властьта на вилнеящитъ вълни, люш
кани насамъ и натамъ, възторгътъ ни скоро замира
и смутъ обхваща духа ни, ние хвърляме безнадежденъ погледъ къмъ губящия се бръгъ, свиваме се
въ себе си и съ ВСБКО навдигане на отдалече на
бъбващите талази и съ всека падане на техните
грамадни води ние замираме ужасени отъ бездуш
ното всемогжщие на разярената стихия.
Поезията отлетява, започва мизерната проза.
•Защото едва ли има субективно по-мжчително,
по-гадно болестно състояние отъ морската болесть,
която скоро залавя и най-вдъхновения иначе ооожатель на морето, ако той по природа не е мореУстойливъ.
*
Що е въ своята сжщина морската болесть, на
какви физиологични смущения се дължи нейната
поява?
Онова здравно разстройство, което ние сме свик
нали да наричаме съ името морска болесть или паизеа
(отъ гръцГ Иаиз, корабъ) въ сжщность не се на
блюдава само по море. Това название еднакво може
Да се приложи за всички ония болестни прояви отъ
е
Дно и сжщо функционално естество, които сепреДизвикватъ и отъ други ненормални, нефизиологични
Движения на нашето т-Ьло. Сжщитъ признаци ка

квито еж свойствени на морската болесть, макаръ
и въ по-слаба степень, се наблюдават*, и при возене
на кола, автомобилъ или железница,-при летене съ
аеропланъ, при люлеене на люлка или дори и при
танцуване.
Сръдищниятъ признакъ на морската болесть си
остава повръщането. Обаче не е то едничко, което
я прави тъй мжчителна. Разни други, твърде тегостно изпитвани разстройства отъ страна на цен
тралната нервна система предхождатъ повръщането,
което може въобще и да не се състои, или пъкъ
съ неговото спиране тия нервни разстройства все
още не изчезватъ.
Отъ това яветвува, че морската болесть пред
ставлява една смесица отъ психично-соматични раз
стройства, които не е необходимо да се проявятъ
въ пълната си съвокупность, за да имаме основание
да говоримъ за „морската болесть".
Групата отъ психични смущения, коитс еж присжщи на настжпващата морска болесть показвагь
всички степени отъ леко понижение на настроението
до най-дълбоко душевно угнетение. Тия начални
признаци настжпватъ постепенно, но неуклонно. 06хванатиятъ отъ ТБХЪ почва да става неспокоенъ,
гледа плахо и смутено, брани се срещу тия тъй не
очаквани покушения на доброто му самочувствие,
противи се и се мжчи да се ободри и съвземе, стре
ми се да си даде видъ предъ своигв съпжтници,
че не му е нищо; той все още упорствува и е въ
съзната борба съ настжпващата морска болесть,
чието неодолимо надмощие той още не иска да
признае, храбри се срещу нея, мислейки, че тръбва
да отстоява своето достойнство и мжжество. И търси
странични причини, за да отклони отъ себе си и
отъ другитъ подозрението, че е въ ноктите на мор
ската болесть; той вини самъ себе си, че не е закусилъ достатъчно или, че е преялъ, или че въ
надвечерието е пилъ по-вече и лошо е спалъ. Тази
борба, тази съпротива, това самоизмамване еж твър
де характерни за начеващото сдаване на морската
болесть
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Скоро, обаче, упорството на овладения се сломява. Той е залисанъ, главата му е мжтна, мисъльта
му става бавна, тежка и разсеяна, представите му
еж бледи и смжтни, фантазията неповратлива и
тромава. Ржце и крака се омаломощаватъ, Т-Б се
отпущатъ обезсилени и тежки като олово. Погледътъ се замъглява, една безгранична апатия обхваща
цялото сжщество на заболяващия. Всъка следица
на радость и приятность изчезва, нищо вече не е
въ състояние да го ободри и услади и едва само
отъ приличие може да се насили за една бездушна
усмивка. Той вече съвсемъ се отпуща и сдава, не
желае никакъвъ разговоръ, не е отзовливъ на ни
каква глума, безучастенъ е къмъ другите, иска-да
бжде самичъкъ; устата му почва да се налива, ли
цето става бледо и безжизнено като на восъчна
фигура, погледъть мжтенъ, чуждъ и угасналъ. Гордиятъ до преди малко лъвоподобенъ мжжяга лежи
сега свить и смачканъ, принизенъ и оскверненъ въ
собственото си изригание Вътази начална фаза на
морската болесть подалиятъ й се не е лишенъ отъ
известенъ комизъмъ. Неговиятъ стремежъ да изглежда
все още бодъръ и жизнерадостенъ влиза въ все
по-голъмъ контрастъ съ мизерния му изгледъ, по-.
ради което той възбужда подигравки и насмешки
отъ страна на здравитБ си съпжтници. Презъ този
стадий често се наблюдава главоболъ, сънливость
и отпадналость, заболълиятъ желае да "си легне.
Всичко предъ очите му се люл-ве, сжщо и когато
се опита да ги затвори: струва му се, че почвата
подъ краката му пропада, той потъва, възйема се
и съ още по-голема ярость потъва въ бездната;
всека миризма го погнусява и отвращава. Скоро
пълна апатия обхваща болния, всичко му се струва
безразлично и безнадеждно, животътъ му се чини,
че е само една тежесть, смъртьта не му е страшна,
той дори я желае, за да тури край на МЖКИТБ му.
И само съвършената апатия, пълното безволие е,
което го пази да не посегне на себе си. И наистина
едва ли досега се е случвало, щото КБКОЙ мжченикъ на морската болесть да е посегалъ на живота
си: липсва му способность да вземе решение и енер
гия да го изпълни. Интересно е, че докато на су
шата подобни симптоми биха разтревожили и боленъ и близки, за заловения отъ морска болесть
никому не идва на умъ да се уплаши, или да се
погрижи за лекарска помощь — пъкъ и самъ болниятъ. не я желае.
Въ сжщото време тъзи психични болестни приз
наци се придружаватъ и отъ редица твлесни сим
птоми, които почватъ да се проявяватъ, щомъ вие
нето свътъ стане по-силно. Сега апетитътъ съвър
шено изчезва, всека храна става отвратителна, на
заболелия прилошава, почва да му се гади, устата
му се налива съ плюнка, преглъща често, лицето
пребледнява и се облива въ студена поть, едно
мжчително и гадно усещане и пресвиване въ сто
маха предхожда повръщането, което скоро настжпва
и се повтаря неколко пжти. Макаръ следъ това
често да настжпва облекчение за известно време,
въ повечето случаи гаденето и повръщането пакъ
се явяватъ, макаръ,че стомахътъ е вече съвсемъ
празенъ и се избълва само лига и злъчка.
Сърдцето сжщо взема участие въ тия мжчения,
пулсътъ става мекъ и бавенъ, често той пада до 50 и помалко удари въ минута. Отделянето на урина намалява,
често въ нея се появява захарь. У жени менструацията
може да се ускори и засили, бременни могагь да
аборгирагь, у кърмачки млекото често спира.
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Всички тия тъй разновидни признаци на мор
ската болесть изчезватъ, щомъ се стжпи на суша,
макаръ че и следъ това чувството на клатене все
още .продължава некой и другь часъ. При дълго
трайно плаване, морската болесть може следъ нъколко дни съвършено да изчезне или пъкъ да се
смегчи до лесна поносииость. Най-после има и слу
чаи, когато следъ средно тежко заболяване на
стжпва съвършено подобрение, обаче, следъ из
вестно време морската болесть залавя наново.
Обаче, колкото и да изглежда тежка и мжчителна морската болесть, изходътъ й бива винаги
благоприятенъ и никога не оставатъ каквито и да
било последици.
Известно е, че не всички еднакво еж предразпо
ложени къмъ морската болесть. Докато нъкои още
съ стжпването си въ кораба почватъ да изпитватъ
нейния пристжпъ, други и при най-лудешко клатене
оставатъ здрави и читави. Може да се каже, че съ
незначителни изключения децата до две гоцишна
възрасть, еж изобщо имунни, деца до 8 годишни
еж слабо предразположени и че възрастни надъ 40
години сжщо по-слабо еж изложени на заболяване
отъ морска болесть. Твърдението, че нервозни хора
еж по-достжпни за нея, не отговаря на истината.
Сжщо тъй е лишено отъ основание и схващането,
че слаботвлесни, оздравеници или пъкъ слабоволеви лица еж по-силно предразположени къмъ мор
ска болесть. Обаче, често тия слаби се оказватъ по
издържливи отъ много здравеняци и волеви лич
ности. Че воля и твърдость на характера тукъ еж
безъ всеко значение яветвува отъ историческигь
факти, че знаменитите моряци, адмиралите Нелсонъ
и Тегетхофъ еж останали до края на живота си по
датливи на морска болесть, макаръ че тъй често с-ж
бивали на море.
Предразположението къмъ морски заболяване
може да се разпредъли на три категории. Къмъ
първата категория причисляваме ония, които при
най-малкото отклонение отъ нормалното движение
на ГБЛОТО вече почувствуватъ виене свътъ и гадене.
Возене на файтонъ, на автомобилъ или на желез
ница, особено съ гръбъ къмъ посоката на движе
нието или при люлъяне на люлка причинява у та
кива лица състояние подобно на морска болесть.
Дори вглеждане въ подвижните сенки и светлинни,
каквито при ветровита вечерь електрическите лампи
хвърлятъ презъ КЛОНИТЕ на дърветата върху земята,
дори единъ по-пъргавъ валсъ, докарватъ у такива
хора замайване и гадене.
Най-силно действува въ това направление, по
неже е най-дълготрайно, силно и придружено отъ
вторични влияния клатенето на кораба. Това кла
тене е различно, 'то зависи отъ движението на ВЪЛ
НИТЕ ОТНОСНО посоката на плуващия корабъ. Най-

лекото клатене е, когато корабътъ се върти около
своята надлъжна ось, т. е. когато вълните идатъ
успоредно на кораба и го блъскатъ по страната му.
Въ тоя случай амплитудата на клатенето е наймалка. По-тежко се чувствува клатенето по напреч
ната ось, т. е. когато ВЪЛНИТЕ идатъ перпендику
лярно къмъ посоката на движещия се корабъ и носътъ му ту се повдига, ту пада — въ този случай
амплитудата на клатенето е най-голема, особено
къмъ носа или кърмилото. Най-лошо и опасно е
вжзловидното клатене, което е комбинирано отъ
двете опасни клатения и се извършва едновремено
въ дветБ оси.

Простото клатене било около дългата, било около

кжсата ось. сравнително добре се понася отъ по
вечето пжтйици, които ние причисляваме къмъ втора
категория. Обаче, щомъ клатенето стане сложно, въз
ловидно и тази втора група вече не може да утрае
и се подава на морска болесть.
Къмъ третата категория, най-после, принадлежатъ
всички ония, които дори и при най-силно възло
видно клатене оставать непокътнати — това еж аб
солютно имунните къмъ морска болесть.
На що се дължи тази различна податливость
къмъ морската болесть, какъ да си обяснимъ, че
при едни и сжщи
причини последи>> *• -^'ау'.1-*'»*»'
ЦИГБ

у

тия

три

категории хора еж
тъй нееднакви? —
Явно е, ние тръбва
да приемемъ, че
причината за това
лежи
въ КБКОЙ
нашъ органъ,-кой
то у разни лица
съвсемъ нееднакво
е
чувствителенъ
къмъ съответните
му раздразнения.
Многобройни тео
рии еж измисле
ни, за да се изя
сни сложната кар
тина на морската
болесть. Привлича
ни еж като винов
ници ту н-вкакви
миазми, излжчвани
отъ морето, ту
вдишването на со
лени морски пари,
водещи къмъ раз
стройства на газо
вия обмънъ въ бъЛИГБ дробове; ту

известни психични
особености се навеждатъ като ней
ни причинители.
Други тьрсятъ ви
ната въ дразнене
на стомаха и на
неговия
блуждаещъ нервъ(вагусъ),
въдиафрагмата или
въ нъкаква хиперемия на мозъка,
причинена отъ вди
по тихия ДУНЯВЪ
гане и падане на
клатещия се корабъ.
Обаче, за единствено приемлива се смета днесъ
теорията за нарушеното равновесие на тълото. Органътъ, който управлява това равновесие и ни ориентирва относно положението на нашето тъло въ
пространство, е тъй наречениятъ вестибуларенъ апаратъ, т. е. лабиринтътъ съ своите полукржжни ка
нали. Тъзи полукржжни канали - сж три и лежатъ
въ три перпендикулярни една къмъ друга равнини—
Дветъ еж вертикални, а третата е хоризонтална. Лим
фата, т. е. течностьта която изпълня тия канали, оотъга, натиска съобразно физичните закони наи-много
ония техни части, които въ момента лежатъ най-.

долу. Съобразно съ промънитв въ положението на
главата се изменя и местото, дето налегането въ
полукржжните канали е най-големо. За определено
положение на главата се полага и определено раз
дразнение на вестибуларния нервъ. Тъй, при верти
кално държане на главата, се намиратъ подъ поголемо налъгане долните части на тия канали, а
при навеждането й напредъ, назадъ, въ лЪво или'
въ десно подъ по-голъмо налъгане попадатъ на
миращите се най-низко тъхни части. Всички тия мънещи се споредъ движението на главата налъгания
въ полукржжните
канали се предаватъ чрезъ вести
буларните нерви
на мозъчните цен
трове. Съ една дума.чрезътази функ
ция на вестибулар
ния апаратъ, на
лабиринта ние до
биваме усътъ за
положението н а
главата си въ про
странството.
Зависимостьта на
морската болесть
оть> функцията на
вестибуларния апа
ратъ се установя
ва и чрезъ опити
върху животни и
хора поставени на
т. нареч. „въртещъ
се столъ", при кое
то само за неколко минути може да
се предизвика це
лия низъ отъ сим
птоми на наузеята
или морската бо
лесть. При . тия
опити е установе
но, че лица съ раз
рушени
вестибу
ларни апарати, ка
квито еж по-вечето
глухонеми, не заболяватъ отъ мор
ска болесть.
Изобщо.ние раз
личаваме два пжтя, по които се
движи състояването на наузеалнитБ
Снимка Бончо Карастояновъ
симптоми. Първиятъ започва отъ
неравномерните движения на кораба (автомобила
и пр.), които причиняватъ объркани движения на
главата и на целото тело, поставящи въ раз
дразнено състояние лабиринта или неговите полу
кржжни канали. Отъ тукъ по вестибуларния нервъ
възбудата се предава на съответните ядки въ
продълговатия мозъкъ и на центъра на повръ
щането, който впрочемъ може и направо, непо
средствено да бжде раздразненъ, та морската бо
лесть да се изрази само въ повръщане, непридружено отъ други симптоми, което се наблюдава осо
бено при децата.
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Другъ единъ пжть води отъ възбуденигв ядки
на вестибуларния нервъ къмъ" кортикалнитЬ цен
трове на главния мозъкъ, чието дразнене се изра
зява въ виене СВ-БТЪ, уплаха, угнетеность.
Независимо отъ дразненията на полукржжнитв
канали, които се предаватъ по-нататъкъ чрезъ вестиб.
нервъ до главния мозъкъ, центровет-в на този
последния могатъ да се възбудятъ и направо чрезъ
обонятелния или чрезъ зрителния нервъ. Затова, ко
гато се гледатъ повръщащи или се умирисва па
раходна, или друга нъкоя противна миризма, могатъ
веднага да се предизвикатъ наузеялни симптоми и
повръщане у съпжтници, които не еж още заболели,
но СЖ на пжть къмъ заболяване и ТБХНИТБ цент
рове въ продълговатия мозъкъ вече се намиратъ
въ възбудено състояние т. е. ТБ СЖ „на щрекъ"
и само търсятъ поводъ да се разразятъ въ оная ре
дица симптоми, които съставятъ морската болесть.
Всички тия, макаръ и съвсемъ набързо нахвър
лени, физиологични данни и особености ни показватъ, колко разновидна може да бжде възбудли
востьта въ едно или въ друго отношение у разните
хора, която отъ своя страна обуславя различното
предразположение къмъ морска болесть. Никотинътъ,
който е една универсална отрова за цялата вегета
тивна нервна система, й действува възбудително и
я прави лесно достжпна за разни други раздразне
ния. За това пушенето предразполага къмъ морска
болесть, та и страстни иначе пушачи се виждатъ
принудени да отбътватъ тютюна по море.
*
Лекуването на м. болесть презъ последните го
дини показва твърде големъ напредъкъ. То има за
цель да намали или да премахне възбудливостьта
на съответните органи и центрове. Това сж предим
но ядките въ продълговатия мозъкъ на нервите:
вагусъ, глософарингеусъ и фациалисъ, а още и цен
тровете въ главния мозъкъ. Различните успокоител
ни и хипотични средства като: валерианъ, бромъ,
бромуралъ, вероналъ, луминалъ, валидолъ и много
други иматъ твърде едностранчиво действие и за
това лечебната имъ стойность е твърде ограничена.
По-добро действие има паийзап, който е съчитание.
отъ хлоретонъ и кофеинъ. Въ употръба сж още:
Тпаюззап, Тгазтапп, Миатаг, Рараууйгт и др.
Обаче, едно истинско, основно лечебно действие
могатъ да притежаватъ само ония средства, които
парализиратъ възбудливостьта на парасимпатичната
нервна система. Едно значително действие отъ този
родъ притежава алкалоидътъ атропинъ. Той дей
ствува най-добре чрезъ инжектиране (0.00075 до
0.001 гр.) и действително е въ състояние да пре
махне по главнитв признаци на м. болесть. Неговото
действие е насочено къмъ вагуса/ чиято възбуде""
ность при морската боле;тьтой укротява. гУгропинътъ,
обаче, има и странично, нежелано действие — той
възбужда центр. нервна система, която и безъ това
при морската болесть е възбудена. Затова стреме
жа е да се намери още такъвъ единъ алкалоидъ,
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който отъ една страна да засилва благотворното,
притжгшваще действие на атропина вър*ху вагуса и
да отстранява отъ друга —нежеланото-му възбуди
телно действие върху центр. нервна система. Такъвъ
помощенъ алкалоидъ е скополаминътъ.
Такава комбинация отъ атропинъ и скополаминъ,
посочена и изпитана отъ професора въ Прага Е.
51агкеп5*ет презъ 1927/28 и 1930 г. действително
дава най-благоприятни резултати както при опитите,
тъй и при пжтуващи по море, железница и др., а
сжщо и при разни форми на виене свътъ отъ ушнолабиринтовъ произходъ. — Въ последно време атропинътъ се замени съ изомърния му, по силно действуващъ алкалоидъ хиосциаминъ, който, комбиниранъ съ скополаминъ е пустнатъвъ продажба подъ
името Уазапо („върви здравъ").
Чрезъ тази щастлива комбинация васано е въ
положение да премахне угнетеното душевно състоя
ние, световиенето и гаденето. Наблюденията, пра
вени върху пжтници по море и по железница, сж
показали, че васано е въ състояние да предотврати
наузеята, отъ която СЖЩИТБ ПЖТНИЦИ по-рано винаги
сж страдали при всъко свое пжтуване.
За предпазване отъ морска болесть предразполо
жените къмъ нея пжтници требва '/ 2 часъ преди да
стжпятъ на кораба да погълнатъ на празенъ стомахъ4 две таблетки васано съ малко чай или кафе.
Следъ потегляне на кораба, щомъ се почувствува
неразположение, требва да се взематъ още 1—2
таблетки или наведнъжъ или на два пжти, тъй че
за 24 часа да се паднатъ всичко 4 таблетки. Освенъ
като предпазно, васано съ успЪхъ лекува и вече
напреднала морска болесть. На заболели пжтници,
които повръщатъ и не могатъ да задържатъ таблет
ките, еднакво добре помага инжектирането на една
ампулка васано, или една супозиторийка („св-БЩИца")
васано вкарана въ ануса. Успъхътъ въ всички тия
случаи е удивителенъ: заболели, които безспирно'
повръщатъ и не могатъ нищо да задържатъ—нито
храна, нито течность, въ течение на 1 —2 часа следъ
инжекцията или супозиторията сж вече напълно
здрави, те добиватъ апетити, могатъ да ядатъ ида
пиятъ и свободно се разхождатъ по палубата.
За подпомагане на предпазването желателно е
щото неприятната параходна миризма да се замас
кира чрезъ друга. За тази цель отъ полза е намаз
ването на ноздрите съ ментолова масть.
За жалость, това отлично предпазно и лечебно
средство васано у насъ не е въведено, разрешение
за внасянето му въ България още не е дадено. Тукъ
въ Варна наши пжтници си го набавятъ отъ Цариградъ. При това то е и доста скжпо: пакетче съ10 таблетки струва 3-85 марки, съ 10 супозитории
4-60 м., съ б ампули 4'25 м.
Чрезъ "васано'"'ние мбжемъ да предотвратимъ, да
премахнемъ мжченията на .морската болесть, да направимъ пжтуването дори и при бурно море леко и
приятно и да засилимъ съ това у нашитЬ моребоязливи българи по-усърдното използуване на нашит*
пжтнишки параходи.
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ИНЖЕНЕРЪТ. ОСТРЕВЪ

ПЕРИОДИЧНИ

ПРЕГЛЕДИ НА К О Р А Б Н И Т Е

Съгласно закона за търговското корабоплаване
у насъ, кораби и лодки, които пренасятъ пжтници,
а тъй сжщо и ония, които предприематъ и поддържатъ далечно или далечно крайбрежно плаване,
подлежатъ на периодични извънредни прегледи за
освидетелствуване на годностьта и изправностьта на
гвхнитъ корпуси, главни и спомагателни двигатели,
палубни съоржжения, спасителни средства и всички
ония съоржжения по тъхъ, въ зависимость отъ из
правностьта и действието на които еж поставени
животътъ и сигурностьта на екипажа и пжтниците.
Съгласно сжщия законъ, ГБЗИ прегледи се извършватъ отъ пристанищната контролна власть, ка
квато у насъ е учредена на Черно море и на Ду
нава или отъ съответната консулска власть, когато
корабътъ се намира въ чужбина.
. Освенъ торните прегледи и освидетелствувания,
ПО-ГОЛЪМИГБ кораби, за да могатъ както те, така и
превозванитъ отъ тъхъ стоки да бждатъ осигурени
отъ застрахователни дружества, гЬхната годность и
изправность се контролира и отъ специални между
народни институти, наречени класификационни дру
жества. . Благодарение на техния дългогодишенъ
опитъ и предана служба, тези институти се ползуватъ съ голъмъ международенъ авторитетъ, дове
рие и известност Такива въ Европа за сега има
три: Янглийски Ллойдъ, Германски Ллойдъ и Французеко Д-во „Бюро Веритасъ". Корабъ, който не е
освидетелствуванъ и класиранъ отъ такова друже
ство, не може да разчита на работа, защото никой
търговецъ, никоя транспортна кжща не поверява
стоката си нему и никое дружество не плаща за
страхована и пострадала на такъвъ корабъ стока.
У насъ корабнитъ котли и резервуари на тър
говските кораби, еж подложени и на трети надзоръ—
инспекторите по контролата на парните котли и ре
зервуари. На тоя трети надзоръ желаемъ да спремъ
вниманието на читателя.
Този трети надзоръ не се предвижда нито въ за
кона за търговското корабоплаване, нито въ правил
ниците за българската контролна пристанищна
власть. Л и съгласно закона за контролата на пар
нитъ котли, той не е явно задължителенъ. Дали та
зи трета контролна власть е целесъобразна и до
-'
колко нейното упражняване е необходимо?

МЕХАНИЗМИ

Така както е учредена българската контролна
пристанищна власть, въ състава на която влиза и
единъ машиненъ инженеръ, тя се явява по-автори
тетна и по-компетентна отъ инспектора по контро
лата на парните котли и резервуари. Независимо
отъ това, въ нашия законъ за контрола на парнитъ
котли нъма отдълъ, който да регулира контрола на
параходните парни котли. Д параходнитъ парни котли,
требва да отговарятъ освенъ на изискванията на
закона за контрола на парните котли на суша, но
и на още други специфични за корабната обста
новка условия, които нашиятъ законъ не предви
жда; такива еж начинътъ на закрепването, постанов
ката на водомерните прибори, проветряването и др.
По принципъ може да се каже, че. единъ контролъ по-вече, макаръ и непъленъ, не е излишенъ,
но освенъ че тоя трети контролъ струва време и
пари на корабопритежателя, често могатъ да се явятъ
и разногласия, които биха поставили въ деликатно
положение, както корабопритежателя, така и по-гор
ната инстанция на държавната контрола, които раз
ногласия биха създали излишни преписки, втори ко
мисии и прегледи и пр.; съ това неоснователно се
обременяватъ и корабопритежателя и контролнитъ
органи. Доколкото ни е известно, такива случаи е
имало у насъ, макаръ и въ малъкъ размъръ.
Затова явно е, че едната отъ дветъ контроли е
излишна. Въ интереса на държавата — респективни
те служебни мЪста и на корабопритежателитъ е,
контролътъ на параходните котли и резервуари да
се извършва отъ единъ институтъ. И като се ежди
отъ духа на повеленията на поменатите поторе
закони и правилници и отъ авторитета и компетентностьта на органите натоварени съ тази задача, то
контролътъ на параходните парни котли и резер
вуари, требва да се упражнява отъ контролната
пристанищна власть, като инспекторътъ на контрола
та на парнитъ котли и резервуари се освободи отъ
тази задача. Това мнение се подкрепя и отъ самия
законъ за контролата на парните котли, който осво
бождава отъ контрола КОТЛИТЕ и резервуаритъ на
ония държавни институти, въ които СЖЩИГБ уреди
еж подъ постоянния надзоръ и контрола на ком
петентни държавни служители и органи.

ЕМ. МУТАФОВЪ.

МОРЕТО В Ъ Б Ъ Л Г А Р С К И Т Е Н А Р О Д Н И П Е С Н И

певецътъ бъркалъ понятията за река съ тия за
и
•
море. На тази мисъль навежда и думата сръдоръкъ
П загряването на
Наивно-хероично е представено зваи
„
(таЛвегь на ръка), която се среща въ долуцитираостровъ въ една пъсень записана въ ^ Ф ^ ™ ^ а т а н а р . п ^ е н ь /
(Ь. Янгеловъ: „Бълг. нар. п. стр. У.;, па У
.Тънка Янка градъ градила,
™едъ се вижда странно да с е а г о в 0 Р и ** н а 0 . в ъ
градила го на сръдморе,
на островъ отъ българите. Яко, о 0 ° 4 ^ б ъ л г а р и
на сръдморе, на сръдоръкъ;
1асосъ има село Вулгарохоръ, явно е, ч>
^
у г р а д а с е заГ радила,
еж се заселили да живъятъ тамъ и сел щ ^ ^ ^
п а с е в и к о м ъ провикнала",
е било наречено по тъхно име. Не ще д о с о ^ е н о ч е щ е взе ме оногова, който направи чешма съ 9
само това селище на острова българск ,
шопки (чучури), воденица съ 9 витла и загради вита
се знае, че на
българи
въ отдавнашното
„Наело се лудо младо,
«катопрехвърляли
островите
и •« - ~ г мин
^«говори
прехвърляли
на островитъ
и че навъ овъ
нар. ^ ^
„
заградило
вита чешма,
за българка
хороводка
зита чешма съ деветь шопки.
Требва, обаче, да се отбележи, че въ устното пр
воденица съ деветь витла. . .
Дание между население, което « и ^ - ^ ^ р е и
"оре, често е потъмнявала представата за м°и<=

заградило вита кула,
за любило тънка Янка. . ."
При тия реалистични искания на българката, народниятъ пъвецъ п%е за причудливите искания на
гъркинята (Бр. Миладинови, Ка 1б4-и, друга въ
„Христоматия" отъ Д. Мишевъ, стр. 430—431). Тя
иска да й направятъ надъ море стреха съ лозе,
наоколо съ дюли насадено:

дуннвъ ПРИ никополъ

средства на риболова. Най-после тя иска да й ударятъ
презъ златенъ пръстенъ звезда Денница. Съ това
тя предизвиква да я застрелятъ въ очите.
Докато въ исканията (предвзети) на гъркинята
се съглеждатъ мечтите на хора, които живъятъ край
море отъ отдавна; то българката, както въ ггвсеньта се вижда, заселва и се обзавежда за животъ на
острова.

Снимка Бончо Карастояновъ
2

„Кой ми е кадъръ'), кой ми е вреденъ )
Струва ми се, въ песеньта е отразенъ стремеда ми напраитъ надъ море таванъ,
жътъ на ония българи, които като еж стигнали до
надъ таванъ лозе, по брегои дуни. . ."
бреговетЬ на Б%ло море, еж почнали да се преили пъкъ да й улови отъ срЪдъ море риба моруна' хвърлятъ на островитЬ, както и на българи, които
което н^що е непостижимо, особено съ старите презъ време на грозното робство еж избътали отъ
с4чь и потурчване.
*) кадъръ — способенъ.
Островите, споредъ една нар. пъхень, еж били чуд
2
) вреденъ — способенъ.
ни места, отдето еж донасяни цълебни и чудотворни
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неща. Така напр. се говори за вълшебното действие на
червеното грозде и червеното вино употребявани отъ
бездетни невести, за да иматъ деца. Ето и пЪсеньта:
„Де се е чуло, видело
средъ море бъло камъче,
на камъкъ лоза червена
и гроздето й червено.
Млади го булки яд-вха,
ядЪха, йоще пиеха,

които рожби кЬмаха.
Грозданка, булка хубава,
и тя си рожба нямаше,
отъ гроздето си куснала,
отъ виното си пийнала. . ."
(недовършена)
(Слушана отъ Ив. Н. Бояджиевъ, който я знаелъ отъ

ТОВНРЕНЕ СТОКИ НЛ НИКОПОЛСКОТО ПРИСТННИЩЕ

„Зацалъ се шаренъ корабъ,
внжтре седи еденъ турски,
еденъ турски челеб1а,
еденъ турчинъ чужя въра.
Не си иде на скелето
да си плати тежки гюмрукъ3).
Право тегле на Бешъ-чинаръ.
Тамъ излезе отъ коработъ
и отвори бели чадаръ".
Единъ отъ юнаците, които пазятъ града Солунъ,
Дойчинъ юнакъ, го запитва, защо не отива на при
стана да си плати митото; а турчинътъ му отговаря:
„Я не дойдофъ да ви плащамъ,
да ви плащамъ тежки гюмрукъ;
тукъ сумъ дошолъ одъ Султана
да повелямъ гратъ Солуна".

Снимка Бончо Карастояновъ

Доболява на юнака и той замеря турчина съ
боздугана си, но не го улучва. Тогава турчинътъ
й
заповедва на СВОИТЕ моряци:
Тукъ е видимо, че островите, прилични на бро„Излъзете одъ коработъ
Дови камъни въ вода, въ ръка, еж били подмамливи
да фатиме Дойчинъ юнакъ!"
за българите и некои еж отивали тамъ за чудо
Яла той избътва при другитв юнаци, които сетворните вина и лозя. Все тъй по особенъ роман- датъ на „Солунските седемь кули", и имъ дума:
тиченъ начинъ е представенъ островътъ иСтредъ мо„Що седите, що гледате?
Ре Дърво израстло") въ пЬсень № 35, Бр. МиладиДошелъ турски челеб1я. . .
нови „Бълг. нар. п.", като източникъ на проповЪдь
Що чиниме, да чиниме, 1
за поддържане на християнски праздници и почи
градъ СолуНа да чуваме )".
тане на християнски светци.
„д-гни
Ясно личи въ тази пъсень грижата и усилията
Морето се явява като мотивъ въ известни песни, на народа да запази града Солунъ отъ „челеб1я
които
носятъ исторически отпечатъкъ. Така напр.
въ
нар. п-Бсень № 156, записана въ Кукушъ <рр.
*) гюмрукъ — мито.
Милад^овГстр 2^6), сюжетьтъ е историческото
*) чуваме — пазимъ, запазимъ.
събитие - завладяването на Солунъ отъ турцитъ.
покойната си майка Петра Стоянова
повско).

отъ с. Конакъ, По-

Стр^2
чужа

въра", дошелъ съ шаренъ корабъ да го за
владява
Походътъ на турцитв да завладяватъ не само
п 0 суша, а и по море се вижда, напримеръ, въ
българ. нар. пЪсенъ, записана подъ № 19,6 стр. 34,
в ъ сборника на Н. Бончевъ (Варна, 1884 г. ).
Съдържанието на тази песень:
Царътъ изпраща Силимана да превземе о-въ
Малта, а той му отговаря:
„Редумъ пу свита утождамъ,
на Малта не ма прувождай,
чи си й Малта надъ вуда,
надъ вуда Малта, надъ ада.
Малта я огьнь не гури,
Малта я куршумъ ни бий. . .
Сйлиманъ дава съветъ: Царьтъ да приготви хиляди
шштнохсдки, добре въоржжени съ орждия:
„Царь Силимана пуслуша,
чи си пудигна, пудигна,
петстотинъ топа кумбари,
хиляда крепки гемийки;
Малта касаба призели . . . "
Тази песень свидетелствува, че българите не еж
били безучастни на морския походъ за превзема
нето на о-въ Малта, който въ въображението на
нар. пъвецъ е билъ схващат» като градъ. Навярно
на служба въ турския флотъ' тогава е имало бъл
гари. Таковъ единъ е билъ Балтоглу (българинъ
потурнакъ), началникъ на турската флота, която
взела участие при превземането на Цариградъ.
Друга подобна песень, огь по-ново време, е пе
чатана въ „Материали за историята на гр. Варна"
(издан. на Варн. археол. д-во) подъ надсловъ: „Пъ>
сень за обсадата на гр. Варна презъ 1828 год."
Съ превземането на Варна отъ русите въ 1828 г.
е почнала една нова фаза въ развитието на търго
вията въ Варна, а именно: Следъ като Черно море
било затворено близо 330 год. за чужди кораби,
Варна започва да се посещава отъ такива, които из
насяли и внасяли стоки за северната часть на Балк.
п-овъ. Ето защо превземането на Варна е било съ
битие отъ голъмо значение. То е дало поводъ за
пъсни, каквато е споменатата.
Три парахода, пълни съ турска войска, идели
къмъ Варна, но
. „първото топче изгърмъ
и първия пампоръ удари,
и си въ морето потъна,
та следъ второто и третото . . . "
Друга подобна пъсень ми изпъ споменатия вече
Ив. Н. Бояджиевъ отъ с. Конакъ, Поповско, безъ да
я довърши.
.Разигра се Черно море,
Черно море и Дунава,
че играло, че шумело,
че шум-вло и трептъло
два дни, три дни и три нощи —
че трепгкпо, че играло,
че изхвръкна сивъ бЪлъ гължбъ,
та кундиса на сръдъ Варна,
на срЪдъ Варна, на калето . . . "
Некои исторически събития отъ отдавнашното
нинало на България еж приели характеръ на бито-
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ви преживявания презъ време на тъмното ни роб
ство, когато българинътъ забравилъ историческото
си минало и заживълъ въ ТЕСНИЯ кржгъ на своя
битъ, толкозъ повече, че народътъ само така е можалъ да схваща причинитъ на единъ воененъ по
ходъ къмъ Византия, който е завършвалъ съ дарове
и женитба. Така, напримъръ, въ една сватбарска пе
сень записана въ Струга (Бр. Миладинови №518)
се казва:
„Посвършилъ се Симонъ добъръ юнакъ
(Навърно, този добъръ юнакъ е царь Симеонъ)

се посвърши многу на далеку —
три конаци преко Църно море
и четири преку рамно поле."
Но му казали, че биха му дали момата, ако иде
съ много сватове (това е навърно войска), инъкъ
въ града нъма да го допуснатъ.
Докато въ песните разгледани въ по-преднитъ
статии (I, II, III) има художествени и колоритни кар
тини отъ мореплаване и развълнувано море, то въ
юнашките не се сръща такова; а морето се явява
като преграда за достигане на бленувани блага. Художественостьта се създава при близко познаване
на живата действителность, която трогва и вълнува.
Въ това съпоставяне на юнашкитв съ останалитв
песни изпъква, че народътъ не въ своята цълость,
но въ известни свои части, освенъ че не билъ чуждъ
на морето, но и е живълъ съ мисъль и копнежъ
за това море и животътъ му е билъ свързанъ
съ неговите блага. Мичманъ Г. Янтоновъ въ 1913 г.
нарича родопските българи (отъ селата Дере-кьой,
Устово, Райково, Дунево, Петково и др.) „природни
моряци-българи, които еж по-добри моряци-рибари
дори и отъ гърците". Те били знаели този занаятъ
отъ бащи и деди. (Вижъ Кир. Н. Руенски — Мор.
сгов. г. VI, кн. 10). Обаче, за държавническия животъ
на българите морето е останало една неведома
страна, пълна съ опасности, преодолявани съ хероизъмъ, въ който се вижда идеализация. Въ този слу
чай се намесватъ и чужди мотиви по известния пжть
на взаимство въ устната словестность на съседни
народи.
За да не бжде морето съ СВОИТБ брътове и ши
рини източникъ на блага за държавническия животъ
на българите, при тъхния стремежъ да се обзаведзтъ на место, което се мие отъ толкова морета,
причината е враждебното отношение на гърците на
Черно и Б-БЛО морета, че ще откжене Гърция отъ
Цариградъ и ще я измести въ моретата, господ
ството на които дава възможность за владеене на
Цариградъ. Това е подхранвало враждебностьта на
гърците къмъ българите и те еж отблъсквали ВСБчески българската държава отъ бреговете ка мо
ретата, гонели еж българитъ отъ тия бръгове, а
оставащите тамъ еж бивали погърчвани по единъ
или другъ начинъ. Това може да се проследи, на
примъръ, въ Варна, кждето гърчеещи се семейства
днесъ сочатъ бащи и дъди българи.
при това обстоятелство за българитъ морето че
сто е оило
мъсто на неволи. Тази мисъль се усилва
" ^ т о в а ' ч е нито една пъсень на възторгъ отъ
морето не се среща въ нашата устна словестность,
ояни "катп ^ т н а ! ? отделни стихове, ръдко повта
ряни, като следните:
6
) Н. Бончевъ: „Сборникъ отъ българ. народни пъсни",
.Младъ деспоть се возеше
сьставилъ Николай Бончевъ, Варна, 1884 г., издатель
в
° две златни кораби, со СВОИТБ сино'и..."
Деньо Н. Поповъ.
(Бр. Миладинови № 5 8 0
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СТЕФАНЪ НОЙКОВЪ

ПРОЛЪТНО УТРО Н А Д Ъ Д У Н А В Ъ
Ние много говоримъ за красотите на нашата зе
мя. Много често четемъ за тия красоти, често слу
шаме и чужденците да се възхищаватъ отъ техъ.
Но ние много р-вдко си даваме трудъ да опознаемъ
тия красоти, да ги оценимъ и да ги обикнемъ. Това
не еж прости думи, а жалъкъ фактъ. Защото отъ
хилядите лътовници отъ всички краища на Бълга
рия, събрани въ Варна, много малко еж тия, които
еж обходили и еж се запознали съ дивните окол
ности на нашата морска царица, докато чужденците,
макаръ и петь дни да се бавятъ, щомъ чуятъ че има
хубави места, достойни да се видятъ, веднага отиватъ.
Истина е. Ние не познаваме нашата страна, не
познаваме чудно хубавите дарове, които природата
така щедро е разхвърлила върху земята ни.
А най-малко познаваме и ценимъ българските
води. Черно море и Дунавъ еж все още чужди на
нашия народъ, все още той не ги чувствува така
родни, така близки и свои, както чувствува полета
та и планинигк А Черно море и Дунавъ криягъ
толкова прелести и толкова богатства въ себе. си!
Те еж така красиви и така полезни! По техните
брегове живота разкрива своето най-големо разно
образие, своите най-разноцветни краски.
Долнитъ редове рисуватъ това, което въ едно
свежо пролътно утро може да се види на Дунав
ския брътъ.

Дунавъ! Великата рЪка, която е свързана нераз
ривно съ миналото, живее въ настоящето и следва
бавно своя пжть къмъ бждещето.
Животътъ на бръта постепенно се пробужда
Мургавь рибарь гребе водата отъ лодката си, после
мълкомъ хваща греблата. Дългата, черна ладия бав
но се отдалечава. Тя се носи тихо по заспалите во
ди. Ежедневната борба за наежщния хлъбъ започва.
Понтоните сжщо се оживяватъ. Тамъ вече се
мЪркатъ сънливи още физиономии, които се разговарятъ на различни жаргони. Брътътъ постепенно се
изпълва съ групи рибари, които бързо приготвятъ
лодките си и се впускатъ по ръката. ДългигЬ чер
ни силуети се плъзгатъ безшумно. Те ще се бавятъ
целъ день по течението, за да се върнатъ привечерь.
На кърмата на близкия понтонъ бавно се издига
чуждо избълъло знаме и весело трепти подъ ран
ните лжчи на слънцето. Следъ малко различни раз
ноцветни флагове вече се вЪятъ по всички понтони
и се оглеждатъ въ огледалната вода.
Пристанището бавно се изпълва съ шумна и разнолика тълпа. Окжсани и загрубели носачи, приста
нищни служащи, митничари, рибари, жени съ деца
и продавачи — всички тЪ се взиратъ нагоре по ре
ката. Я утринната мъгла е паднала низко и закрива
обзора. Съ минаването на времето, нетърпението
все повече расте.
— Забави се нещо тая сутринь, чува се дрезгавъ гласъ. Това е началникътъ на пристанището,
който, заобиколенъ съ подведомствените си, се
готви да изпълни своя дългъ.
Иде, иде! — развикватъ се гласове долу подъ
понтоните и много ржце се протътатъ въ мъглата.
Нагоре постепенно се откроява една движеща се
маса, която бавно се приближава. Въ мъглата про
звучава могжщъ, дрезгавъ ревъ, който се разнася
надалечъ. И силуетътъ на „Искъръ" бавно изплувва,
прави плавенъ завой и леко „пристава".
На кърмата се развъва българския флагъ.
Тогава започва суетене, шумъ и бързи раз
говори, които могатъ да се наблюдаватъ само по
пристанищата или по ГОЛЪМИГБ гари. Носачите
нахлуватъ въ кораба и започватъ своята работа.
Пжтници си вадятъ билети и бързатъ да се настанятъ.
Вие се качвате на борда и отъ височината на
мостика наблюдавате оживената и интересна пано
рама около Васъ.
На понтона, въпреки ранния часъ, еж се събрали
много любопитни. Тукъ ще видиттз ученици, митни
чески чиновници; носачи и продавачи, а редомъ съ
тЪхъ и стари хора, които гледатъ бестрастно на
всичко.
Отсреща на кея се редятъ мълчаливо тъмните
фигури на вагоните. Далече съ шумъ маневрира
локомотивъ.
А надъ всичко това се разстила лазурно, ясно
небе. Слънцето се издига бавно, заедно съ него
се вдига и падналата мъгла. Дунавъ се простира
вече ярко осребренъ.

Въ б часа сутриньта влакътъ съ грохотъ и шумъ
бавно се приближава къмъ Ломското пристанище.
Тракане на спирачките, резко изсвирване на локо
мотива — и вагоните полека заставатъ неподвижни.
Вие слизате отъ влака, правите нъколко стжпки...
и предъ васъ се разкрива Дунавъ.
Въ раннитъ часове на изгрева, когато небето е
ясно, когато мъглата още не е паднала, Дунавъ е
величественъ. Това е гледка, която пълни душата
съ благоговение и възторгъ. Подъ позлатеното небе
на изгръващето слънце гигантската река се разсти
ла широка, св-Ьтла и тиха. Нито една бръчка не на
рушава нейната огледална повръхнина. Дунавъ спи
още своя дълбокъ сънь. Спятъ и бреговете. ПонтоНИГБ на пристанището еж неми, неподвижни и мъл
чаливи. Върху т^хъ не се вижда още жива душа.
Никого нъма и по кея. Самотенъ часовой съ пушка
презъ рамо е застаналъ като статуя до бръта.
Насреща се простира една тгмна, нъма ивица
отъ върби, — това е ромънскиятъ брегь, мълчаливъ
и загьдаченъ.
Дунавъ! Великата рЪка, чието име е записано
навеки въ нашата история. Това име буди спомена
за хероичната епоха, когато единъ народъ се боре
ше да разкжса тежката верига на чуждото иго. 1ихиятъ пл-Ъсъкъ на великата славянска рЪка шепне
за подвизите на достойните синове на тоя народъ,
които преминаваха на родния б Р егь, за да сложатъ
юнашкитъ си кости на Вола, на Бузлуджа, при каРаисенъ и на много други свети мъсте..
Тогава гигантската р-Ъка е текла все така тихо и
плавно, както тече днесъ, както ще тече и в ъ в ъ коветъ. Тогава въ тихите води се е оттеквалъ, оои
ниягь сигналъ на тржбата и дрънкането н ' °Р«»™
Носачите неуморно вършатъ своята работа. Стота. Днесъ по огледалната повръхность се отеква манениятъ подъ на кораба отеква подъ тежкигв
ДРезгавиятъ зовъ на българските параходи, отеква имъ стжпки. Т Б СЖ приведени подъ своя товаръ —
^ стремежа на единъ свободенъ народъ къмъ жи това е тежестьта на ежедневния трудъ за парче хлъбъ.
Вот
ъ , къмъ просторъ.

Стр. 34
Горе на кея съ тресъкъ и димъ минава манев
риращия локомотивъ.
Л тамъ въ далечината се издига къмъ небето
самотно минаре. СрЪдъ суетата и шума на замина
ването, то стърчи безучастно, загледано въ ясния
сводъ. Неговияъ връхъ се издига мълчаливо, сякашъ
иска да напомни за вечния устремъ на човешкия
духъ къмъ висинигЬ.
На бр^га е седналъ побелелъ старецъ. Въ немощнитъ- му ржце трепери броеницата. Той гледа
мълчаливо. Години наредъ, може би, е седъпъ той
на това место, много параходи еж пристигали и
заминавали. Той ги е изпращалъ въ далечината —
къмъ романтичната Виена и старинния Регенсбургъ,
или надолу, къмъ бурните води на Черното море.
По тъхъ е пращалъ безшуменъ приветъ на просто
рите, кждето животътъ изглежда по-красивъ и поромантиченъ. И следъ като години наредъ тукъ еж
се развъвали най-разноцветни флагове, ето че
предъ угасналия взоръ на стареца се вее вече и
родния трицвътъ.
Той гледа мълчаливо, броеницата трепери въ
ржката му. И неволно въ паметьта изниква без
смъртния образъ на Вазовъ: „Дъдо Йоцо гледа".
Товаренето е вече на привършване, новите пжтници еж на кораба и самодоволно поглеждатъ тия,
които оставатъ на кея.
Отъ капитанския мостъ се разнася ръзка команда.
Вжжегата се прибиратъ, моряците" бързатъ да приготвятъ кораба за отплуване.
На кея еж натрупани стоките, разтоварени отъ
парахода. Л до тЪхъ съ отпуснати ржце и съ мор
ни лица стоятъ носачитъ — хората съ груби стжпки,
с ь каскети и съ безрадостенъ погледъ. Тъ- наблю •
даватъ мълчаливо кораба, който се готви да отплува.
Тамъ на дъното му е стоката, която т& току-що
еж натоварили. Както еж правили това дни следъ
дни и години следъ години.
На мостика се изсвири, чува се дрънкането на
телеграфа. Долу подъ насъ забива едно гигантско
сърдце, чийто мощенъ пулсъ се чувствува отъ всички.
Корабътъ бавно се отделя отъ понтона. Сирената
съ могжщъ ревъ оглася пробуждащия се градъ. Отъ
кея се махатъ ржце, единъ морякъ козирува на бъл
гарския флагь, който се отдалечава.
Горе на мостика, капитанътъ поставя телеграфа
на .пъленъ ходъ". Параходътъ се носи вече бързо
по течението. Далечъ, задъ кърмата, се издига все
така самотното минаре, сякашъ иска да повери на
небето своите тайни. До бръта две невръстни деца
се борятъ упорито съ лопатите на татковата си
лодка.
Д подъ ЛЖЧИГБ на слънцето, трептенето на во
дата добива видъ на разтопено олово. Цълата огле
дална повръхность е осребрена, свътла и радостна.
,Искъръ* се носи надолу. Изъ тржбзта излизатъ
потоци димъ, виглата оставятъ дълги бразди задъ
себе си.
Слънцето се издига светло и величаво на ясносиния небосводъ. Неговите ярки, ободрителни лжчи
заливагь просторигЬ, пораждатъ едно хубаво светло
чувство въ душата на човека. Дунавъ тече тихъ и
лазуренъ подъ обилната слънчева светлина.
И ср-вдъ тая свежа, бодра обстановка, ср-Ьдъ
веселия химнъ на пробуждащата се пролъть, въ ду
шата се повдига хубаво, свътгло чувство. Вие за
бравяте грижите, мжкигЪ и сивотата на нерадост
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ното всекидневие. Вие сте погълнатъ изцело отъ
омайната пъсень на природата, чувствувате се ча
стица отъ тоя лазуренъ слънчевъ свътъ. И бодростьта нахлува мощно въ душата, кара Ви да пов
дигнете глава и да погледнете бодро напредъ.
Ето долу на палубата еж ПЖТНИЦИГБ. Т Б еж отъ
различни слоеве, отъ различно обществено поло
жение. Между тъхъ има много, изтощени хора, които
отиватъ, може би, да търсятъ своя по-щастливъ
жребий надолу по ръката, въ гол-вмия пристанищенъ
градъ. Несретата се чете въ лицата имъ, очите говорятъ ясно за мжката на нерадостния животъ.
Но сега т е еж погълнати отъ чара, който вели
ката река, светла и блестеща, разкрива подъ обилнигЪ слънчеви лжчи. Тия лжчи проникватъ въ кръвьта,
тя забива по-уверено, по-добро.
Чиновникътъ, който години наредъ отъ сутринь
до вечерь е прекарвалъ времето си въ мрачната и
прашна канцелария, търговецътъ. заетъ постоянно
съ мисъльта, какъ да свърже двата края, безработниятъ, който не знае, кжде ще спи утре, както и
адвокатътъ, чийто умъ постоянно е напрегнатъ —
всички тия хора сега съ наслада вдишватъ тоя свежъ,
пресенъ въздухъ и се чувствуватъ упоени отъ чара,
който Дунавъ така щедро разкрива предъ техъ.
Тия хора ще стигнатъ до цельта на своето пъ
туване и ще се изгубятъ вт водовъртежа на дивота
Тамъ ги чака тъхната еждба, на бръта е тъхното
щастие или тъхната гибель. Но сега на „Искъръ"
те еж далече отъ бурите на живота, запазени еж
за малко отъ пристжпа на тежката борба, за малко
повече щастие.
Те сега съзерцаватъ величавата ръка и чувству
ватъ какъ отъ нейното спокойствие, отъ нейната тиха
и плавна ширь, прониква въ душите имъ успокое
ние и бодрость.
И те повдигатъ лицата си нагоре, за да ги изложатъ на веселите и животворни слънчеви лжчи.
Когато почувствувате мжка въ душата си, когато
сивотата на всекидневието почне да ви задушава—
недейте чака. Напуснете я въ ежбота вечерьта и
вземете влака за Ломъ. И въ неделя рано сутриньта
вие ще можете да съзерцавате и да се възхитите
отъ единъ величественъ изгревъ надъ Дунавъ, ще
приежтетвувате на пробуждането на живота надъ
великата река, ще изпитате чувства, които дълго
ще запазите вь душата си.
Спуснете се по течението съ български параходъ
и, безъ да искате, ще забравите всичко. Ще забра
вите обикновените делнични грижи, които творятъ
живота на всички хора. Защото великата река ще
ви плени съ своя чаръ, съ своя лазуренъ ландшафтъ,
съ своята тиха, плавна и безкрайно красива пъхень.
И когато напуснете кораба и се върнете пакъ въ
вашето всекидневие, тамъ въ душата ви ще се таи
едно светло чувство, единъ свиденъ споменъ за
свежо пролетно утро, за обилна слънчева светлина,
за дивна гледка . . .
Тогава името .Дунавъ" ще престане да бжде
за вась само едно географско понятие или си-'
нонимъ на една синя лента въ картата на Бал
канския полуостровъ. Тогава вие съ възторгъ ще
споменавате това име, ще го обикнете и ще го
почувствувате скжпо и свое—защото то ще ви
шепне за всичкитгь прелести, за щълия чаръ, който
великата славянска рпка крие и който така щедро
предлага на вегьки.

МОРСКИ

СГОВОРЪ
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П. А. ШИШКОВЪ.

СПОМЕНИТ-Ь НА С Т А Р И Я А Д М И Р А Л Ъ
На чай у кралицата.
Последва дълга пауза, следъ която Давидовъ
продължи:
— И това, което ще ти разкажа — пакъ стана
тамъ, въ Гърция. Но вмъсто въ пирейското приста
нище, то стана въ залива Фалеронъ, предъ Атина.
Този пжть не бехме на поправка, а бехме съ офи
циална мисия. Връщайки се отъ Далечния Изтокъ,
бехме натоварени да поднесемъ на кралица Олга
специаленъ подаръкъ. А бе избранъ нашиятъ ко. рабъ, защото ние, екипажътъ му, бехме отъ втория
. флотски екипажъ, чийто шефъ бе кралица Олга.
Всичките върху пагоните си носехме буквата „О" —
Олга. Пристигнахме и хвърлихме котва съ топовни
гърмежи. Отвърнаха ни сжщо съ топовни гърмежи.
Излъзохме въ парадна униформа на бръта. Отве
дени бъхме въ двореца. Поднесохме подаръка. Це
лувахме ржка на кралицата. Дворцовъ церемониалъ.
Музика. Приветствия. Благопожелания. Интересъ за
пжтуването ни отъ Владивостокъ до тука. Речи отсамъ и оттатъкъ. А следъ това останахме на бан
кета, даденъ въ наша честь отъ кралицата. Разве
дени бъхме изъ двореца. Кралицата, съ весела
усмивка на лице, не смлъкваше да ни разпитва и
разговаря на нашиятъ, роденъ, руски езикъ. Наша
си беше. Рускиня. Бивша велика княгиня. Попад
нала сега между свои сънародници, руското чувство
живо б е заговорило у нея. Да имаше възможность
— просто — да не ни пустнЬше да се върнемъ въ
кораба с и . . . На другия день отсрамихме се и ние —
и нашиятъ командиръ даде банкетъ, на който се
отзова кралицата на кораба ни. Заедно съ своите
дворцови дами и адютанти, тя обиколи всичките
салони и кабини, надзърна въ помещенията на матрозитъ и, ползувайки се отъ шефството си — тя
разпитва и разговаря съ мнозина отъ матрозите,
които — просто — пребледняваха и се насълзяваха
отъ умиление, щомъ тя се спреше предъ нъкого, за
- да му заприказва . . . Следъ опознаването си съ ко
мандния персоналъ, който на две смени ходи въ
двореца, тя пожела и ДОЛНИТЕ чинове да споходятъ
двореца й. Тя ясно се изрази, че иска, щото нито
единъ отъ хората на екипажа да не бжде обходенъ: до единъ да посетятъ двореца й. Не вкупомъ
а на групи. На малки групи, за да могатъ да посед
натъ, да похапнатъ у нея и съ нея. Тя определи и
времето: отъ 4 до 5 часа следъ обедъ. Нисшиятъ
екипажъ бъха сто и петдесеть д у ш и . . . И групите
отъ по петнадесеть човека, облечени въ най-бели
холандки, въ тъмносини панталони, съ току-що из
гладени чупки, остри като водореза на нашия корабъ, съ обуща лъснати като стъкло, съ избръс
нати лица — подъ командата на офицеръ, всеки
День излизаха на брЪга и се отправяха за дво
реца . . . Тамъ кралицата ги посръщаше отъ балкона
си, отвеждаше ги въ единъ отъ салоните си, гдето
имаше приготвена царска закуска и ги угощаваше
съ чай, съ сладко въчая, съ бисквити, съ масло, съ
'
„„„ ппптшали и съ
гръцки едри смокини, мандарини. < ц о к а л и и съ
по чашка първокачествена мастика... г\, у и щ "
вайки ги, тя се разхождаше около т*хъ, разгова
ряше ги и ги разпитваше за туй-онуй. А къмъ петь
часа и половина, подарявайки на всеки поотделно
своятъ портретъ, собственоръчно подписанъ, и по
едно евангелие — тя ги отпращаше обратно на коР а б а . . . За десеть дена се свърши поръчаната ви-

зита. Официалното ни посещение б е приключено.
Дигнахме кралициното знаме на фокъ-мачтата, заре
дихме орждията съ халостни заряди и забумтъхме
прощалните си салюги... Единъ отъ гръцките
военни кораби дигна нашето — андреевското —
знаме и ни отвърна съ толкова топовни гърмежи,
колкото ни се полагаха . . . Дигнахме котвата, за
вихме красиво иззадъ .кърмите на гръцкитъ ни
събратя, които имаха дълги приспуснати знамена
• чакъ до водата — и се понесохме на ю г ъ . . . Поне
сохме се на югъ, за да пребраздимъ Средиземното
море, да излъземъ въ Атлантика, а оттамъ презъ
Ламанша — да се върнемъ и да се присъединимъ
къмъ нашата балтийска ескадра въ Кронщадъ...
Престояхме въ Неаполъ, престояхме въ Алжиръ,
а следъ месецъ и половина се отзовахме въ Шербургъ. Тукъ получихме големъ пакетъ съ писма.
Имаше писма почти за всички ни, за висши и нисши
чинове. Писмата беха изпълнени съ радость и при-'
ветствия за предстоящето ни възвръщане въ роди
ната, отъ която плавателната ни кампания ни бъ
откжснала цели две години. Лицата сияеха. Всички
сияеха, защото родината, милитъ на сърдцето ни
беха оттатъкъ, на изтокъ, само презъ три-четири
денонощни преходи... Но изведнъжъ десетина матрози — точно десетима — изъ некое-си село Рибинско, изъ Архангелската губерния, попаднаха въ
униение, следъ като прочетоха получените си писма.
Просто — наточели нещо ги клъцна подъ лъжич
ката и имъ отне настроението. Тъзи десетина ри
бници, всичките отъ единъ и с ъ щ ъ наборъ, наве
доха глави, събраха се на бака и съ невесели лица
си зашушукаха нъщо, четейки писмата си единъ на
другъ... И, най-после, като че ли взеха нъкакво ре
шение... Надвечерь единъ отъ тЪхъ, Иванъ Борисовъ, взелъ разрешение отъ по-долнитъ си начал
ници, се яви предъ старшия-офицеръ и го замоли:
— Ваше високоблагородие, моля ви, да ми се
издаде едно удостоверение, че съмъ билъ „на чай"
у Нейно Величество гръцката кралица!
— Никой не го оспорва, че си билъ, голубчикъ I —
тихо му отвърна старшиятъ-офицеръ.
— Не ни верватъ! Тамъ, въ село не ни верватъ...
Не ни верватъ и ни наричатъ лъжци... Ето I — и
той подаде писмото си, което б е получилъ. — Бла
говолете, ваше високоблагородие, да прочетете какъ
ни кълцатъ отъ Рибинско, следъ като имъ се по
хвалихме, че сме били „на чай" у Н. В. кралицата!..
Сжщото пишатъ и на Степановъ, на Столътова, на
Петрова... — зареди той имената на деветтъ си
съселяни.
Старшиятъ офицеръ зачете писмото, закиска се
презъ сълзи и, предавайки Борисовото писмо въ
наши ржце, той поиска и ние да подълимъ неговия
смехъ... Зачетохме:
„Сине Иване, кой дяволъ те научи така да
лъжешъ? Що ли — да не мислишъ, че сме глупа
ц и ? . . Пишешъ, че си билъ „на чай" у Нейно Величество гръцката кралица?.. Отъ кога се научи
^ т ъ две години насамъ разни
лъ^ешъ?..
„
_
4-„„..„..„
работи ни писахте. пПишехте всичко. иКое вървахме,
кое не вървахме. Но отъ последните ви писма, раз
брахме, че вий всичкитъ изъ Рибинско, сте се наду
мали да ни обърнете на глупаци, за да ни се над
смеете. И сега, преди пристигането ви — решили
сте да ни изтърсите най-голъмата си л ъ ж а . . . Вие —

МОРСКИ СГОВОРЪ

Стр.96
и царицата „на чай"! Та вий губернатори ли ста
нахте? Та отгоре на това и нейниятъ портретъ?..
Сине, сине, — до това ли доживъхме — та за по
дигравка да ви станемъ ? .. Това, че негде сте видъли огънь, пламъкъ и димъ — по-рано го не вяр
вахме, а сега можемъ да го повярваме. Отгде знае
те защо е гор-кпа планината ? Може би, тамъ вжглищари да еж горели вжглища ? .. Може да има
м%ста, гдето и енъ-гъ не пада. Може. И това сега
можемъ да повярваме. Може да има мъста, гдето
хората ходятъ голи — и на това можемъ да се съгласимъ... Че имало мъста, гдето НБКОИ хора ядатъ
кучета вместо овце и котки вм-всто зайци — и това*
не е далече отъ ума: щомъ човъкъ изгладнее, той
всичко яде. Върваме . . . че имало хора, които яде
ли само оризъ, вместо хлъбъ, че били жълти, дреб
ни; че други били черни, съ кждрава коса и съ дебели
устни; че водата въ моретата била топла, като въ
котелъ надъ огънь; че слънцето печело право надъ
главитв ви, като пещь, и още... и още... Каквото
«писахте — на всичко можемъ да се съгласимъ,,но
да повърваме на последната ви лъжа — на нея не
можемъ да се съгласимъ. На всичко можемъ да се
съгласимъ, но да повърваме, че на една маса сте
пили чай съ гръцката царица — това не само, че
е лъжа, но десеть пжти е повече отъ лъжа... Въ се
ло още не сме изглупЪли, та да ни обърнете на
глупаци . . . "
Като че ли по съгласие между бащите и старейте
на Рибинско — всичките изпратени писма бъха въ
този духъ.
Старшиятъ офицеръ прибра и останалите деветь
КРУМЪ

писма на рибинцитъ и всичките ги предаде на ко
мандира. Следъ като и командирътъ се посмъ надъ
недоверието на рибинскитъ старци, той взе бълъ
листъ хартия и надраска следната черновка:
„Удостоверение. — Дава се настоящето на едикой-си, че презъ време на поебиваването му въ Ати
на, презъ априлъ 18 . . . година, той е билъ „на чай"
у Нейно Величество гръцката кралица, въ удостовърение на което се подписвамъ и го подпечатвамъ
съ корабния печатъ. Командиръ на кръстосвана:
капитанъ втори рангъ Станиславовъ".
На другия день десетимата рибинци' получиха
своите удосторърения и въ общъ препоржчанъ пакетъ ги изпратиха право на рибинската община за
раздаване на родителите имъ.
Па следъ тъхъ, като се заредиха и останалите
матрози, ефрейтори, младши и старши-подофицери,
корабници и кондуктори за удостоверения — коман
дирътъ се видъ въ чудо и отръза къмъ старшияофицеръ:
— На всичките долни чинове да се издадатъ удо
стоверения — за „на чай" у кралицата! •
Сто и петдесеть удостоверения се издадоха... Съ
пристигането ни въ Кроншадъ, много отъ тъзи удо
стоверения попаднаха въ красиви рамки подъ стъкло,
много отъ тъхъ останаха като за дълговремененъ
споменъ изъ пазвите на моряците, останаха като
необикновенъ документъ, а, може би... много отъ
тЯзи удостоверения и до день днешенъ да се криятъ
изъ разни, сандъци или пъкъ кичатъ стенитъ на
схлупенигЬ хижи на нввгашнитъ наши мили съплаватели върху кръстосвана.

КЪНЧЕВЪ

ПО

МОРЕ

Догонвамъ кораба, който е въПортъСаидъ-стохилядниятъ градъ при устието на Суецкия каналъ.
Влакътъ лети. Ето градъ Исмаилия, ето и Суецкия
каналъ, съ заслужената слава на едно ръдко чо
вешко дело. Дълъгъ на 150 километри, широкъ
между 100 и 150 метри, скжсяващъ разстоянието
между европейските и индийски пристанища съ хи
ляди мили: златенъ проходъ, имащъ значението на
световна врата, чийто ключъ се пази въ ПортъСаидъ. . .
*
Портъ-Саидъ — толкова нЯща съмъ слушалъ за
този градъ! Като истинско сръдище и пристанище
на всички кораби отъ и за Далечния Изтокъ, тукъ
се чувствува пулсътъ на мореплаването. Голъмъ
брой кораби. Тъ идватъ и продължаватъ своя пжть
всекиминутно. Сжществуващъ изпърво като работ
нически лагеръ при прокопаването на Суецкия каналъ,
днесъ той е великолепенъ градъ, съ блестещо при
станище. Тукъ златото тече. Блъсъкътъ е отразенъ
въ сградитк, магазините, улицитЬ—въ целия градъ.
Въ всичко? — Не — арабитъ и тукъ правятъ из
ключение. Сждба!
Отправямъ се къмъ вълноломната стена, дълга
повече отъ три километри. Минавамъ покрай брон
зовото изваяние на Фердинандъ дьо Лесепсъ—творецътъ на Суецкия каналъ, въ лъвата си ржка държещъ скицата на своето дело, а съ дъсната, сочещъ най-кжсия пжть къмъ Индия и Далечния Изтокъ
„Ярепге депНЬиз 1еггагп1" . . — Той заповъдва: да
се отвори за народитъ земята! Кжса, хероична заповЪдь, която може да изрече единъ между малцина
въ света. . .

Това е хероятъ между малцина въ свъта! Френски
дипломатъ и инженеръ, консулъ въ разни градове,
повиканъ отъ тогавашния египетски вицекраль СаидъПаша, Фердинандъ дьо Лесепсъ приготвя плана за
канализиране на Суецкия провлакъ. Пише' съчине
ние, съ което доказва възможностьта да бжде реа
лизирано това предприятие и неимоверно големата
полза отъ него. СпеНелва зе тая кауза не само СаидъПаша, но и търговския свътъ на Франция, Италия,
Лвстрия и Лнглия. . .
И, въпреки всичко, оежществява се една мечта,
водеща своето начало още отъ времето на египет
ските фараони.
*
Първата нощь на обратния пжть. Какъ е изми
нала? — Незнамъ. Виждамъ необикновено вълне
ние — море осемь бала, вътъръ — сжщо. Бурно
море.
Вълнигв достигатъ до петь метри — хълмове,
планини. Ветърътъ свири, бучи, ръмжи—невидимъ,
безпощаденъ, кървожаденъ звъръ. Корабътъ скър
ца, трака, пръщи. Хората мълчатъ, говорятъ полушеговито и повече мисля гъ. Животните — и те
чувствуватъ: телето, двете котки, хамелеона, май
мунката Джекъ. Особено изразителенъ е погледа
на Джекъ: трагедия и упръкъ изразява той.
— Защо ме откженахте отъ земята на моите
д%ди — да страдамъ и да умра съ васъ ли?
*
Комендантътъ и шефъ-механикътъ еж на скамей
ката подъ капитанския мостикъ. Видимо, за да могатъ своевременно да се съвещаватъ. Тъ говорятъ
за всичко, но не и за ужаса, който притиска же-
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лъзното Т-БЛО на кораба, но не и за лошата участь,
която всъкиминутно може да ни навести. Разбиратъ
се съ погледъ. Лзъ съмъ при ГБХЪ. Суровото лице
на коменданта се разведрява. Заговорва ми ожи
вено. Предава съдържанието на нъкакъвъ романъ,
въ който се говорело за една фантастична действителность, чиито херои били великани. Казвамъ въ
себе си: биха ли устояли тия хора съ необикновенъ
ръстъ на подобно вълнение — съ спокойствието на
неуязвими отъ стихиите избраници?. . .
Той продължава пакъ на литературна тема. Го
вори за немския преводъ на Каравеловата „Хубава
си, моя горо".
— Ехъ, и на немски езикъ звучи добре тази
песень — нали е за гората?
— Какъ мислите, господинъ комендантъ? — за
гората, за планината, за полето, за земята изобщо
щомъ . е въпросъ — тамъ сме силни, а морето ?
Комендантътъ отклонява моя намекъ. Иска да
сподели впечатленията си отъ една книга върху
науката и религията. После изказва възхищенията
си отъ делото на единъ нашъ ученъ. И неусетно
минава къмъ Джекъ Лондонъ. Той напипа моята
Ахилесова пета!
И азъ, полуживиятъ болникъ, сякашъ изпадналъ
въ странния трансъ на замаянъ отъ дервишки
танцъ — мълчаливъ, цело бездушно изваяние,
постепенно се съвзимамъ и събуждамъ. И като въ
полусънь, участвувамъ въ беседата.
Комендантътъ пве. Придружава го шефъ-меха
никътъ. Комендантътъ използува, мелодията и вмъква
израза: „Не-о-ти-ва-ме-къмъ-до-бре-е-е!" и после,
безъ да иска, продължава да говори.
— Това е, може би, най-лошия ми воаяжъ откакъ съмъ на море. Повече отъ двадесеть и петь
вола хвърлихме въ морето — и това вълнение!
Шефъ-механикътъ, съ кржглото мургаво лице,
съ живите очи изподъ очилата, този охраненъ,
„надвилъ на масрафа си" морски вълкъ и господарь на машините — нарушилъ е своя „кефъ". Той
се безпокои като по редко изключение.
— Брей, страхувамъ се за машината! Намали
хода. Слушатъ се силни гресъци.
— Нъма нищо, нъма нищо — успокоява го корабоначалникътъ, загледанъ намръщенъ къмъ мо
рето, което не прилича вече на онова море, из
вестно на всички, които еж правили кжсо пжтуване
или пък> еж го гледали отъ бръта.
Покрай насъ минава единъ кърмчия.
— Какъ се движимъ ?
— Ртъ два до четири часа — съ петь и поло
вина мили, а следъ това — съ три и половина,
господинъ комендантъ!
Комендантътъ и шефъ-механикътъ се хранятъ
съ обилна храна — съ усилия ли, безъ апетитъ
ли? — Тъ еж на поста си. Има случаи, когато и
приемането на храната е изпълнение на служебенъ
Дългъ. Може би се лъжа!

страшната, най-мощната стихия, следъ величествена
борба — борба между живота и смъртьта?
Става дума: дали на нашия зовъ 5. О. 5. ще
обърне внимание некой корабъ и какво би сторилъ
той? — Да ни се притече на помощь? — Кога и
какъ — въпреки най-доброто желание?
Сушата е далечъ съ стотици мили. Гледамъ
къмъ морето: при вида на тия бездни, които се откриватъ всръдъ гребените на гигантските вълни,
при вида на неумолимите зинали пропасти—подобно
ненаситни гробници — питамъ се: при едно корабо
крушение, какво ще направятъ спасителните лодки,
спасителните пояси, всичките средства, съ които
разполага кораба, какво би помогнало умението
на най-изкусните плувци и добрите сърдца на мо
ряците ? — Нищо!... И все пакъ намиратъ се смъли
моряци, намиратъ се безименни скромни херои,
които повъряватъ живота си на едно хилядотонно
корито, което сега като нищожна черупка е играчка
и служи за присмехъ: всеки мигъ храна, плячка,»
жертва на този многоликъ духъ — морето...
Хора на сушата! Въ миговете на вашитъ ра
дости, въ миговете на най-голямата скръбь, въ ми
говете на молитвения шепотъ — въ най-трудните
часове на вашия животъ, — спомнете си за братята
човеци, чийто жизненъ жребий е увенчалъ юнаш
ките имъ чела съ най-красивото и най-скръбното
име: морякъ!...
*
Напълно съмъ съгласенъ съ единъ авторъ,
който изтъква, че корабите иматъ душа. И нашиятъ корабъ не прави изключение. Дзъ вече
месецъ прониквамъ въ дълбините на неговата ду
ша, разбулвайки неща и качества, невидими и несжществуващи за повърностния погледъ.
И знаете ли? Язъ открихъ, че душата на нашия
корабъ е душа на борецъ: скроменъ, издържливъ,
силенъ, смелъ. Безъ блестеща външность. Съ ценно
съдържание, което проличава въ тежки, решителни
минути. Съ една дума — корабътъ ни е херой. И той
ще спаси както своята, така и нашите души.
Господи, спаси душите ни!
Корабе, спаси душитъ ни!
*
При пжтуване по море разстоянията еж известни,
но не и времето, презъ което ГБ се преминаватъ.
Ето — въ нашето плуване къмъ островъ Родосъ
пристигаме съ цели двадесеть и два часа закъсне
ние ! Все пакъ пристигаме . . .
Островътъ на розите. За никой земенъ кжтъ не
еж изречени толкова хвалебни думи, каквито италиан
ците еж изрекли за островъ Родосъ като клима
тически и туристически обектъ, държащъ палмата
на първенството въ цълото Средиземноморие.
Големъ островъ: три хиляди и петстотинъ ква
дратни километри. Окупиранъ отъ италианците презъ
1912 година, когато се разразяваше кървавия споръ
за Триполитания подъ турска власть, по силата на
Лозанския договоръ отъ 1923 година, турците еж
отстжпили Родосъ. Сега италианско владение, следъ
като последователно е владъянъ въ миналото отъ
— Пишете, пишете — ми казва единъ вжгли- гърци, араби, римляни и турци. Съпжтствувалъ въ
"Дарь. Нека знаятъ хората отъ сушата, какъвъ е тържественъ ходъ живота на вековна култура, билъ
«ивота ни: кучешки, мръсенъ. Една тежка псувня, убежище на вдъхновени градители и херои, Родосъ
придружена съ още по-тежка въздишка, се изтръгва не пресилено е билъ смътанъ за око на градоветв
отъ уморената му гръдь. И той отминава.
въ една голема область, за зеница на културата и
Кучешки, но великъ, граничащъ се светостьта преходъ между Запада и Изтока.
на подвигъ и заслужаващъ не да бжде описанъ, а
Тукъ еж следите на древнитъ дорийски градове
Да бжде ВЪЗП-БТЪ, както се възпъватъ всички по Линдосъ, Ялизосъ и Камиросъ, за които говори Омиръ.
беди. Л кппабпппаването не е ли победа надъ най*
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Тукъ е билъ издигнатъ Родоския колосъ, III в.
пр. Хр., следъ една победа надъ Димитъръ Полиоркетъ, полководецъ на Ялександъръ Велики. Свиде
телство на почить къмъ боговете, изображаващъ
бога на слънцето, Родоскиятъ колосъ съ своята тридесеть метрова височина, е между седемтехъ све
товни чудеса. Разрушенъ отъ едно земетресение,
днесъ се виждатъ неговитв основи, недалечъ отъ
кулата св. Никола.
Ср-вдновъковие съ християнското смирение, съ
студенината на сухитв догми, съ пламъка на рица
ри, съ подвига на кръстоносци, чиито ордени носятъ
разни имена — Хоспиталиери, св. Иванъ Иерусалимски, Малтенски рицари, Рицарите на Родосъ — и
крепости, и кули Св. Никола, Св. Людвигъ . . .
Тукъ ехти дивната поема на камъка, отпечаталъ
живота на рицаритв — въ извивкитъ на градските
врати Света Катерина, надъ които стоятъ-рицарски
те гербове, вь полумрака на ГОЛЕМИТЕ зали, въ не' подвижностьта на дебелите колони, въ зжберитв на
крепостните бойници, въ величието на полуразру
шените кули, въ местата на подвижните мостове —
въ сгради и улици витае духа на благородното
рицарско съсловие. И ти чувашъ този духъ, и ти
слушашъ звънъ на мечове и копия, и ти долавяшъ
тропотъ на конски копита — и те обхваща благоговеенъ трепетъ предъ едно далечно минало, вну
шително съ своята наивна пожертвувателность, свята
всеотдайна храбрость: миналото на Средни ГБ ве
кове.
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Хубавиятъ плажъ и величественото казино —
хотела на розите — изградено въ модернизиранъ
мавритански стилъ, се прибавятъ къмъ съкровища
та на гр. Родосъ.
Забележителна е минералната вода Калитеа, ле
куваща стомашни болести. Тази вода действува разхлабително въ минутата на приемането. Забранено
е изнасянето й.
Болните се лъкуватъ на самото мъсто при над
зора на лекарь...
Населението на града, не надминаващо 50,000
души, се състои отъ евреи, турци и малко италиан
ци. Малко италианци — има * ли значение ? — Въ
осемь часа сутриньта и при залезъ слънце въ крепостьта гърми орждие въ честь на знамето — ита
лианското знаме!
Всички еж длъжни въ тази минута да си свалятъ
шапките. Движението спира. Топовниять гърмежъ и
знамето символизиратъ италианската власти и напомнятъ на разнородното население, че е подъ еги
дата на италианския краль и подъ властьта на Му
солини . . .
И ако за Италия нъма две мнения, че Островътъ
на розите е неподражаемата песень на нЪкой ВЛЮбенъ богъ, сжщо така за италианската власть нъма
две мнения, че е настанало време, когато Родосъ
догонва някогашното си величие, за да поеме отно
во своята роля на звено между Изтока и Запада —
роля, която въ миналото беше му отредейа отъ
еждбата I
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На 11 клм. северо-източно отъ Варна се намира
морското летовище, тъй наречениятъ манастиръ
„св. Константинъ". Известна свътлина върху старостьта на сжщия можа да се хвърли едва въ края
на миналата година. Дотогава точни сведения не е
имало. До такива се добрахме по следния начинъ:
въ десната страна на иконастаса е поместена хра
мовата икона на манастира „св. св. Константинъ и
Елена* въ цЪлъ ръсть, художествена византийска
живопись; фигурите облечени въ златни царски
сакосъ и порфира. Вековете, обаче, еж наслоили
върху ГБХЪ толкова много прахъ, че едза можеше
да се разпознаятъ лицата и облеклото. Следъ
грижливо почистване блеснаха фигурите въ целия
си ръстъ. Въ най-долната часть на иконата, въ под
ножието на животворещия Господенъ Кръстъ, който
се намира въ ср-вдата, между дветв лица, открихме
доста повреденъ подписъ на гръцки езикъ, отъ
който можахме да прочетемъ следното: „Поради
силенъ страхъ на християните . . . въ Цариградъ
1713 година". По всека вероятность иконата е била
изработена въ Цариградъ и, следъ това, пренесена
и поставена на иконостаса въ манастирската църква.
Освенъ тоя манастиръ покрай варненското край
брежие еж сжществували и други. Единъ отъ ТБХЪ
е монастиръть „св. вмч. Димитрий" въ двореца
Евскиноградъ, който служи за дворцова църква.
Другитв два.^ „св. Яни' (рождество на св. Иоанна
Предтеча), който се намиралъ около почивната станция
на телеграфо-пощенци и „св. Николай", който се
намиралъ въ местностьта „Три кладенци", до вилата
на г. Д. Станчовъ, днесъ не сжществуватъ.
Около манистира „св. Константинъ" по-рано е
сжществувала гжета, непроходима гора. Интересни

сведения за манастира дава рускиятъ пжтешественикъ и историкъ Викторъ Тепляковъ въ своята
книга „Писма изъ Болгарш", издадена въ гр. Мос
ква презъ 1837 година.
Ето що пише той: „Ходихъ въ манастира „св.
Константинъ", отстоещъ на 10 версти отъ Варна...
Не далече отъ една чешма по пжтя нъкакъвъ овчарь пасеше биволи . . . той тананикаше нъкаква
пъсень . . . Мелодията бъ ту весела, ту печална,
мелодия на българска песень. Подъ кждравия му
калпакъ се показваше лице съ атлетически черти.
Това бе една отъ ония масивни фигури на българи.
Моятъ преводачъ запита българина, колко часа има
още до манастира. Суха, монотонна фигура ме по
срещна (въ манастира). Задъ монаха следваше едно
малко българче . . . Храмътъ „св. Константинъ" е
сжщо така мраченъ, беденъ и твсенъ, както и всич
ки български църкви".
Манастирътъ е силно пострадалъ презъ Рускотурската война въ 1828—1829 година и билъ съ
вършено разрушенъ преди още Варна да е била
превзета отъ руските войски. Впоследствие, споредъ
свидетелствуването на стари варненски граждани,
той наново билъ възобновенъ отъ двамата братя
монаси, Теодосой и Агапий Кантарджиеви, родомъ
отъ гр. В. Търново. Понеже ние, българите, не сме
имали още наша самостоятелна църква, а сме се
намирали подъ духовното ведомство на Цариград
ския патриархъ, затова по-нататъшнитБ грижи за
манастира били възложени на варненските гръцки
митрополити. Ето защо, последнитв, за издръжката,
снабдяването съ имоти и стопанисването му еж от
правяли пастирски послания до християнитгь (без
различно отъ каква народность) на варненската
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епархия и еж апелирали за помощи, каквито насе
лението е давало. (Такива послания се съхраняватъ
въ архива на Варненския народенъ археологически
музей). Оть приходите му се помагало за построй
ки на църкви въ селата на Варненската околия, за
издръжка на училищата въ града, помагало се е на
населението безъ разлика на народностъ при об
ществени бедствия.и пр.
.Манастирътъ", ако и да се е наричалъ така,
следъ неговото възобновяване, въ строго канонтенъ
смисълъ не отговарялъ на това название, понеже
въ тего никога не е имало установено манастир"
ско братство следъ неговото възобновяване. Той се
е управлявалъ отъ единъ областенъ съветъ —
•Идаре меджлиси", въ който еж влизали първенците
отъ Варна и с. Царево (Кестричъ), между които е
имало и чисти българи. За извършване на богослу
жението е имало или постоянно духовно лице, НЕЩО
като „игуменъ," или се редували свещеници отъ
града и Царево. Още въ турско време той е служилъ за летовище на варненски чорбаджии, които
еж наемали".стаи и еж прекарвали лотото тамъ, подъ
звуковете на латерни, песни и веселби.
На 11. августъ ст. ст. 1897 г., вследствие ПЖБмото наводнение, църквицата, сградите и чешмата
б%ха съвършено разрушени- Впоследствие постепено се възобновяваха.
Въ 1872 год. — обявяването на „българската
схизма" отъ страна на Фенерската патриаршия, —
манастирътъ е билъ общо притежание на християн
ското население въ околията, понеже билъ строенъ
съ негови ср-Бдства. Следъ обявяването на „схизмата", управата на манастира, съ неговия инвентаръ,
А. Ю. ПЕТРОВЪ

мина подъ ведомството на тъй наречената .гръцка
вероизповедна община* въ гр. Варна. Това поло
жение е траяло до 1891 год., когато бившата Вар
ненска окржжна постоянна комисия 6% завела граж
данско д^ло предъ бившия Варненски окржженъ
еждъ за присвояване на манастира отъ гръцката
община като общественъ имотъ. Окржжиятъ еждъ
отхвърлилъ тоя искъ на постоянната комисия, която
недоволна отъ това решение го "обжалвала предъ
Ррусенския апелативенъ еждъ. Последниятъ разгледалъ делото и съ решение № 1 '8 се произнелъ въ
полза на комисията. Противната страна недоволна
отъ това решение, обжалвала го предъ Върховния
касационенъ еждъ. Тоя последния съ решение
№380 отъ 2 октомврий 1898 г., касиралъ реше
нието на Апелативния еждъ, като е повърналъ да
лото за ново разглеждане и при другъ съставъ. На
29. и 30. декемврий 1898 г. Апелативниятъ еждъ съ
решение №225 наново отменилъ решението на Окржжния еждъ и призналъ правото на бившата Вар
ненска комисия. Оттогава манастирътъ съ неговигв
имоти миналъ въ владението и стопанисването на
Окржжната постоянна комисия, а сега, следъ закри
ването й, въ владение на Варнен. градска община.
Днесъ тоя манастиръ—летовище съ СВОИГБ ве
ликолепни сгради и красива градина, хубаво слънце
и приятенъ морски въздухъ, кристаленъ ц-Ьлебенъ
морски П-БСЪКЪ, студени и топли морски бани и
грижите на общината да го постави наравно съ ев
ропейските летовища, е едно отъ най-красивите,
места на Черноморското ни крайбрежие, гдето човекъ ще намери найдобри условия за закрепване
на своето здраве.

Д Е С Е Т Ь ПРАВИЛА З А

1. Преди да почнешъ да се учишъ да плавашъ
или преди да изложишъ ГБЛОТО СИ на студената
вода, яви се на прегледъ при л-вкарь, за да прецени,
Дали ГБЛОТО ти ще може да се справи съ въздей
ствията на новата среда.
2. Колко често и продължително да се плува
— това зависи отъ предразположението на ГБЛОТО;
и тоя въпросъ ще бжде разрешенъ отъ лекаря.
3. Не влизай сгорещенъ въ студената вода, напр.
следъ силно бътане, слънчева баня, а почакай до
като се охлади тълсто ти (на въздуха, може и съ душъ).
4. Преди да влъзешъ въ водата, осведомявай
се за дълбочината й.
5. Недей се хвърля съ главата надолу въ плитка
или мжтна вода. въ която другъ пжть не си се кжпалъ.
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6. Яко не знаешъ да плувашъ, недей влиза въ
водата по-дълбоко отъ височината на гърдите ти.
7. Не се кжпи веднага следъ ядене, понеже пълниятъ стомахъ предизвиква повдигане и кани къмъ
повръщане.
8. При температура на водата подъ 15°, не стой
въ нея повече отъ петь минути. Децата, които още
по-мжчно понасятъ отнемането на телесната топлина,
не требва да стоятъ по дълго и въ по топла вода,
9. При плуване не се отдалечавай много въ открита
вода (море, ръка), ако не те придружава нъкои. Избегваи блатлива или обрасла съ тръстика вода.
1 а
" е д ^ п п У в а Т " з а к о т в е н и и ™ движещи
се кораби. Те криятъ нъкои опасности и не еж малко
тия, на коитъ еж причинили смъртьта сръдъ вълните.

Г Е Р М А Н С К И Т Е П Р Е З О К Е А Н С К И П А Р А Х О Д И „БРЕМЕНЪ," И „ Е В Р О П А "
Съ постройката на тия два еднотипни параходи,
германската техника доказа своето надмощие въ
корабостроенето. Това еж два колоси, ненадминати
по комфортъ, удобства и скорость, и днесъ еж но
сители на синята лента. Двата корабаи еж притежа-"•ели на СИНЯТа лента, д в а ю л " К ° "

~-

г„

Къмъ тая класа имаме следните помещения: обширенъ и богато украсенъ салонъ, пушална, зимна
градина, зала — художествена галерия, библиотека,
бална зала, детска игрална, ресторантъ, детска сто
лова, стрелбище и обширенъ басеинъ за кжпане,
„ , „ и и я Лппгя и пйшипна врпянпа чя пячхппня II КЛ

ние на геоманското паоаходно д-во Нордъ доичеръ- градина, борса и ооширна веранда за разходка, п кл.
Л™„ германското параходни д
к
Боеменъ салони еж почти сжщитъ- като на 1кл,но по-просто
Лоидъсъ седалище Бременъ-Размерит^на^ременъ ^ ^ ^ 0 с в е н ъ т о в д и м д ,„ к л а с а и т у р и с т а ^ е с к а
• дължина — 2861 метра,
р
„пито МУ класа, специално за туристи. Въ 1 класа могатъ да
М
височина - 24-20 м. дълбочина - - 164 ^ ™
У кл
500, въ III п ж т н и к а 7 в ъ II класа Даватъ тонажъ отъ 51,656 бруто
«№1™™Р^™
^
в ъ т у р и с т и ч е С к а т а 300. На кораба могатъ да
Персоналътъ се състои о т ^ _ 1 0 ^ п ™ П ъ р в а т а
пжтуватъ всичко 2200 пжтника. Корабътъ се при
еСе т о само палубни офицери « ч ^ с ^ Г Ь р в п а
п У
„ ^
^
отъ една
отъ
ш
класа
е целило
се състои
да се
отъпривлъкатъ
луксозни иамериканските
б ™ и . ^ о а , пжт
том
^
,
. ,„.
- „- - -
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ОБЯВА
Дунавската полицейска служба въ гр. Русе — наследница
на бившата Дунавска флотилия — събира фотографски и
ржкописни материали, които заедно съ събраните вече та
кива отъ „фондъ история на дунавската флотилия", да
послужатъ въ скоро време за написване • на една изчерпа
телна история на Дунавската флотилия и нейната наследница
— Дунавската полицейска служба. Историята на Дунавската
флотилия ще бжде написана къмъ края на есеньта 1935 г.,
следъ което тя ще бжде отпечатана заедно съ необходимите
портрети, снимки, скици и пр.
Молятъ се всички служили въ Дунавската флотилия или
ГБХНИГБ близки да изпратятъ въ управлението на Дунавската
полицейска служба—Русе, най късно до 15. юний 1935 год.:
1. СВОИГБ спомени отъ службата имъ въ флотилията,
написани по възможность на пишеща машина.
2. Портрета си отъ времето, когато еж служили въ флотилията съ необходимите данни, написани на гърба на пор
трета.
3. Снимки отъ корабите, живота и бойните действия на
флотилията презъ войните 1885,1912- 1913 и 1915 - 1918 г.
4. Сегашните точни адреси на СВОИГБ другари, служили
въ флотилията, които иматъ ценни материали или снимки въ
връзка сь историята на флотилията.
5. Всичко друго, което е въ връзка съ историята на
флотилията и което би улеснило написването й или би ос
ветлило нъкои отделни факти или епизоди.
Всички изпратени снимки, портрети и ржкописни
материали, следъ като се префотографиратъ или следъ
като се снематъ преписи, въ едномесеченъ срокъ ще
се повърнатъ добре запазени на притежателитъ имъ.
Тия отъ техъ, които желаятъ да оставятъ изпратените
исторически материали въ формирания музей при Дунавската
полицейска служба да съобщятъ да не имъ се повръщатъ
материалите.
На всека пратка да бжде написанъ точния адресъ на
изпращача.
Русе
20. III. 1935 г.
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Отъ управлението на Дунавската 1 (
полицейска служба^— гр. Русе. Ф
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ПРИЕМЯ ОБЯВЛЕНИЯ И Р Е К Л Я М И

за са „МОРСБШ СГСШОРЪ"
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И ЗА ВСИЧКИ ДРУГИ ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ
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Дава съвети по разни въпроси и прави справки.
Съчинява и корегира разни писменни и печатни работи.
Урежда издаването на разни печатни произведения.
Урежда журналистически анкети.
Превежда отъ и на чужди езици.
Записва и дава сведения за безлихвени заеми за строежъ и пр. при „Подслонъ"
Посредничествува за женидби — има солидни кандидати.
Извършва разузнавания и издирвания за женидб. кандидати.
Продажба и покупка на имоти.
Урежда осигуровки.
Представителство на фирми.
На писма непридружени съ 20 лв.пощ. или гербови марки агенцията не отговаря.
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Книгоиздателство „XЕ МУ;С Ъ " А. Д. — С о Ф И я
ул. Солунъ, 55. Пощ. чекова смЪтка 607,. Телеф. 2294

РОДНА ХУДОЖЕСТВЕНА
60 лв.
Епически пътни
30 лв.
Сънь за щастие
На острова на блаженитЬ • • • 80 лв.
Кървава] ггЪсень . . . . - • • • 100 лв.
Немски поети . • •
• 50 лв.
Писма отъ Пенчогславейковъ до
50 лв.
4
Мара Белчева
• ••
1- 8- ЯвОРОВЪ — Събрани съчинения — 5 тома,
подъ редакцията на Вл. Ва.,. . . . . . .
силевъ :
Томъ I. Подъ сЪнкитъ на обла"~"

*

ЦИГБ — стихотворения

• • •

Томъ 11. Хайдушки копнения.
Гоце ДЪлчевъ
••
Томъ III. Въ политЪ на Витоша
Когато гръмъ у зари . . . : • •
Томъ IV. Неиздадени досега про'
изведения
; •
Томъ V. Статии, фейлетони, писма
Петт-в тома за •
йЯШЬ СтраШВНИрОВЬ: Томъ 1 — Повести
Томъ II — Новели • • •
т

I.

III

ЙИГРШЪ

МОСГЬ

80 лв.

80 лв.
80 лв.
80
80
300
60
60

лв.
лв.
лв.
лв.

лв.

ЛИТЕРАТУРА

ЕЛНВЪ-ПеЛЙВЪ: Томъ I — Разкази
60 лв
Томъ II — Разкази .
50 лв
Томъ I и II подвързани заедно. . 150 лв
Томъ III — Земя — повесть . . .
30 лв.
1
Томъ IV — Подъ манастирската
лоза — разкази, подъ печатъ .
Томъ I —.Земляци и др. разкази
Томъ II — Край М-вста и др.
разкази .•
Томъ III — Б-БЛИГЪ рози и др.
разкази
Томъ IV — Старопланински ле
генди
Томъ V — ПЪсеньта на колелетата
Томъ VI — Вечери въ Лнтимовския ханъ
Томъ VII — Жетварьтъ—повесть
Томъ VIII — Нлбена — драма Томъ IX — Боряна — драма .
Томъ X — Милионеръгь — ко
медия
Томъ XI — Чифликъть край
границата — романъ . . . .

60 лв.
60 лв.
60 лв.
60 лв.
60 лв.
60 лв.
60 лв.
50 лв.
50 Лв.
50 лв.
70 лв.

БЪЛГАРИ. ПЖТУВЙТЕ ПО МОРЕ!

БЪЛГДРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО - ВДРНД

Използувайте дружествените параходи, за д а получите възможностьта да се полюбувате на морето!
Съ параходите на Българското Търговско Параходно
Дружество можете да направите пжтувания, които да
Ви оставятъ мили неизличими спомени. Вие щ е опоз
наете крайбрежието и щ е вкусите о т ъ прелестите на
близкия изтокъ, чаровете на който привличатъ хи
ляди и хиляди туристи о т ъ всички краища на света.
Дружеството поддържа три редовни линии:
а. К р а й б р е ж н а : Варна—Бела—Несебъръ—Поморие—Созополъ—Бургась—Приморско—Царево—Синьоморецъ и обратно;—два пжти сед
мично.— Отъ 15. юний д о 15. септемврий директни съобщения
Бургасъ—Варна и обратно, специално за курорта.
Пирейска: Варна — Бургасъ — Цариградъ — Пирея — Хиосъ — Митилинъ и обратно—два пжти в ъ месеца.
в. А л е к с а н д р и й с к а : Варна — Бургасъ — Цариградъ — Р а д о с ъ — Пале
стина — Александрия — Портъ-Сайдъ — Островъ Кипръ — Пирея и
обратно — два пжти в ъ месеца.
При групови пжтувания Дружеството прави намаления на тарифите си
30 д о 50°/ в (но не и върху храната).
Особенъ интересъ представлява пжтуването д о Александрия, което се извърш
ва с ъ луксозните и бързоходни параходи „Бургасъ" и „Царъ Фердинандъ".
ОБИКНОВЕНИ ЦЕНИ Б Е З Ъ Х Р А Н А :
За А л е к с а н д р и й с к и я р е й с ъ :
За Пирейския реисъ:
I класа . . лв. 5000
I класа . . лв. 8000
Отиване и
II класа . . лв. 4бОо
II класа . '. лв. 6000
III класа . . лв. 2000
III класа
лв. 4000
връщане
За крайбрежния рейсъ:
._
] I класа . . лв. 400
0
Варна—Синьомо I класа . .. лв. 680
II
класа
.
.
лв.
540
Варна-Бургасъ
I „ к л а с а . . ЛВ- 3 0 0
рецъ и обратно
III
к
л
а
с
а
.
.
л
в
З
б
О
и
обратно
.
1
III к л а с а . . л в . 200
Храна по л в .
150 на гень за I и II класа, за българското крайбрежие.
Забележка:Свърхъ горнигв такси за.пжтнишкитЪ билети се събиратъ допълнително кейово право въ Ьарна и Бургасъ по 15 лв. а въ малкитъ крайбрежни пристанища по 5 лв. на лице.
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтуващитъ, се получавагь отъ
агенциитъ въ Варна и Бургасъ и крайбръжнигв, а сжщо и отъ Дирекцията.
10—10

СЪДЪРЖЯНИЕ:
1. Н а Никола В а с . Р а к и т и н ъ — Мери Коланджиева. 2 . . П ъ х н и — Стефанъ Ив.
Стояновъ. 3. Писательтъ и морето — Дани Кюрановъ. 4. Едно морско тър
жество в ъ Варна — Г. Куповъ. 5. Приносъ къмъ развитието на морската
идея въ България — Стефанъ Станчевъ. 6. Морската болесть — Д ръ П. Д.
Скорчевъ. 7. Периодични прегледи на корабните механизми — инженеръ М.
Остревъ. 8. Морето в ъ българските народни пъхни — Ем. Мутафовъ. 9. Про
летно утро надъ Дунавъ — Стефанъ Нойковъ. 10. Спомените на стария адмиралъ—П. А. Шишковъ. 11. По поре—Крумъ Кънчевъ 12. Манастирътъ-лъ-говище
„Св. Константинъ" край Варна—Архим. Инокентий. 13. Десеть правила за кж.пане — Л. Ю.П. 14. Герм. презок. параходи „Бременъ" и „Европа" — Томовъ.
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