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Г. СЛАБЯНОБЪ

МОРЕТО
Люлка на живота. Далечна прародина на чо- закрепили на морския брегь, никога не сме съз
въка. Изворъ на стопански и културни блага. Пред дали силенъ търговски и воененъ флотъ, никога
поставка на държавна и национална мощь. По не не сме се ползували отъ даровете на морето и
говите бръгове еж изниквали, развивали и израст може би тъкмо за това не сме основали трайна
вали най-богатите, най-културните и най-силните империя и не сме оставили дълбоки следи въ исто
народи на света. То е откърмило финикийци, рията на материалната култура на човечеството.
Ние и днесъ каточели не искаме да разгърци, римляни, венецианци, генуезци, испанци и
много други, то и днесъ отглежда и подхранва ве беремъ и оценимъ морето. Ние все още не сме
ликите империи на англичани, американци и японци. си задали за трайна и постоянна цель да стжпимъ
Къмъ него вськога еж се стремили, стремятъ се и здраво по неговитъ брегове и да ги овладъемъ
сега, съзнателно или несъзнателно, всички народи. стопански, културно и национално. Ние и днесъ
То е обектъ на жестоки борби' и страшни чо още посвещаваме всичките си материални, духовни
вешки катаклизми. Който опознае, оцени и овла и национални сили на земята, а каточели се
д е е неговата стихия, той жъне богатите плодове, боимъ да се втурнемъ съ широкъ замахъ по морсъ които морето щедро дарява СВОИГБ победители. -ската ширь — да създадемъ паяжина отъ пара
Ние каточели не схващаме неговото голямо зна ходни линии, чрезъ които да се свържемъ съ ц-влъ
чение и великата роля, която то играе въ живота свътъ, както това правять почти всички близки и
на човечеството. Ние каточели сме го пренебрег далечни наши съседи. Ние каточели се страху
нали, и затова то жестоко си отмъщава и ни на ваме да не би морето да ни задави съ своитъ
казва. Дали е виновна историята ни, географията богатства, та затова предпочитаме да се ровимъ
ни, психологията ни, или просто така е решила като къртици въ земята и съ горчивъ потъ да
<:ждбата, но ние вевкога сме бегали, странили сме, изкарваме наежщния си. Наприм-връ, и днесъ още
дърпали сме се отъ морето и затова всъкога сме били стоимъ на брега и чакаме рибата сама да влезе
онеправдавани и отъ другигв и отъсждбата. Поглед въ кошоветъ ни, а не се свщаме да нагазимъ
нете, наприм-връ,.пжтя по който се е мЪстила столи
цата на българигк Отъ НиколицелъвъОнгжла(жгъла.
между Дунава и морето), тя се мести малко подалечъ и отъ морето и отъ Дунава, за да бжде
„по-спокойна" въ Плиска, но и отъ тамъ бъга още
по-навжтре въ сушата, отива чакъ подъ Балкана
въ Преславъ, за да я намЪримъ презъ второто
българско царство въ пазвитъ на централна Стара&::х*
планина — въ Търново, а презъ третото българско
царство чакъ въ Софийското поле, запазена отъ
„изкушението" да погледне къмъ което и да било
море отъ МОЩНИТЕ гърбове на Балкана, Витоша,
Рила и Родопите. ВсгЬкога въ миналото българ
ските царе еж водили борби и войни за обеди
нение и разширение на земитЬ на българите, много
отъ ТБХЪ еж стигали до черноморските градове, а
великите ни царе еж стигали и до ВОДИТБ на Бело
и Адриатическо морета, но никога ние не сме се
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далечъ и дълбоко въ морето, та да нахранимъ съ
евтина и изобилна риба народа си, както това
става всБкжде другаде. Нашата младежь се опива
отъ чуждигБ и наистина замайващи главата морски
приключения, обаче, и до днесъ тя още не е из
ползувала морето като спортно поле, ние все още
н-вмаме морски спортъ. Дано децата, които днесъ
съ такава охота посещавать здравните станции по
морския брътъ, утре като младежи и зрели люде
да настжпятъ и навжтре въ морето и да го овладъятъ въ много по-широкъ разм-Ьръ, отколкото
днесъ еж успъли шепата български моряци, които
вършатъ своето героично ДБЛО неразбрани, неоце
нени и невъзнаградени по достойнство.
Сжщото е и въ областьта на изкуствата. До
преди нъколко десетилетия ние имахме единъ
единственъ художникъ маринистъ, който упорито
постоянствуваше въ своето изкуство да пресъздава
богатия животъ на морето въ багри и цветни то
нове. Днесъ вече той има множество надеждни и
утвърдени, като художници и майстори, последо
ватели. Но за съжаление, по сжщия пжть все още
не еж тръгнали и литературата и музиката, нашите
поети и музиканти все още не еж се опили отъ

чара на морето до такава степень, че да посветятъ
таланта си на служба въ неговия храмъ.
• Ние сме свикнали да се утешаваме съ мисъльта, че сме младъ народъ и че тепърва ни
предстои всестранно да изградимъ и закржглимъ
стопанската, културна и национална сжщина на
страната си. Ние се хвалимъ съ постиженията си
въ Н-БКОИ области, които действително понякога
еж удивителни. Нека и тукъ, въ областьта на мо
рето, да се утешимъ съ мисъльта, че сега започ
ваме, и да се вдъхновимъ отъ героичния подвигъ
на българския морякъ презъ 1912 година, отъ
безшумното, но плодоносно творчество на тър
говските ни моряци по близките и далечни морета,
отъ блъскавото ДЕЛО на нашитв художници мари
нисти, отъ веселите и бодри стжпки на българ
ското дете по слънчевия морски пъсъкъ, но нека
заедно съ това да си дадемъ дума, че ще заработимъ въ всички посоки съ удвоена енергия, и
едва тогава да върваме въ светлото бждеще на
българите и като морски народъ.
Нека всъкога ни вдъхновява девизътъ, завещанъ отъ Н. В. Царь Фердинандъ — Българи, оби
чайте морето и пазете своите брегове!

И. ВАРИКЛЕЧКОВЪ, Ьонтръ-адмиралъ

ПОЛША И БЪЛГАРИЯ
Яко погледнемъ върху картата какво пред
ставлява Полша, ще видимъ една държава, почти
съ кржгло очертание, която само въ северозапад
ната се часть, съ една съвсемъ тесна ивица земя,
се допира до морето.
Тази славянска държава има 5,380 клм. сухопжтна граница, а само 140 клм. морски брегь. На
единъ километъръ морски брътъ, въ тази държава
се пада около 2,774 кв. клм. територия, около 38 5
клм. сухопжтна граница и внушителното число отъ
229,521 жители.
Когато тази държава само преди 20 години
се оформи и израстна действително като фениксъ
изъ пожарищата на общо-европейската война, тя
нгьмаше нито едно пристанище и нито единъ свой
търговски или воененъ корабъ. Но сега, само бла
годарение правилното разбиране еждбоносното зна
чение, което моретата иматъ за всека страна, —
на само 140 клм. дългия си морски брегь Полша
се радва на изкуственно построеното великолепно
търговско и военно пристанище Гдиня — плодъ
изключително на полската правилна оценка на мо
рето и на твърдата воля на поляците да използуватъ всичките блага, които може да имъ даде мор
ската стихия.
България има 1370 клм. сухопжтна граница
срещу 710 клм. дунавско и морско крайбрежие.
На 1 клм. крайбрежие въ България се падатъ 145
кв. клм. територия, по-малко отъ 2 клм. суха гра
ница и 7,716 жители.
Или съпоставено:
Морски коефициенти:
Държави
Полша . . « . ' . .

На 1 клм. крайбрш. се падатъ:
Сушятяа Таратавая
гранда нлм.:] в. им.:
38.5
2

2,774
145

Жители:
229,521
7,716

Дори ако не смътаме напълно корабоплава
телното българско дунавско крайбрежие (395 клм.),
а смътаме само чистото морско крайбрежие (315
клм.) — все пакъ ще имаме:
Морски коефициенти:

На 1 клм. морски брмь се падать: Сушили Територия
граница нлм.: ив. илм.:

Държави

Жители:

•
38.5
4.3

2,774
327

229,521
17,392

Яко сравнимъ тези меродавни „морски коефи
циенти" за България и за Полша, — съ пълното
право, съ което казваме, че напр. Гърция по отно
шение на България е морска страна, съ сжщото
пълно право можемъ да кажеме, че по отношение
на Полша България е морска страна.
Балтийското море, на което е полското край
брежие, е сжщо така затворено море, както и
Черно море, и както и на Черно море, така и на
Балтийско море, ИЗХОДИТЕ къмъ свободните морета
и океани — Белта и Зунда — еж въ чужди ржце.
Сжщите не еж по-широки отъ Босфора и Дарданелит-в. Но срещу това Балтийско море е много
по-отстранено отъ главните световни морски пъ
тища, отколкото Черно море.
Така — не само морско-политическото и сто
панско - икономическото значение на Балтийско
море, а чрезъ това и на полското крайбрежие е
. почти напълно сжщо, дори и по-неблагоприятно,
отколкото това на българското крайбръжие, но
и „ морскитЬ коефициенти" еж много по-благо
приятни за България, отколкото за Полша.
Въпреки тези благоприятни морски коефи
циенти — за 60 години свободно сжществуване
«морска" България едва си е създала мъничъкъ
търговски флотъ само отъ 8 кораба съ 27,100 тона,
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Съвремененъ торпеденъ
катеръ

а военните ни кораби и морски самолети, които
ни еж известни, мислиме, по-добре е тукъ да не ги
изброяваме.
Н какво да кажемъ за нашето 395 клм. дълго
дунавско корабоплавателно крайбрежие, на което
дори сме построили 5 модерни пристанища, а ня
маме нито единъ търговски параходъ, а само 12
катера и 44 шлепа съ общъ тонажъ отъ само 10,800
тона. Нима има другъ подобенъ случай по цялото
земно кълбо, кждето една държава да притежава
почти 400 клм. корабоплавателенъ бр-вгъ на една
отъ най-важнитв международни реки, да е по
строила тамъ 5 модерни пристанища, а да нЪма
нито единъ свой параходъ? . . .
И така — въ „морска" България се падатъ:
на 1 търговски параходъ 89 клм. крайбрежие;
на 1 клм. крайбрежие — само 38 тона търговски
кораби, а на едно пристанище (България има. 8 по
строени пристанища: Варна, Бургасъ, Царево, Видинъ, Ломъ, Сомовигь, Свищовъ и Русе) — само
средно по 1 параходъ.
Нека да видиме сега какво прави за своето
море „сухопжтна" Полша, тази Полша, която има
на морето едно съвсемъ ГБСНО прозорче отъ само
140 клм. съ само едно единствено изкуствено
създадено пристанище и която спрямо нась —
България — е напълно ,сухопжтна' държава.
Не за 60, а' само за 20 години сжществуване,
освенъ великолепното военно и търговско приста
нище Гдиня, съ модерни товарителни приспособ
ления и корабостроителници Полша е създала за
своето море:
търговски .флотъ отъ 64 морски кораба съ
96,000 тона;
воененъ флотъ отъ 44 кораба съ 33,660 тона
(отъ ТБХЪ: 4 големи изтребители, 5 гол%ми торпе
доносци, 1 минопоставачъ, 6 подводника, 6 мино
чистача, 2 монитора, 8 рЪчни канонерки и разни
други) и 122 бойни самолети.
Плюсъ всичко това, за своигЬ вжтрешни, а не
международни плавателни р%ки Полша е създала
2,014 рЪчни плавателни ежда съ 128,000 тона водоизм-БСтване.
*
И така — въ „сухопжтна" Полша се падатъ:
на 1 търговски морски параходъ само 2 клм.
крайбрежие;

на 1 клм. морско крайбрежие 6,757 тона тър
говски морски тонажъ;
на 1 пристанище — 64 търговски морски
парахода;
на 1 воененъ параходъ само 3 клм. морско
крайбрежие;
и на 1 морски самолетъ само 1 клм. морско
крайбрежие.
Или сравнено:
П а д а
с
е:
Сравнителни
\дании
На 1 търгов. На 1 ш . На 1праета- На 1 воененъ На 1 воененъ
Държави ^ Полша. .
България

параходъ: нргйбръж!в
кай. нрам- тона търг.
шажъ:
брдае
2

89

6,857
38

нащг
търговенм
лараша

64
1

карабь
мор. самоа.
нам. край- мм. краа(р«ж«а
3
?

1
?

Освенъ горепосочените военни кораби, Полша
възнамерява да построи въ най-близко време и
следните още бойни единици: 3 линейни кораби
по 25,000 тона единия, 1 самолетоносачъ отъ 6,000
тона, 12 торпедоносци по 600 тона, 6 подводника
по 1000 тона, 3 подводника-заградители по 1100
тона, 12 подводника по 500 тона и 1 подводенъ
миненъ заградитель отъ 4,500 тона. И всичко това,
при 5,389 клм. сухопжтна граница, само за 140 клм.
морско крайбрежие! — Какво ще кажатъ на това
тгьзи наши другари, които мислятъ, че за България
не е нуженъ воененъ флотъ, или че за нашата
страна военниятъ флотъ е само единъ
луксъ?...
Мисля, че тЪзи наши флотомразци могатъ и
е крайно време да взематъ добра поука отъ ПОЛ
СКИТЕ си колеги! . . .

.Следъ тЪзи неуспорими цифрови данни, ще
се намери ли здраво мислящъ и добъръ българино
да твърди, че ние българитЬ въ 60 години сво
бодно сжществуване сме изпълнили дълга си спремо
българското море поне приблизително така, както
Полша го е изпълнила спр-вмо своето море само
въ протежение на 20 години? И има ли все още
невежи и наивници да мислятъ, че това необяснимо
и неоправдано пренебрежение отъ България къмъ
своето море не се е отразило отрицателно върху
стопанско-икономическия развой и външно-политическото положение на нашето отечество и че
то не подбива балканската и международна стойность на България?...
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ИДИЛИЯ НА МОРСКИЯ БРЪГЪ
1.
Той стоеше на бръта, който тукъ високо и
стръмно се издигаше, а морето, като на длань, се
простираше отпреде му. Слабъ зефиръ полъхваше
отъ изтокъ и гладеше водната повърхность. Мо
рето сънливо шумолеше върху пъсъчния плажъ.
Предизгръвната дрезгавина^ будеше морето и чие-*
-гъше хоризонта, който аленееше сь първите подхоризонтни слънчеви лжчи. Хоризонтътъ бъ чистъ
отъ кораби. Чистъ като всекога, защото днитъ,
презъ .които се явеше корабъ на хоризонта, бъха
цъло събитие. На северъ и на югъ, по на четири
мили разстояние, върху вдаденитъ каменисти но
сове, които образуваха леко-огънатия заливъ, слабо
се пенеше вечниятъ прибой.
Подъ високия брегъ — презъ малко и ТБСНО
устие, което при вълнение съвсемъ се запушваше
отъ нахвърлянъ песъкъ — се втичаше голъма ръка.
Вълнението на морето биеше на западъ, а реката
се изтичаше на изтокъ. И въ борбата между дветв
води побеждаваха водите на морските вълни.
Побеждаваха и поставяха преграда между себе си
и реката. Следъ това ръчнитъ води започваха да
се готвятъ за борба. Те приидваха, правеха езерца
на плажа, заливаха всичките му вдлъбнатини, а
после — като на щурмъ отъ всички страни — пре
минаваха презъ пъсъчното равнище и се съединя
ваха съ морето, гдето въ буенъ водовъртежъ и
грохотъ се срещаха сладката и солената вода, сту
дената и топлата вода, речната съ морската. Това
ставаше, когато морето сп%ше. А имаше времена,
когато не спъха нито морето, нито реката. Тогава
борбата ставаше бесна и демонична: борбата на
една и сжща стихия, тикната въ две противопо
ложни направления.
Морето сега спеше, и реката лениво се вти
чаше въ него.
Презъ неколко десетки крачки отъ линията
на вълните презъ ситния и златожълтъ песъкъ за
почваше гората, простирайки се на западъ и на
югъ. А на западъ не се знаеше где достигаше нейниятъ край, защото и гората е безименна. Без
именна и ненаселена, освенъ съ своите млекопитающи, чийто най-опасенъ представитель бе глиганътъ.
Слънцеизгръвътъ розово обагряше небосклона.
Ранобудни чайки единично или на групи прехвръкваха надъ морето и гората. Надъ вършините на
гората се простираше слаба мъгла, коятаморскиятъ
зефиръ бавно смиташе на западъ
Той седна върху единъ пънъ. Върху пънъ отъ
гърмотевици, сваленъ некогаси. Седна и завдиша
влажния лътенъ зефиръ . . . Той бе самъ, съвсемъ
самъ. Точно като огладенъ камъкъ, случайно донесенъ върху низъкъ и равенъ морски плажъ. Той
гледаше на всички посоки и очакваше нещо. Нега
на просторъ и копнежъ къмъ нъщо непознато и
неизпитано го обземаше. И колкото по се дигаше
слънцето надъ хоризонта, толкова по-силенъ трепеть минаваше презъ жилите му. Той очакваше.
Той очакваше да зърне нея. А Тя или спеше още,
или пъкъ шеташе въ колибата на родителите си,
далечй На некблко стотинъ крачки отъ т у к а . . .
г
": Той хвърли сьсредоточенъ погледъ върху една

група дървета въ окраинината на гората,, до самия
плажъ, който се пресичаше отъ две лагуни. Гру
пата дървета представляваше хубавъ, кичестъ островъ съ високи джбове и тополи, които всрътгь
една полянка ограждаха колибата, въ която жи
вееше Тя. Целиятъ островъ б е обграденъ отъ
лагуна. А колибата, която не се виждаше отъ
тука, гдето б е Той, бъ построена отъ воденъ сазъ
и отъ лепкава каль, взета отъ лагуната. И гушеше
се колибата между речната папрать, между високи
треви и разновидни диви цветя, много отъ които,.
може би, не бъха още поставени въ хербариуми*
а, може би, бъха и безименни. Растителностьта 6%.
висока, колкото единъ човешки ръстъ, а около
колибата тя б е окосена до земята, прилична на
тънъкъ зеленъ килимъ.
Нейните родители живееха на острова всрътгъ
лагуната, а неговите живееха отсамъ лагуната.
Две колиби отъ сазъ и лепкава каль, като два
поста до безименното устие на реката.
Неговите и нейнитъ родители преди повече
отъ петнадесеть години били изпждени отъ страната
си за въра и свободомислие. И тогава двете се
мейства, като седнали съ своите мрежи, рибарски
сечива и покжщнина въ една островръха рибарска
лодка и като поели източния вътъръ въ кър
мата си, следъ седмица и половина вътърътъ
ги билъ изкаралъ точно тука, срещу устието на
р%ката.
Тогава, когато стжпиха тука, Тя бозаеше
още, а Той бъ тригодишно момченце, което отъ
тогазъ заигра по песъка. Той и Тя заедно бъха за
играли на песъка.
Двет% семейства си устройваха хайки за ло
вене на риба съ грибове въ морето и реката и,
когато се улучваше хубавъ уловъ, двамата бащи
подъ гребла и платна се отправяха покрай брега
на северъ къмъ градчето, което отстоеше на сто
тина километра отъ тука. И, заменили улова си съ
предмети отъ първа необходимость, те бързаха
къмъ своя осамотенъ край, гдето, заживели въ любовь, благославяха небето, морето и гората.
2.

Пакъ изгръваше слънцето, а Той пакъ бЪ на
високия бр^гъ върху пъна.
Небосклонътъ б е ясенъ, чистъ, лазуренъ. Слън
цето блестеше, като въ първия день на създанието
си, а тихата морска повърхность, прошарена сь
слаби впадинки и съ блескава кристална ивица,
трептЪше подъ разни отенъци отъ хоризонта, та
чакъ подъ нозете му.
*
Неговиятъ погледъ обгръщаше ц-влия кржгозоръ, а следъ това инстинктивно бегаше къмъ
шумака, гдето б е нейната колиба . . .
Нещо шавна изъ шумака. Той трепна...
Показа се върхъть на една рибарска лодка въ
лагуната. .Той се сниши задъ пъна. Изъ шумака
изкочи и кърмата на лодката. Права на кърмата,
съ прътъ въ ржката, стоеше Тя и хлъзгаше лод
ката по лагуната. Забрадена сь червена кърпа
на глава сь ловко удряне на пръта въ дъ
ното на лагуната Тя заседна лодката върху бръта
на плажа. И, съ ловкостьта на рибарка, Тя пре-
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крачи презъ седалищата й чевръсто изкочи на пи
съка. И, едва пристжпи на брьта, Тя дръпна кър
пата отъ главата и припна боса къмъ морето. Тя
разкопча блузата си и махна ржце за да я съблече.
Той още повече се сниши задъ пъна си и
съвсемъ притаи д ъ х ъ . . .
Морето я викаше, и Тя бързаше къмъ него.
Блузата и червената й кърпа бъха въ ржката й, а
раменегв й блесгЬха отъ слънцето. Вместо утринно
омиване на лицето, Тя предпочиташе
пълния
облъхъ на морската вода върху цълото си ТБЛО.
Той и другъ пжть я е виждалъ, когато Тя
отиваше на утринна баня. Но щомъ го зърн-Ьше, Тя го пждъше и забиваше далече по плажа.
Тя го изгонваше, а следъ това се задълбочаваше
въ противоположна посока. И реши Той да я
издебва. Да я издебва и да й се радва отдалече . . .
Не за пръвъ пжть я издебваше Той. Копнежъ
нЪкакъвъ го давеше и го караше да я издебва . , .
Спряла се върху мокрия морски пъсъкъ, съ
погледъ Тя обгърна наоколо и не го видъ.
Д следъ малко Тя се изправи въ положението
на Ева. Една морска Ева, прилична на сирена, току
що приплувала изъ морето.
Тя бъше готова да нагази въ водата. Слън
цето блестеше върху нея. И нему му се стори, че
Тя бъ ослепителна, като бляскавата ивица бърху
морето . . . Пънливиятъ прибой обливаше нозетъ й.
Зефиръ развъваше разпуснатите й коси. Тя ги
прибираше и ги разчесваше съ ржце. Като бълъ
мраморъ светеше тъпото й върху златистия пъсъкъ. А ведрината на небето каточели я обагряше
въ синкавъ о т е н ъ к ъ . . .
Той не искаше да я плаши или изплаши. Но
не искаше и да бжде подгоненъ...
Тя пакъ обиколи съ погледъ наоколо.
Той се сепна, изчерви се, дръпна се още понизко задъ пъна и се сурна надолу въ противопо
ложно направление. Сурна се Той по стръмния
бръгь, бътайки отъ красивото в и д е н и е . . . .
И когато слезе на плажа до морето, на една
плоскость съ нея, Той я видъ далече, много да

лече, гдето Тя се гуркаше и нанасяше удари върху
водата сь равномерни издигания на ржцегв си . . .
Тя се кжптзше и п л а в а ш е . . .
И Той реши да се окжпе тука, на нъколко
стотинъ метра далече отъ нея.
На единъ хвърлей-камъкъ, захвърленъ съ сила
на северъ отъ устието реката, Той се кжп-вше,
а на другъ хвърлей-камъкъ, на югь отъ устието,
Тя се к ж п ъ ш е . . .
Той се провикваше, а Тя мълчеше.
Той викаше името й, а Тя нищо не отговаряше.
И, подобно на реката презъ пролътьта, която
буйно се прелива презъ плажа, за да се втече въ
морето, така и Той копнееше да се приближи
до н е я . . . Той все повече и повече намаляваше
разстоянието си до устието на рЪката. И непрекжснато я викаше. А Тя все не отговаряше. Тя,
подобно на морето, което простираше преграда на
реката съ вълните си, следъ всъки неговъ повикъ инстинктивно се обръщаше да плава на югъ,
за да се отдалечи отъ устието. А после — каточели
подъ нъкакъвъ страхъ — като подплашена сърна,
бързо Тя изкочи изъ водата и наведена доземи
прибъгна до дрехигв си, грабна ги и хукна къмъ
своя островъ . . . Търти Тя въ бътъ, като сирена, а
Той търти по следитъ й като с а т и р ъ . . .
Пакъ е ведра с у т р и н ь . . .
Тя и Той се гонеха по бръта. Тя бъгаше напредъ, Той оподире й. Босите й крака папаха по
ВЪЛНИЧКИТЕ.

Той я настигаше и съ цъла длань леко я ту
паше по гърба . . .
И заповчаше високъ жизнерадостенъ смъхъ:
чуруликане на птички презъ майски день ; . .
Тръгнаха бавно: Той я хвана за китката на
дъската й ржка. Тя остана откъмъ страната на
морето, а Той откъмъ гората. Прибоятъ по-рано
заливаше нейните крака. Н Тя инстинктивно се
дръпваше 6 него. Дръпнала се до него, Той я прехващаше презъ кръста. Тя стжпваше по на ниско
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затова той бъ високъ надъ нея цъла глава . . .
Изведнъжъ Той дръпна червената кърпа отъ
главата й и гальовно й рече:
— Безъ кърпата си по-хубава! Не крий
лицето си!
— Какво искашъ! — сви Тя кърпата си и я
пъхна въ пазвата си.
Зефиръть леко развъ- хубавата й, невързана
коса. Тя наведе смирено глава и запита:
— Ти казвашъ, че съмъ хубава?
— Прекрасна си, като слънцето! — протегна
Той ржка къмъ изгрялото слънце, което се б е диг
нало на два диска надъ хоризонта.
Прелитаха чайки надъ главите имъ и прикацваха върху морето. Крякаха и отлетяваха . . .
Гората, като голъмъ килимъ се простираше отъ
дъсната имъ страна, а морето' — като подвиженъ
килимъ на безброй отенъци се простираше отъ лъво...
Той протегна ржка на д-Ьсно и рече:
— Азъ съмъ гората.
— Съгласна съмъ! — отвърна Тя. — Пъкъ
азъ съмъ морето! — протегна Тя ржка къмъ морето.
Руситъ й коси, развъвани отъ зефира, стигаха
до неговото лице, което гладеха. Той ги поемваше
съ устата си, съ ушитъ си, съ носа си. Каточели
коситъ й издаваха божественъ парфюмъ. И копнежъть му по нея расгвше.
— Защо си толкова красива?
Тя се спре и смирено го загледа въ очите.
Той нежно я погали по главата, а Тя се об
легна на мускулестата му ржка. И следъ мигъ,
като го хвана за ржката, бътомъ Тя го поведе
напредъ...
Спреха се задъхани.
Починаха си.

Той взе гладко, плоско камъче и го захвърли
паралелно на гладкото море. Камъчето удари 6
повърхностьта, отскочи, пакъ се удари, отскочи и
отново затупа по водата . . .
Второ камъче тичаше по водата. Тя броеше:
— Единъ... два... три... четире... петь! Потъна!
Трето камъче летъше върху водата . . .
Брояха и възклицаваха:
— Седемь пжти! — извика Тя въ възторгъ.
Наближаваха до устието на реката. Прагътъ
на устието, който дЪл-Ъше рЪката отъ морето, сега
б е дълбокъ до колене. Той нагази въ устието, а
Тя се спре на откоса му. Той се обърна къмъ нея
съ трепетенъ гласъ:
— Искашъ ли да те пренеса?
Тя не отговори нищо и не мръдна отъ мес
тото си. А Той, като размаха широко ржце, грабна я
въ мускулестите си обятия и я понесе презъ ус
тието . . . Морска и сладка вода, топла и хладна
вода облеха нозете му. И тръпки на хладъ плъз
наха по ТБЛОТО му. И тръпки на топлина плъзнаха
па тъпото му. И презъ замрежени очи се усмих
наха единъ на д р у г ь . . . Вълнички плискаха подъ
коленете му, пръски измокриха ржцетъ му, рок
лята й се накваси... Той я повдигна още по-нависоко, съвсемъ за да не бжде измокрена. И раз
вълнувано я притисна до себе си. Повдигна я и
прилепи устни въ нейните.- целувка, първа цълувка
на любовници . . .
Като прегазиха устието, Тя б е съвсемъ мокра
— като да б е газила съ дрехитъ си. Мълчаливи
двамата тръгнаха р е д о м ъ . . . Я следъ мигъ Тя^хукна
напредъ, а Той отподире й.

4.
Сега гората шум%ше. Духаше западенъ вЪтъръ.
Прибойнитъ вълнички 6 плажа се унищожаваха
отъ бреговия ветъръ, а морето бъ спокойно и
гладко. Навжтре, на около половинъ миля отъ
брЪга, бел%еха слаби връхчета, надъ които като
чели минаваше невидима, гигантска метла съ
безброй пипалца. Слънцето токущо се б е издиг
нало и се засъняваше отъ бьли облаци, които
бързо се движеха на изтокъ. Морето поемаше тъхната сънка и непрекжснато менеше отенъцитъ си,
разбивайки ги на разнобагрени ивици. Чайкитъ
прехвъркаха нервно и низко отъ гората къмъ мо
рето. Правеха единъ или неколко плавни завои
срещу вътъра и прикацваха върху пенестите връх
чета. Тръстьта около лагуната не помръдваше:
високите дървета я пазеха отъ напора на вътъра.
Той стоеше на плажа срещу островната ко
либа . . .
Изведнъжъ тръстьта се раздвижи, а неговото
лице сяйно се озари отъ вида на червената кърпа,
която изкочи между отворилата се тръсть.
Срещнаха се Той и Тя на сръдата на плажа.
И съ целувка се поздравиха.
Тя вече • не го пждъше, когато отиваше на
утринно омиване въ морето.
Той и Тя — бъха като картина на сирена и
сатиръ въ утриннитъ води на м о р е т о . . .
5.
И една сутринь родителите имъ благословиха
тъхната любовь. Казаха имъ, че те, двамата, еж
създадени единъ за другъ. Благословиха ги — Той
и Тя да бждатъ едно тъло и една душа.
Рк те, въ неземенъ възторгъ, като се дръпнаха
на стотина метра отъ островната колиба, сградиха си своя хижа въ окрайнината на гората, съ
отворъ къмъ морето.
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САВА Н. ИБАНОБЪ, Ь а п . I р .

БОЕГШО-МОРСКА ХИТРОСТЬ
Кавалското пристанище бЪше заето отъ на
шите войски на 28. XII. 1912 г. Къмъ сжщата дата
за комендантъ на пристанището б е ш е назначенъ
лейтенантъ Ангелъ Димитровъ, въ чието подчи
нение беха придадени 2 подофицера и 10 мозяка.
Той имаше заповедь да организира службигв въ
пристанището, за да може да бткде използувано за
нуждите на нашите войски, действуващи по бело
морския бр-Ьгъ. Едновременно съ това, като найсгарши офицеръ въ гр. Кавала и началникъ на
кавалския гарнизонъ, той требваше съ подчине
ните му войскови части да организира охраната
и отбраната му и да бди за запазването и макси
малното използуване на тази важна наша врата на
беломорския бр^гъ. Неговата задача беше трудна
и поради това, че макаръ гърците да б-Ьха наши
съюзници презъ време на Балканската война, голтзмиятъ процентъ гръцко население въ гр. Кавала
не б"вше настроенъ много приятелски и съюзни
чески къмъ насъ, българите. Въпреки всичко това,
обаче, той успъ1 да се справи отлично съ поставе
ната му отъ главното командуване задача. Веднага
съ заемането на пристанището той го постави въ
действие съ огледъ на нашите военно временни
нужди.
Въ пристанището всеки день пристигаха наши
и преимуществено чужди търговски параходи, раз
товарваха разни стоки за нуждите на населението
отъ БЪломорието, а сжщо и храни и бойни при
паси за действуващите тукъ наши войски, и следъ
това заминаваха. Подъ зоркото наблюдение на
пристанищните власти необходимата презморска
връзка съ външния свътъ се извършваше редовно,
безшумно и спокойно. Но къмъ края на м. фев
руарий 1913 г. положението започна да се вло
шава. Гръцкиятъ елементъ започна да се надига и
да проявява явно неприязнени чувства къмъ своите
съюзници — българите. Въ гръцките кафенета
изъ града се шушукаше, че скоро ще дойдатъ
гръцки войски, за да заематъ пристанището. Но
сеха се упорити слухове, че въ Кавала ще пристигнатъ гръцки транспортни кораби, които подъ ох
раната на гръцкия воененъ флотъ ще стоварятъ
войски за завладяване на пристанището. Даже го
вореха, че министъръ-призидента Венезелосъ билъ
изл-Ьзълъ въ оставка съ цель да се освободи
Гърция отъ задълженията й като наша съюзница.
Имаше сериозни причини да се усили контрола надъ
пристанището и даже да се затвори временно за
чуждото корабоплаване. Въ този смисълъ комен
данта на Кавалското пристанище беше донесълъ въ
щаба на действующата армия и чакаше отговоръ#
На 25. февруарий 1913 г. комендантътъ на ка
валското пристанище лейтенантъ Янгелъ Димит
ровъ получи отъ началникъ щаба на действующата
армия телеграма № 3086, съ която му се съобща
ваше, че се забранява влизането на чуждите пара
ходи въ пристанището до втора запов-вдь. Въ сжщата телеграма се нареждаше нощно време фарътъ
да не се пали, и се уведомяваше, че е разпоредено
до македонския генералъ-губернаторъ да вземе
мерки за запазването на Кавала. Още сжщия день
лейтенантъ Димитровъ предупреди агентите на
чуждигЬ параходни дружества и съответните тър
говски консули въ Кавала за временното затваряне

на пристанището. Съ бързи телеграми той преду
преди за сжщото комендантите на пристанищата
Деде-Лгачъ и Солунъ, за да разгласятъ и т е вср%дъ
съответните параходни агентури и параходните
капитани запов-вдьта за временното затваряне на
Кавалското пристанище за чуждото корабоплаване.
На следния день (26. февруарий 1913 г.) лей
тенантъ Димитровъ получи една много важна те
леграма отъ македонския генералъ-губернаторъ.
Съ № 2294 той му заповедваше, въ случай че
гръцки войски се опитатъ да направятъ десантъ
въ кавалското пристанище съ цель да заематъ
този важенъ брегови пунктъ, да ги отблъсне съ
най енергични действия и въ никакъвъ случай,
освенъ следъ кръвопролитенъ бой, да не отстжпва
отъ пристанището. Едновременно съ това му се
заповедваше да направи веднага нужднитъ- разпо
реждания въ връзка съ отбраната на пристанището.
Къмъ 8 часа сутриньта на 27. февруарий
1913 год,, въпреки забраната, се опита да влезе
въ кавалското пристанище параходътъ „Гащайнъ",
принадлежащъ на австрийското параходно друже
ство „Лойдъ", идящъ отъ Солунъ съ пжтници и
( стоки и носящъ 30,000 звонкови златни турски лири,
обаче, въпреки голЪматЬ настойчивость и закани
телния протестъ на австрийския търговски консулъ,
параходътъ беше заставенъ отъ коменданта на
пристанището да се повърне въ открито море и
да продължи пжтя си, безъ да влезе въ пристани
щето. Този инцидентъ подчерта още веднъжъ на
пристанищния комендантъ, че една голословна заб
рана, непридружена съ сътоветна ефикасна морска
отбрана, не може да бжде надеждна и напълно
сигурна. Той вече отдавна обмисляше да минира
Пристанището, за да го затвори плътно и сигурно,
обаче, поради нашата тогавашна военно-морска
немотия обещаните мини за заграждане на прис
танището още не бЪха изпратени.
При това безизходно положение, при единъ
слабъ гарнизонъ само отъ две пехотни роти, при
липса на едно минимално количество необходими
мини и при очакващия се десантъ отъ гръцки
войски, лейтенантъ Димитровъ отъ няколко дена
обмисляше какво да направи, за да затвори сигур
но пристанището за чуждите очи и за чуждите войски.
Той ходеше замисленъ, кроеше въ главата
си планове и не се отчайваше отъ трудностьта на
положението. Самонадеенъ, остроуменъ, енергиченъ и много хитъръ, той имаше в4ра въ себе си
и се над-вваше, че все ще измисли нещо, което
ще задоволи неговата голема амбиция и което ще
осигури затварянето на пристанището. И действи
телно, той скоро скрои въ ума си своя планъ за
действие. Лейтенантъ Димитровъ реши да дей
ствува съ хитрость. Той беше увЪренъ, че една
добре скроена военно-морска хитрость въ неговата
глава ще даде положителни и сигурни резултати
за отбраната на кавалското пристанище. Привечерь на 27. февруарий той я имаше вече въ гла
вата си, напълно оформена, готова за действие и
напъваща се да изхвръкне отъ устата му.
Но за да хване место, требваше още малко
да се изчака и да действува напълно предпазливо
и убедително. Пусната веднъжъ скрито и май
сторски, военно-морската хитрость щеше да полети
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с ь светкавична бързина отъ уста въ уста, за да
изиграе една сигурна отбранителна роля. Треб
ваше, обаче, да се изчака да измине и нощьта, за
щото въ неговия планъ за действие нощната тъм
нина имаше да играе главната роля въ тази военно
морска комедия.
* *
Рано сутриньта на 28. февруарий 1913 год.
комендантътъ на кавалското пристанище лейтенантъ Янгелъ Димитровъ се събуди веселъ и доволенъ. Потривайки ржце, той бързо се изми и
приведе въ редъ бойните си, измачкани презъ но
щьта дрехи, препаса кортика и револвера си, и
седна да закусва съ ГОЛ"БМЪ апетитъ. Следъ плът
ната и хубава закуска, тьнаникайки любимата си
пъхень, навъртайки и развъртв'айки на десния си
показалецъ дългата верижка отъ ключовете на ка
сата и бюрото си, той се отправи съ бавни крачки
къмъ канцеларията си. Щомъ влъзе вжтре и седна
на 'писалищния си столъ, почти мигновено, като
че заставенъ отъ нЪкаква магическа сила, той се
промени съвършено. Сключи черни вежди, взе замисленъ, сериозенъ и много строгъ вйдъ, позвъни
силно, продължително и нервно на звънеца и за
чака настръхналъ. Продължителниятъ тревоженъ
звънецъ накара ординареца му да скочи като ужиленъ и, оправяйки тичещкомъ дрехигв си, чувст
вайки по' звука на звънеца, че командирътъ му е
много сърдитъ за нещо, следъ бързо почукване
на вратата, безъ да чака отговоръ, влезе като изстрелянъ снарядъ въ канцеларията. Изпънатъ като
струна, съ живи тревожни очи и съ ясенъ високъ
и отсвченъ гласъ каза:
— Заповедайте, г-нъ лейтенантъ?
Лейтенантъ Димитровъ го изгледа сърдито и
изпитателно отъ главата до краката и то съ такъвъ
остъръ погледъ, че чакъ го прониза като съ ножъ,
и натъртено му извика:
— Повикай ми да се яви веднага при мене
морякътъ Христо Т. Обретеновъ! Бързо! БЪгай!
Това беше подготовката за военно-морската
хитрость или първото действие отъ морската комедия.
Излизайки отъ канцеларията на началника си,
ординарецътъ вече носвше въ себе си лошото
предчувствие, че некому, а най-вече на моряка Хр.
Т. Обретеновъ, ще се стовари нещо на гърба.
Уплахата, тъй необходима за случая, беше създа
дена. Тя настойчиво се всеваше вече чрезъ натег.
ната атмосфера въ душата на повикания при ко.
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мандира си морякъ и въ цялата моряшка обслуга
на пристанището.
Следъ нъколко минути, запъхтълъ, недоумяващъ, видимо гузенъ и разтревоженъ, морякътъ
Христо Т. Обретеновъ вл%зе въ канцеларията на
пристанищния комендантъ, поздравявайки начал
ника си по всичкигЬ правила на военната дисциплина:
— Позволете да остана, г-нъ лейтенантъ. По
викали сте ме, заповедайте, г-нъ лейтенантъ!
Лейтенантъ Димитровъ надигна глава, начумери се още повече, изгледа го свирепо, за да
смрази кръвьта му, и поведе следния служебенъ
разговоръ:
— Христо Обретеновъ, ти ли б%ше дежуренъ
морякъ тази нощь?
— Тъй върно, г-нъ лейтенантъ, азъ бЪхъ
дежуренъ.
— Караулътъ беше ли на поста си, наблю
дава ли добре залива презъ нощьта?
— Тъй в-врно, г-нъ лейтенантъ, презъ ц-влата
нощь Кавалскиятъ заливъ и пристанището б"вха
наблюдавани зорко отъ караула, Язъ пров-ьрявахъ
често наблюдателите презъ нощьта и самъ не изпущахъ отъ очи морето.
— Добре! Защо тогава нищо не си ми доложилъ до сега? Кога е идвалъ нашиятъ параходъ
„Борисъ" презъ нощьта въ залива, колко време е
стоялъ, какво е правилъ, накжде замина?
Морякътъ Христо Обретеновъ, добъръ, изпълнителенъ и съвъттенъ служащъ, остана изненаданъ
и въ недоумение отъ тия съвършено неочаквани и
обвиняващи го въпроси, но все пакъ войнишки,
бързо и чистосърдечно,- отговори:
— Господинъ лейтенантъ, презъ нощьта не
е идвалъ никакъвъ параходъ въ залива. Наблюда
вахме добре. Верно е, че нощьта б^ше доста
тъмна, но все щъхме да го усътимъ поне, ако б е ш е
дошълъ!
Лейтенантъ Димитровъ го изгледа още посърдито и му каза натъртено:
— Какъ не е идвалъ параходъ! Цела нощь
нашиятъ параходъ „Борисъ" е хвърлялъ мини за
да минира залива, а вие не сте го забелязали. И
тази хубава. Азъ чакамъ да наблюдавате залива
съ четири очи и да ми съобщавате своевременно
за. всичко каквото става въ него, а вие сте спали.
Хубава бойна служба
Морякътъ остана сконфузенъ. Той поверва
на думите на командира си, че действително презъ
нощьта е идвалъ параходъ „Борисъ", за да минира
залива, защото тия думи му се видеха много прав
диви, и допустна въ себе си, че поради тъмни
ната еж пропустнали да го забележать. Лейтенантъ
Димитровъ бързо схвана, че необходимата за случая
лъжа хвана мъхто, наруга го, макаръ и вече съ
по-мекъ тонъ, за невниманието му и завърши раз
говора съ думите:
— Знамъ те, че си добъръ и изпълнителенъ
морякъ и затова този пжть ти прощавамъ, нЪма
да те накажа. Внимавай, обаче, втори пжть за по
добно н^що можешъ да отидешъ подъ еждъ! От
варяй си очите добре. Сега си свободенъ!
Нещастната жертва за отбраната на Кавала»
морякътъ Христо Т. Обретеновъ, напусна сломент»
канцеларията на командира си и веднага сподътж
съ другаритЪ си моряци и неволята си, и радостьта
си, за минирането на залива.
Лейтенантъ Димитровъ, обаче, не се задоволи
само съ това. Той повика при себе си старшината
имъ, подофицерътъ ученикъ-машинистъ Панайотъ
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К. Тодоровь и му заповяда да повдигне повечко
шумъ около този въпросъ, за да достигне още
сжщата сутринь сигурно до кафенетата на Кавала
и любознателните имъ обитатели. Следъ това той
издаде официална заповЪдь за минирането на Ка
надския заливъ, нареди да я съобщатъ на заинте
ресуваните търговски консули и параходни агенти
въ града и, доволенъ отъ себе си и хитростьта си,
се залови за текущата си работа. Така завърши
второто действие на военно-морската комедия.
Днешните служебни съобщения бъха по-ра
достни и благоприятни за лейтенантъ Димитровъ.
Той получи съобщение отъ губернаторството, че
на другия день ще пристигне въ Кавала за усил
ване на гарнизона една пехотна дружина съ една
батарея. Въ сжщото време и помощникъ началникъ щаба на армията му съобщаваше, че е получилъ колективна молба отъ агентитъ- на всички
чужди параходни компании въ Кавала за откри
ване на пристанището за корабоплаването и му
заповядваше, за втори пжть да имъ съобщи, че
до втора запов-вдь пристанището ще остане зак
рито за чуждото корабоплаване. Малко по-късно
той получи телеграма № 246 отъ македонския генералъ-губернаторъ, който му съобщаваше, че въ
гр. Драма еж пристигнали единъ ескадронъ конни
ца и една батарея; ескадронъть е насоченъ къмъ
Правища, а батареята е изпратена веднага за Ка
вала, за да влезе въ негово подчинение. Въ сжщата телеграма се съобщаваше, че ще му изпратятъ
и две роти отъ 28. допълняюща дружина, които
сега еж на пжть за Драма.
Все пакъ, обаче, въ този день—28. февруарий
1913 година — положението беше критично. Гър
ците не бЪха се още успокоили и примирили съ

положението си. По височините около Кавала и
и надъ шосето за Драма лейтенантъ Димитровъ
беше забелязалъ няколко души гърци-наблюдатели, които, прикривайки се отъ местностьта, наб
людаваха за движението на нашите войски и тър
сиха съ очи по хоризонта на морето очакванигЬ
отъ тъхъ гръцки десантни кораби. Въ града слухо
вете за предстоящето пристигане на гръцките де
сантни кораби ставаха все по-чести и по-упорити.
Неговите разузнавачи му донесоха, че на 3. мартъ
т. г. въ Кавала, въ Кавалската околия, въ Правишко и Драмско ще избухнатъ смутове, които ще
започнатъ отъ кавалското пристанище едновре
менно съ появяването на гръцките параходи на
хоризонта, и че гръцките параходи, подъ предлогъ
за прекратяване на смутовете, игвли да.стоварятъ
десантъ, за да заематъ въ сжщность пристанището
и ОКОЛНИТЕ земи. Въ сжщото време метежницигЬгърци щели своевременно да прекженатъ теле
графните и телефонните връзки съ Ксанти, Саржшабанъ, Драма и Правища. Съ огледъ на тия
тревожни слухове лейтенантъ Димитровъ даде свои
т е нареждания за необходимите предохранителни
м%рки. Между другото той нареди за сигурната
охрана на телеграфните и телефонните връзки,
усили караула при банката до б души и заповЯда
паритЬ, намиращи се въ банката, да се приготвять
на групове, за да може, въ случай на отстжпление
отъ Кавала, караулъ да ги вземе съ себе си въ
раниците си.
Сжщия день вечерьта, за голЪма радость и
облекчение на гарнизона, пристигна единъ ескад
ронъ отъ 3. коненг. полкъ подъ командата на
майоръ Иововичъ. Идващиятъ ескадронъ беше
посрещнатъ отъ българското население тържест-
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тамъ целия день, кръстосвайки по различни посоки
и давайки видъ, че вършатъ нЯщо. Привечерь тЪсе завърнаха въ пристанището. Лейтенантъ Димит
ровъ не попречи на любопитните да-видятъ завръщанието имъ въ пристанището и следъ това вед
нага издаде официално съобщение, че заливътъ е
очистенъ отъ мините, и че пристанището Кавала
наново е открито за чуждото корабоплаване. Въ
това съобщение между другото се казваше:
„ . . . Презъ изтеклата нощь и днешния не
особенно ясенъ и благоприятенъ день моряшката
команда отъ кавалското пристанище почисти мин
животъ
ното заграждане въ залива и прибра всички мини,
*
*
вследствие на което заливътъ отъ днесъ е наново,
Поради подобреното положение на кавалско- откритъ за чуждото корабоплаване, безъ то да се
"
т© пристаните, на 4 мартъ 1913 г., лейтенантъ бои отъ какъвто и да е рискъ
Димитровъ получи нареждане отъ помощникъ глав
*
.
*
*
нокомандуващия да се отвори пакъ за чуждото ко
Въ сжщия день (5. III. 1913 г.) пристигна върабоплаване. Имайки предъ видъ това нареждание,
за да не разкрие хитростьта си и за да остави въ Кавала една дружина отъ 14 пехотенъ полкъ, подъ
населението убеждението, че действително приста командата на подполковникъ Калевъ, който пое и
нището е било минирано, и че въ Кавала за цельта общото командуване на войските въ Кавала. Къмъ
има винаги нуждното количество мини, използувайки това време въ Кавала се бЪха вече събрали две
мъгливото време той нареди да се разиграе тре пехотни дружини, единъ ескадронъ и една батарея.
тото и последното действие на военно-морската Защитата и отбраната на Кавала б%ха напълно
осигурени. Размирниять гръцки елементъ, загубилъ
комедия.
На 5. мартъ 1913 година Кавалскиятъ заливъ, вече всека надежда за преуспяването на очаква
пристанището, градътъ Кавала и ц-влата околность, щия се гръцки десантъ, наведе глава и се спотаи.
За този день, дневникътъ за военните дей6-Бха покрити съ гжста мъгла. Рано сутриньта, безъ
ствия
на коменданта на кавалското пристанище
никой да забележи, лейтенантъ Димитровъ изпрати
моряшката си команда съ няколко лодки по раз " лейтенантъ Лнгелъ Димитровъ, завършва съ думигв:
Населението тукъ въ голЯма степень
я
лични посоки въ Кавалския заливъ, като имъ запо
вяда да престоятъ тамъ Ц+АПИЯ день и да се завър- се успокои, и възбуждението между гърцигЬ днесъ
натъ привечерь въ пристанището. Лодките скоро наточели съвсемъ престана"
Варна 25. 11. 1938 г.
се скриха въ мъглата изъ залива и останаха

вено. Б-юса излЪзли и гърците да посрещнатъ ид
ващата войска, предполагайки, че е гръцка, но ка
то вид-Ьха вмъсто нея храбрите български конни
ци, останаха излъгани и поразени, и мълкомъ ведна
га се прибраха по домовегв си.
Така изминаха 3 — 4 успокоителни дни. Прис
тигнаха нови войски. Сухоземната отбрана на Ка
вала б-Ьше осигурена. Гърците, разочоровани въ
своигЬ надежди, улегнаха. Пристанището, запазено
въ добавъкъ отъ мнимото минно заграждение, заживЪ пакъ спокоенъ и сигуренъ военно-времененъ

СТ. ИВ. СТОЯНОБЪ

ЬЕЧЕРЬ КРАЙ ЧЕРНО МОРЕ
Вълна вълничката с ъ с ъ бъгъ преваря.
Скалитъ, с я к а ш ъ с ф и н к с о в е , мълчатъ
навредъ подъ хладносинитъ милувки.
Деньтъ к ъ м ъ мировата бездна се т ъ р к а л я .
О, н о щ ь , о, с в ъ т л а н о щ ь , к о я т о и д е ш ъ
отъ дълбинитъ — радостна девица —
простри надъ менъ, простри надъ в с и ч к и н а с ъ
отъ тишина тъканата си плащеница! . . .
В ъ л н и ч к и т ъ л е н и в о с е преварятъ".
Несьтно скоро всички ще се спратъ.
И все тъй ще мълчатъ т у к ъ сфинксоветь.
В е ч ъ н а д ъ з е м я т а с е т н и т ъ л л ч и д о г а р я т ъ !...

С п е ч е л е т е оше е д и н ъ ч л е н ъ
з а Б ъ л г . Нар. М о р . С г о в о р ъ !
Запишете още единъ
абонатъ за списанието!

,
,
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М И Ч М А Н Ъ ОТЪ ФЛОТА

МИСТИКАТА НА МОРЕТО
За жителя на сушата има много нъщо не
понятно въ „жителя на морето", и той се отнася
скептически, особно къмъ онази мистика, която е
тъй свойствена на морската ср-тзда. Но когато
такъвъ скептикъ самъ се намери въ морска- обста
новка, при- това въ развълнувано море, той много
скоро и незабелязано за себе си изпада въ сжщата
тази непонятна за него мистика. Страшното явление
на урагана или такива поразяващи въображението
явления като водните смерчове, тайнствените „свет
лини на св. Елмъ", феерията на фосфоресцирането
на водата или внезапното й превръщане въ кръвь
или въ огънь, както това често се забелязва въ
Червеното море, (откждето е и названието му);
или такова чудесно явление, каквото е мирвжътъ,
внезапно изникващъ вср-Ьдъ пустинята на океана
въ видъ на вълшебни замъци, коралови острови
и разни други фантастични видения; или предиз
викваното отъ рефракцията превръщане на срещ
натите острови или кораби въ плаващи по въздуха
призраци; или най-после страшниягь, разкжсващъ
нервите предсмъртенъ викъ на „Прорицателя", за
който не се знае дали е водно животно или птица,
която страшно пищи съ човешки гласъ и „пред
вещава смърть"; или ярките съзвездия, като Южния
кръстъ, този вълнуващъ, чудесенъ таинственъ и
непостижимъ небесенъ символъ, — всичко- това и
много друго не може да не поражда у морепла
вателите известно мистично настроение, именно по
силата на постоянното, най-често страшно общу
ване съ стихията и, като следствие, натрупване въ
течение на вековете на наблюдения върху скрититтз сили на природата, неразгадани още въ
много отношения.
•
Морските в-врвания до голяма степень се
обясняватъ съ паразителното понъкога съвг-адане
на проявите на тъзи скрити ,сили съ нъкое не
щастие на този или онзи корабъ или на неговата
обслуга. Множество чудесии се разправятъ . . .

Много страници еж изписани по този поводъ, като
се почне отъ похода на аргонавтите, легендите за
плаващия островъ-скала, за летящия холандецъ,
за калугера на носъ Матапанъ, и се свърши съ
татуировките на съвременните моряци : те изобразяватъ по.краката си свиня, понеже свинята споредъ
поверието предпазвала отъ удавяне . . .
Но най-чудното отъ всичко е, че въпреки
днешния въкъ на материализъмъ и грамаденъ
наученъ прогресъ, всички тЬзи поверия продължаватъ здраво да се крепятъ всредъ моряците отъ
всички народности. Опитайте се, напримЪръ, да
убедите английски капитанъ да отпжтува по море въ
петъкъ, или руски—въ понедЪлникъ . . . Въ Англия
добре още помнятъ случая съ лордъ Солсбъри,
който подигравателно наруши това осветено отъ
вековете поверие. Известенъ богаташъ и снобъ,
подиграващъ се надъ традиционните вярвания на
моряците, той трагично завършилъ своите дни
именно затова, че кощунствено се отнасялъ къмъ
заветите на старото време. И въ това вие не ще разубедите нито единъ английски морякъ. Спортсменъ,
веселякъ и гуляйджия, лордътъ си построилъ раз
кошна яхта, но за започването на строежа нарочно
избралъ петъкъ; пакъ въ петъкъ той я пустналъ
на вода и я кръстилъ „Приятельтъ ми Петканъ".
Въ петъкъ той предприелъ и първото си пжтуване
съ нея, като срещу баснословни заплати сполучилъ
да събере корабна обслуга. Дълго време за него
нямало никакво известие. Най-после отъ фара
Онесантъ съобщили, че видели яхтата да държи
курсъ къмъ Бискайския заливъ. Никакви други
сведения вече не се получили. И едва следъ много
време намерили „Приятельтъ ми Петканъ", поправо неговиятъ скелетъ, изхвърленъ върху сналитъ при Понъ-де-Сенъ; самиятъ лордъ и всички
хора отъ корабната му обслуга изчезнали безследно.
Всръдъ моряците сжществува вярване, че ду
шата на загиналия въ морето се преселва въ нъкоя

ЛЯЗУРЕНЪ ПРОСТОРЪ
Фото К. Терзистоевъ
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слмотникъ
морска птица, и че птицата сама вика при себе си
човешката душа. Съ това предание се обяснява,
защо надъ загиващия корабъ винаги се виятъ
чайки, и защо ржката на моряка никога не ще се
вдигне да убие чайка.

търговски ветроходенъ корабъ. Поради упорити
противни ветрове той, колкото и да се мжчилъ,
никакъ не можалъ да заобиколи носъ Хорнъ, найюжната точка на Америка. Всичките му опитвания
оставали напраздни. Най-после, извънъ себе си
отъ ядъ, измжчениятъ Ванъ-деръ-Декенъ въ припадъкъ на дива ярость се заклелъ съ страшна бо
гохулна клетва, че той все пакъ ще заобиколи носъ
Хорнъ, па макаръ да требва заради това да плава
до второ пришествие. Въ сжщия мигь светкавица
озарила кораба и се чулъ гласъ: „Тъй да бжде,
плавай!". И ето до днесъ холандецътъ напраздно
се опитва да заобиколи носъ Хорнъ, вселявайки
мистиченъ страхъ у мореплавателите, които се
опасяватъ да се срещнатъ съ него, тъй като такава
среща не предвещава нищо добро.
Тези и подобни ГБМЪ вървания, основани
върху религиозното чувство, еж- породили и цълъ
редъ мистични церемонии и обреди. Твърде характеренъ и на малцина е известенъ церемониалъть
„да се удрятъ склянки", който е сжществувалъ
въ епохата на ветроходството. Читательтъ навярно
е чувалъ израза „удрятъ „склянки", но едва ли си
представя какво означава той. Я той означава не
н%що друго, а часове. Въ ветроходната епоха ко
рабното време се измервало съ пъсъченъ часовникъ, т. е. съ особенъ приборъ, състоящъ се отъ
два стъклени конуса, единъ надъ другъ, съединени
помежду си пакъ съ стъклено каналче. Този
приборъ, именно, се нарича „склянка". Количест
вото на писъка и диаметърътъ на каналчето били
пресметнати тъй, че времето, потребно за пълното
пресилване на песъка отъ горния конусъ въ долния,
да съответствува или на една минута, или на половинъ часъ, или на часъ, въ зависимость отъ пред
назначението на склянкигв. Вахтениятъ юнга, поставенъ* при половинчасовата склянка, ВСБКИ пжть,
когато песъкътъ напълно се пресипвалъ въ долния
конусъ, преобръщалъ склянката, за да почне об
ратното пресилване на песъка, и удрялъ корабната
камбана. Отъ тукъ иде и изразътъ „удрятъ склянки".
На вевко обръщане на прибора отговарялъ единъ
ударъ По такъвъ начинъ първиять половинъ часъ
на вахтата (дежурството) се отбелязвалъ съ единъ
ударъ, първиятъ часъ —• съ два, часъ и половина
— съ три удара и т. н. Последниятъ часъ на вах
тата се отбелязвалъ съ осемь удара на камбаната.
Тъй като вахтите винаги биватъ четиричасови, и
тЬхното броене започва отъ полунощь, то кораб
ната обслуга по числото на камбанните удари
точно знаела времето презъ деня или нощьта. Но
въ онази епоха „удрянето на склянките" не се
ограничавало, както е сега, само съ удряне на
камбаната, но юнгата, следъ като преобърнълъ
склянката, при всъко четно число удари требвало
да изтича посръдъ палубата и проточено да из
вика : „Единъ часъ премина на две обръщания.
Ще минатъ и повече, ако е волята Господня. Да
се помолимъ на Бога и на нашата покрови
телка4 Богородица да ни дарува благополученъ
походъ и да ни запази отъ нахлуването на водата
и други нещастия! А-хо-о-о!". Вахтенигв моряци
въ хоръ повтаряли тези думи, а следъ това про
читали „Отче нашъ".

Преданията, родени въ християнската ера, се
сьгласувать нЪкакси съ преданията, стигнали до
насъ отъ времето на езичеството. Къмъ първите
се отнася поверието за отшелника-монахъ на носъ
Матапанъ, фигурата на когото се извишава надъ
планинския брътъ и благославя минаващите ко
раби. Преданието казва, че е достатъчно за моряка
поне веднъжъ съ въра да погледне къмъ светията,
за да бжде взетъ подъ негово покровителство до
края на ДНИТБ си, а когато настжпи последниятъ
му часъ, отшелникътъ ще дойде да облекчи стра
данията на „своя морякъ и да приеме грешната
му душа". Ето защо всички кораби отъ незапом
нени времена, когато пресичатъ Средиземно море
къмъ Архипелага, винаги се стремягь преди настжпването на тъмнината да наближатъ до Ма
тапанъ. Тукъ практиката на навигацията се съче
тава съ мистиката: стремежъть да се вземе курсъ
по матапанския фаръ се съгласува съ суеверното
желание да се види благославящата ржка.
Къмъ разреда на сжщитъ поверия отъ хри
Доста много обичаи отъ сжщото мистично
стиянската ера се отнася и знаменитата легенда за свойство еж се запазили и отъ езическите вре
„летящия холандецъ". Неинъ герой е капитанътъ мена, като напримъръ хвърлянето на дребна пара,
Ванъ-деръ-Декенъ, командантъ на единъ холандски а понъкога и златна монета, въ опред-влени мъста
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йли въ определени случаи, като данъкъ на Нептуна.
Отъ тукъ е дошла и известната на всички тради
ционна церемония да се моли отъ Нептуна разре
шение за преминаването на екватора. Въ военните
кораби тази церемония се придружава съ съответ
ното удължение на параходния вимпелъ. Дългиятъ
вимпелъ, достигащъ до самата вода, винаги е билъ
предметъ на гордость за кораба, като символъ на
извършени отъ него многобройни далечни плавания.
Голямо влияние върху устойчивостьта и дълготрайностьта на суеверията оказватъ корабокру
шенията, морскитъ трагедии и изобщо разнитв
драматични случаи въ морето, особно такива, като
безследното изчезване на кораби съ ЦЪЛИГБ си
обслуги.
Твърде много влияятъ върху мистичното на
строение на корабната обслуга сжщо и нъкои
тържествени церемонии и обреди, като напримЪръ,
обредътъ 'на погребение въ морето. Това е една
отъ най-трогателнитъ церемонии. Въ древнитв вре
мена тя се придружавала съ омиротворяване на
боговете. У римляните, напримъръ, въ устата на
на погребвания се слагала една монета, за да се
плати на Харонъ, при превозването на покойника
презъ реката Стиксъ. Съгласно старинния обичай,
при зашиването на тъпото на умрелия шивачътъ
съ последния бодъ прекарва иглата съ конеца
презъ носа на покойника. Следъ това трупътъ се
слага върху чиста рендосана дъска и, покритъ съ
флагъ, се изнася на палубата. Яко н^вма свещеникъ,
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самъ командирътъ на кораба извършва опелото.
Подъ общо пеене „Со святими упокой" дъската
съ телото се слага върху борта съ краката къмъ
морето. Двама моряка до главата придържатъ
краищата на флага. Тржбата свири последно сбо- .
гомъ. Дъската се повдига откъмъ горния си край,
и телото бавно се изплъзва изподъ флага и пада
въ морето. Дава се трикратенъ пушеченъ залпъ.'
Съ този залпъ ужъ се прогонва дяволътъ, понеже
поверието казва, че въ момента на погребението
скръбьта разтваря сърдцата на приежтетвуващитв,
и злиятъ духъ може да влезе въ тъхъ . . .
Много еж поверията у моряцитъ. Особено еж
суеверни финландските моряци, които между мо
ряците отъ другите народности минаватъ за ма
гьосници. Богатството отъ суеверия у финландските
моряци се обяснява съ това, че финландците еж
единствениять народъ, който още се придържа
къмъ платноходството; т е еж.събрали въ своето
пристанище Мариенхамъ, на Аландскитв острови,
всичко най-хубаво, което е оцълъло отъ ветро
ходната епоха. Съ ТЕЗИ кораби те превозватъ пше
ница отъ Австралия въ Англия и винаги намиратъ
работа, благодарение на евтиния превозъ, тъй като
ветроходството е свързано съ минимални разходи.
Накрай нека споменемъ за особеното при
страстие на моряците къмъ чистотата на своит-Ь
кораби. Чистотата е една отъ най-важнитъ тра
диции на военния флотъ, откждето е преминала и
въ търговските кораби. Тя винаги бие въ очите
на човека отъ сушата и е гордость за моряка.

Д-РЪ П. Д. СКОРЧЕБЪ

Отравяния, зарази и идиосинкразни разстройства
чрезъ рибата като храна
Рибата е една вкусна и здрава храна, тя е
търсена и желана отъ нашия народъ. Но докато
другаде обикновенната риба е почти двойно поевтина отъ месото и въ много страни тя е станала
народна храна, у насъ дори и най-простата рибе е
твърде недостжпна за сръдньоимотния гражданинъ,
тя е значително по-скжпа отъ месото. Защото риболовътъ у насъ е още твърде слабъ и първобитенъ, ние все още не можемъ, не умъемъ да из
ползуваме хранителните богатства на нашето море.
Въ вжтрешностьта на нашата страна ние
почти нямаме водни басейни, отъ които да се лови
риба, та нашигЬ вжтрешни градове еж принудени
да си я доставятъ отъ придунавскитъ и отъ при
морските ни риболовни центрове. Обаче, поради
липса на нарочни хладилни вагони, рибата достига
въ вжтрешнитЬ ни селища не напълно пръхна, по
ради което тя не р-Ьдко става причинитель на отра
вяния и на коремни разстройства у потребителите й.
Ние ще разгледаме обстоятелствата и чинителите, които влияятъ вредително на рибата и я
правятъ опасна за ядене.
* * *
Докато месото на добитъка обикновенно не
се яде пр-вено. а се оставя нъкой и другъ деньда
отлежи и омекне — дори и да зашие малко, за
да получи единъ по-високъ вкусъ, а рибата требва
да се яде сьвсемъ пресна, тогава тя е най-вкусна,

а щомъ престои бързо се разваля и става негодна,
дори и опасна за ядене.
Причината за по-бързото загниване на рибата
се крие въ особения строежъ на нейното месо: до
като говеждото съдържа по-малко вода и мускул
ните му влакна еж обвити въ по-изобилна и постегната съединителна тъкань, която възспира про
никването на ГНИЛОСТНИТБ бактерии, рибето месо
е по-меко, по-нежно, по-рохкаво, то съдържа по
вече, вода и по-нежна съединителна тъкань, поради
което ГНИЛОСТНИТБ, пъкъ и други бацили проникватъ лесно и бърже на дълбоко и на широко
въ него.
Ето защо ние тръбва да бждемъ твърде вни
мателни при купуване на риба и да не се дове
ряваме на твърденията на продавача относно ней
ната пр-венота.
За това ние требва да умъемъ добре да раз
познаваме коя е прасна и каква бива развалената
риба. Най-добре се познава дали една риба е
прасна по ОЧИТЕ — ТБ биватъ у нея бистри и про
зрачни, когато у престоялата те еж мжтни и спле
скани. У пресната риба хрилетъ биватъ червени
и иматъ приятенъ дъхъ, а у престоялата тЬ ставатъ
мръсно-сивочервеникави, дори и възжелти, и миришатъ тежко и лошо. ТБЛОТО на пресната риба
е жилаво и твърдо, кожата й е блъскава и жилава,
и люспите стоятъ здраво прикрепени въ нея; те
лото пъкъ на престоялата риба е мекушаво, та
кава риба взета на длань се превива на джга и
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главата и опашката й увисватъ надолу, люспите й
лесно се отдълятъ, кожата й става матова или ли
гава и разкжслива, а месото й разкашкавено, то
лесно се отделя отъ костите, при натискане съ
пръстъ остава трапчинка; такава риба е развалена,
тя е почнала вече да се разлага.
Такава развалена риба, за жалость, не се уни
щожава, а се соли и опушва или се поставя въ
саламура, но все пакъ си остава долнокачествена.
Сжщо и опушената риба, както и прасната, е из
ложена на развала презъ време на превоза й до
по-далечни мъста. Особено лесно и бърже опуше
ната риба се спарва презъ горещите и душни
Л"втни дни и лесно плесенясва, поради което тя
става негодна за ядене. Маринована риба изобщо
не утрайва дълго, за това тя требва своевременно
да се изяде. Такива мариновани риби поставени въ
кутии изтрайватъ зиме 2 до 3 месеца, а лъте наймного няколко седмици. Тъ лесно се разпознаватъ
ако бждатъ развалени — месото имъ става като
каша и смърди лошо. Изобщо ваька една консерва
въ кутия би тргьбвало съ законъ да носа датата
на нейното приготвяне. Кутии съ консервирана
риба, които еж издути, „бомбирани", еж изобщо
развалени и опасни за ядене. Издуването се дължи
на действието на гнилостни и на други опасни ба
цили, при което се образуватъ вонливи газове —
. при пробиването на такава кутия те шумно излизатъ навънъ и изкарватъ една мръсна смърдяща
течность. Въ други случаи издуването може да се
дължи на обикновени химични процеси — „хими
ческо бомбиране" поради лошо калайдисани кутии;
образувалите се газове еж водородъ и вжглена
киселина, поради което рибата, безъ да бжде иначе
развалена, е кисела и неприятна. Вжтрешната
страна на такива кутии бива на много мъста черна,
тукъ-тамъ се забелязватъ откъртени частици отъ
калайната покривка. Обаче, бомбирани кутии съ
консервирани въ масло риби еж винаги опасни,
образуването на газове се дължи винаги на злока
чествени бактерии.
Престоялата, развалена риба причинява обик
новено не твърде тежки коремни разстройства съ
уригване на лошо, повдигане, болки въ стомаха,
диарии. „Яжъ топла пържена риба, пий студена
вода, и ще бабичосашъ", казва народътъ.
Бомбирани кутии съ развалена консервирана
риба причиняватъ разни заболявания спроти бак
териите, които еж се размножили въ тъхъ. — Най-

РИБНРСКЯ ХИЖН
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опасно, но и най-ръ\цко отравяне съ консервирана
риба е тъй наречениятъ ботулизъмъ, отравяне което
настжпва 16—26 до 48 часа следъ поглъщането й
съ признаци отъ страна на нервните центрове въ
продълговатия мозъкъ, каквито еж: пареза на гор
ните клепки, разширение на зениците, пареза на
акомодацията (невьзможность да се гледа отъ
близо), кривогледстао, двойно гледане, дори и пълна
слепота; пареза на езика, сухота на устата, пареза
на гласните струни и изчезване на гласа и др. под.
Въ тежките случаи настжпва смърть (у 20 до 50
на сто отъ заболелите); наблюдаватъ се и леки
заболявания само съ слаби парези и съ разстрой
ство на акомодадията.
*
*
*
Отравяния съ миди и стриди; особено пре
стояли, не еж много редки. Признаците еж: оскоминяване на зжбитъ, парене въ ржцегЬ и краката,
пареза и разширение на зениците, затрудненъ говоръ, парези въ краката, гадене и изприщване на
кожата; тежките случаи завършватъ съ смърть.
*
*
*
Обаче най-честите заболявания причинени отъ
риба, пръсна или пушена, се дължатъ на зараза
съ бацили отъ групата на Гертнеръ а на паратифъ Б. Тия заболявания се проявяватъ въ твърде
бурни понъкога коремни разстройства.
Паратифуснигв и Гертнеровитъ- бацили еж
твърде разпространени между людете и у доби
тъка за клане и за доене. Тъ- се сръщатъ въ ме
сото, въ млекото и маслото, по овошки и зелен
чуци (особено ако еж натъртени и наранени); гЬ
се намиратъ въ голямо изобилие въ клоакитгъ,
чиито нечистотии, изливайки се въ ръжи или въ
морето, заразяватъ водите имъ. Поради това риби,
раци, миди и скариди могатъ да бждатъ носители
на паратифусни и гертнерови бацили. Паратифуснитъ бацили еж твърде упорити, тъ- устояватъ на
разни вредители; тъ издържатъ нагръване до 70 9
въ продължение на 10 до 20 минути; въ солени
меса и риби съ 12 до 19% соль те оставатъ живи
до 75 дни. Сжщо и опушването не е въ състояние
да ги умъртви, поради което пушената риба може
често да бжде причинитель на остри паратифусни
коремни разстройства. ПаратифуснигЬ бацили бърже
проникватъ въ. глжбинигЬ на рибето месо. При
разлагането на паратифуснитЪ бацили изъ телцата
имъ се отдълятъ отрови, токсини, на които се
дължи паратифусното заболяване.
Бацилитъ • на паратифъ Б причиняватъ два
вида заболяване: 1) съ признаци на обикновенъ
тифъ, но по-лекъ и по-краткотраенъ и 2) съ приз
наци на остро отравяне съ повръщане, колики и
диарии — това еж паратифуснитгъ гастроентерити. Последните започватъ обикновено внезапно,
неочаквано и твърде бурно — често само нЪколко
часа до 1—2 дни следъ изядане на заразената
храна. На заразения изведнъжъ прилошава, почва
да му се гади; той пребледнява, отмалява, почва
едно следъ друго да повръща, пресвива се отъ
болки въ корема, струва му се че загива; настжпва
втрисание, температурата се покачва до 39—40
градуса; зачестявать зеленикави, силно смърдящи
диарии —до 15 въ день и повече; изпражненията
биватъ често примесени съ слуаь, а понякога и съ
кръвь; сьрдцето не редко отслабва, явяватъ се
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силни болки въ главата; понъкога се възпалятъ и
бжбреците. Това състояние трае 2—3 до б дни
и повече.
Паратифуснитз гастроентерити изобщо не еж
тежки заболявания. Една голяма часть отъ ТБХЪ
минаватъ като обикновена диария за 2—3 дни
безъ особенъ тревога. Тия диарии еж твърде раз
пространени особено л^те, когато при високата
температура на въздуха размножаването на бациЛИТБ въ храната, въ риба и раци става много поусилено. Пъкъ при това и обилното ядене на пло
дове и пиенето на ледено-студени напитки уврежда
лигавицата на стомаха и тя става пропусклива за
тия бацили.
Освенъ чрезъ кълцано месо (кебабчета), ва
рени картофи, кремове, майонези и др. подобни,
паратифуснитъ бацили ни се носятъ и чрезъ прас
ната риба, а сжщо и чрезъ пушената и чрезъ пре
стояли*) варени раци. Както видехме, месото на
рибата, бидейки НБЖНО и многоводно, лесно се
прониква отъ размножаващите се бацили. Особено
опасна въ това отношение е дребната риба —
сребърна, барбуня—която почти винаги се пържи
неизтърбушена, на купчини отъ по десетина рибки,
при което средишнитЪ оставатъ почти сурови.
Сжщо и по-едрата риба—скумрии, кефалъ, леферъ
— се пече или пържи на бързо, та по-дълбоките
й части едва се нагръватъ до 40—50 градуса —
температура недостатъчна да убие бацилите.
Ето защо тукъ край морето, гдето въ сбутани
рибопражилници се пече дребна риба, бидейки
хвърлена само за нъкоя и друга минута въ врящо
олио, такива гастроентерити еж тъй чести, особено
л^те между летовниците, които лакомо се нахвърлятъ върху всека риба.
Продаваните варена раци не ръдко еж носи
тели на паратифусна зараза; престоялите варени
раци не се унищожаватъ, а се размБсватъ съ
пръсно сварените и тъй се продаватъ, особено по
гаритЬ. Ето защо твърде често се случва тукъ въ
Варна щото летовници, яли раци купени на гара
СИНДБЛЪ или Гебедже, да заболяватъ внезапно,
само НБКОЛКО часа следъ пристигането си съ остри
признаци на отравяне. Впрочемъ СЖЩИТБ заболя
вания се наблюдаватъ и въ европейските морелътовища — въ германските те еж известни подъ
името Граалъ—Мюрицска болесть.
Паратифуснитъ гастроентерити могатъ да се
появяватъ разсеяно, поединично и въ тия случаи
ТБ оставатъ неузнати въ своята сжщина. Обаче тъ
алармиратъ обществото когато избухнатъ < масово
и обхванатъ много души взели участие въ много
людни угощения по сватби или банкети. Въ такива
случаи обикновено се подозира отравяне чрезъ
окотлюване въ медни еждове, а понекога се мисли
и за умишлено отравяне; обаче бактериологичес
кото или серологическото изследване открива въ
такива случаи зараза съ паратрифъ Б.
* * *
Привършвайки своето изложение за отравя
нията чрезъ риба и други водни животни азъ
искамъ да кажа още само няколко думи и за
*) ПрестоялигБ храни, сурови или сготвени, еж много
по-опасни отъ пръснигв, понеже въ ТБХЪ първоначално
малкото бацили иматъ време да се размножагь масово ида
причинятъ отравяне и зараза; тъй напримъръ, отлежало
кълцано месо (кебапчета) е много по-опасно отъ токущо
скълцано.
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другъ видъ «отравяния", причинени сжщо отъ риба,
раци, миди безъ тЬ да бждатъ изобщо отровни или
иначе развалени. Това еж тъй наречените идиосинкразии спрямо известна храна, наречени още
анафилактични или алергични разстройства. Върху
сжщината на тия алергични състояния тукъ не ще
се спирамъ — ще изтъкна само, че нъкои лица еж
свръхчувствителни спрямо иначе безвредни храни
или химикали. Известно е, че нъкои люде не мо
гатъ да понасятъ яйца, млеко (особенно козе!),
ягоди, хининъ, пирамидонъ, противодифтериенъ
серумъ и винаги реагиратъ, дори и на най-малки ко
личества съ изриване и сърбежъ на кожата, съ
отичане на ставите, съ стомашни разстройства и
втрисане („копривна треска" и др. под.).
Мнозина показватъ подобно изключително непонасяне, такава идносинкразия и спрямо риба,
хайверъ, раци, миди и скариди. Тази свръхчувствителность се изразява, покрай гореспоменатите про
яви още и въ отичане на горната устна, на кле
пачите, на гърлото, на езика и венците; въ колики
на жлъчния мехуръ, лъжливъ апендицитъ, слузести
колики, пристжпи отъ виене светъ, отъ мигренъ,
отъ мжчително прозяване; кихавица, хрема и за
духа (астма) и т. н. — картината на алергичнитъ
прояви е твърде многолика, изненадваща и странна.
Но това което искамъ особено да изтъкна тука е,
че риба, раци, миди могатъ да причинятъ и алер
гични гастро-ентерити, доежщъ прилични на пара
тифуснитъ — алергичните винаги биватъ единични,
случайни. Нъкоя и друга чашка конякъ или мастика
спомага твърде много за състояването на тия
алергични прояви.
У НБКОИ люде идиосинкразията спрямо риба
е тъй неимоверно голема, че е достатъчно едно
цълуване съ лице, което токущо е яло риба, за
да избухне идиосинкразията. Въ други случаи е
наблюдавано избухване на алергично разстройство
при облизване съ езикъ клеевата страна (риби клей!)
на пощенска марка; у други едно краткотрайно
боравене съ продаваното и у насъ лепило синдетиконъ (отъ риби клей!) е достатъчно, за да пре
дизвика анафилактични изриви и др.
*
*
*
Моето изложение не бива да оставя у чита
телите впечатлението, че рибата като храна ни
носи все опасности за нашето здраве. Напротивъ,
тя е една добра и здрава храна докато е пръхна
и добре изпечена. Обаче ние сме длъжни да знаемъ
опасностите, които тя ни носи, и разумно да ги
отбътваме. Тукъ, въ една сбита статия обхващаща
една тъй обширна тема всичко е написано въ
по-черни, по-сгжстени краски — въ деиствителность
нито е тъй страшна рибата като храна, нито пъкъ
нашиятъ организъмъ стои безпомощенъ, беззащитенъ спрямо случайни вредителности. И тукъ
можемъ да кажемъ:
Чрезъ знание къмъ предпаза и здраве!
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ЧЕРНО МОРЕ
Некога, по ц^ли часове стоехъ захласнатъ
предъ картините на Яйвазовски, изобразилъ мо
рето въ неговата стихийность и красота. После, на
длъжъ и ширь го прекосихъ и обикнахъ безбреж
ната му ширь, разноцветните му багри, стихийностьта му и вечната му загадка.
О, чудно-дивенъ Понтъ Евксинъ1 Сега сьмъ
при ТВОИТБ брегове. Полъхва ме лекъ зефиръ отъ
безкрайните ти простори и стоя унесенъ както
некога предъ морето на Яйвазовски. Стоя и въ
прехласнатъ възторгъ слушамъ твоя неспиренъ
шумъ и съзерцавамъ тъмните, сините, изумрудНИТБ и опаловитв ти води.
Обичамъ те, Черно загадъчно море. Обичамъ
те, сь моето малко човешко сърдце, защото отъ
твоята стихийность душата се вълнува и тръпне
предъ силата на нещо могжщо и властно.
По тебъ денонощно, и зиме и лъте, и пролъть и есень еж се носили и се носятъ лодки и
кораби. Отъ брътоветв на Нримъ до Хелеспонта
и отъ Кавказъ до Хемусъ човъкътъ се бори сь
твоята сила.
Още отъ стари времена древни географи еж
те описали. Херодоть и Страбонъ, Плиний и Яристотелъ сжщо еж писали за твоитъ простори. Уче
ните те йзучаватъ, но все пакъ твоятъ животъ и
твоята стихия оставатъ още не напълно разгадани за насъ. И затова винаги, когато сьмъ при
тебъ, когато гледамъ твоята безбрежна стихия или
се услушвамъ въ шепота на ТВОИТБ вълни, мисля,
че ние знаемъ за тебъ не повече отколкото знае
единъ червей.
Черно загадъчно море!
Стариятъ английски морякъ и писатель Кондрактонъ е билъ правъ и искренъ като е казалъ,
че онзи, който не е видълъ море, живее съ половинъ душа.
Парата, водолаза, радиото, жирокомпаса, а и
още много други уреди е открила науката, съ
които иска напълно да те завладее, но все пакъ
ти си непобедимо, загадъчно, страшно, чародейно,
мамещо съ твоите стихийни ветрове, подводни
скали, мъгли, бури и опасни течения, които смущаватъ душата и на най-смелия морякъ.
Колко селища и колко култури помнятъ ТВОИТБ
брегове, безмълвни свидетели на величие и гибель!
Ти помнишъ храбрия Язонъ, който е плавалъ
по тебъ на своя корабъ „Ярго", търсейки Колхида,
помнишъ и дъщерята на Ягаменонъ, която отпра
вяйки погледъ къмъ твоите далечни сини простори,
непрестанно е тжгувала по Елада.
Черно, могжщо и страшно море!
Корсари, пирати, контрабандисти, моряци, во
долази, пжтешественици, учени и прости презъ
всички времена непрестанно еж кръстосвали по
ТВОИТБ ширни простори за грабежъ, за слава, за
богатства, ала все пакъ още ненапълно е проникналъ човъкъ до ТВОИТБ бездни.
Ти оставяшъ неизличими следи въ съзнанието
на хората. Ти ги привличашъ къмъ твоите далечни
хоризонти, ти ги приучвашъ къмъ смели подвизи:
да мратъ или да побеждаватъ въ борба съ сти
хиите. Съ СВОИТЕ бързо меняващи се багри, съ своята
безбрежность и мощь ти увличашъ човъка, както
увлича вълшебната музика или древната приказка.
Нощемъ, когато лумнатъ СВЪТЛИНИТБ на града

и замлъкне човешкиятъ шумъ, азъ стоя предъ тебъ,
море, и моята мисълъ се носи далечъ къмъ твоитъ
безбрежни простори. Тогазъ шумятъ загадъчно
вълните, и сребъренъ дъждъ излива Посейдонъ
върху твоята повърхность. Съкашъ сребърни пла
мъци въ лудъ възторгъ се извиватъ надъ тебъ.
И моята мисъль ме отнася къмъ скрития жи
вотъ, който протича невидимъ за насъ въ твоитъ
бездни- И въ този часъ на размисълъ и видения
ти ме привличашъ къмъ себе си, както привлича
древната куртизанка съ своята страсть, екзотични
танци и съ цъвналата си усмивка на устните. И
тогава лудъ възторгъ на копнежъ се ражда въ
менъ и душата се запалва отъ обичь къмъ тебъ.
Било е отдавна, много отдавна, може би,
преди хиляди години. Край бръга на Черно море
е живеела една млада и хубава девойка. Лицето й
светело като слънце, а хубостьта й била приказна.
Никога още бреговете на Черно море не били
виждали тъй дивна красота. И жени и мжже съ
благоговение, но и съ зависть я поглеждали. Тя била
отъ Елада, кждето оставила братъ и любимъ мжжъ.
Тукъ тя била доведена отъ пирати. Когато пира
тите я оставяли сама и се впускали за грабежъ
по морето, тя идвала на бръга и дълго отправяла
погледъ въ далечината, но тамъ нищо не се виж
дало. Ни корабъ, ни лодка се виждали въ морето.
Само вълна подиръ вълна прииждали и съ шумъ
се разбивали отъ бреговете. Девойката идвала
тукъ всеки день и чакала дълго време да дойде
нейниятъ любимъ и я освободи отъ робство. Тя
чакала година, две, десеть, но никой не идвалъ.
Девойката чакала на бръга, а вътърътъ развъвалъ хубавите й черни кждри, Презъ това време
тя хвърляла храна на делфините, които на стада
се събирали и играели около нея. Делфинитъ
искали да утешатъ девойката. Но неутешима била
скръбьта на момичето по роденъ братъ и любимъ
мжжъ. Тежка мжка притискала душата й въ тази
чужда и студена за нея земя. И ето, най-после дошълъ часътъ на нейната смърть. Снежинки по
крили земята. Морето станало черно като нощьта
и все по-студенъ и по-студенъ северенъ вътъръ
духалъ къмъ дивата и вражеска страна.
Девойката, простръна върху скалите на бръга,
започнала да вика и брата си и любимия си мжжъ,
сълза подиръ сълза капели отъ тъмнитъ й очи, но
никой не отвърналъ на нейната скръбь и нейнигв
вопли въ нощьта. Само вълните, тия нъми свиде
тели на много трагични моменти въ живота на хо
рата, се блъскали въ камъните, както преди хиляди
години, както и сега продължаватъ да се разбиватъ съ шумъ. И ето, най-после, девойката скло
пила ресници, и смъртна целувка турила край на
нейнитъ мжки. Я въ небето една подиръ друга
изгасвали звездитъ. Тогава делфините събрани на
стада тръгнали къмъ топлите морета, къмъ Елада,
за да известятъ близките за трагичната смърть на
•девойката.
Затова въ тази нощь, когато настжпва есеньта,
когато е отлетЬла душата на девойката, изъ цълото Черно море се чуватъ вопли, които напомнятъ човешки гласове.
О, Черно море, ти скривашъ легендитъ за
стари времена, и въ тебъ живее свъть, изпълненъ
сь таинственость и красота.

МОРСКИ СГОВОРЪ

37

' А Л . МАНОЛОБЪ

Единъ ратникъ на българското корабоплаване
«•... Малцина въ нашата страна знаятъ какъ и при
какви условия изникна родното корабоплаване.
Въ онази епоха на деветдесетте години, твърде
наскоро следъ нашето освобождение, България е
била щастлива да има хора съ високъ духъ, предприемчивость и идейно разбиране за морето и
изобщо за водните пжтища, хора съ онъзи ценни
сили, които ни запазиха не само презъ петстотингодишното робство, но и при н%кои тежки времена
следъ освобождението.
Единъ отъ тези ратници е първиятъ създатель
на българското дунавско корабоплаване, видинчанинътъ Хаджи Тома Янгеловъ Поповъ, Известенъ

Хаджи Тома Янг. Поповъ

подъ пръкора „Хаджи Лойо", човъкъ съ трето
класно образование, роденъ презъ 1858 год. и починалъ въ 1925 г. Той е билъ отъ заможенъ родъ,
който е далъ добри и предприемчиви българи; неговиятъ дъдо Иванъ Папазлията е билъ сподвижникъ на Хайдутъ Велко и умр+злъ на заточение
въ Диарбекиръ.
Презъ деветдесетте години Хаджи Лойо наема
доставката на камъни за видинския кей и купува
първото параходче, което нарича съ българското
име „Балканъ", въ честь на Балкана, центъръть и
опората на българщината. Понеже не билъ доволенъ отъ скоростьта на параходчето, въ 1895 г.
той купува новъ полупжтнишки параходъ, доста
удобенъ и съ добра скорость; нарича гс „Христо
Ботевъ", по името на великия поетъ и революционеръ, който извърши първата отбелязана въ но
вата ни история десантна операция на Дунава.
Съ парахода „Христо Ботевъ" Хаджи Лойо
влачи камъни и пренася пжтници отъ Видинъ за
Калафатъ. Той води непосилна борба съ румжнския
държавенъ параходъ „Калугерени", който сполучилъ да му отнеме скоро работата по превоза
между Видинъ и Калафатъ. Никой въ България не
поощрява първия ни корабопритежатель, а бъл
гарското правителство отива дотамъ, че нам-Ъсто
да даде нему да принася пощата презъ Дунава
между казаните два града, я дава на румънитЬ.
Въ борбата си срещу българския си конкуренть

румъните намаляватъ таксата за превозъ на пжт
ници отъ 1 златенъ левъ на 50 стотинки. Тогава
Хаджи Лойо започналъ да превозва ПЖТНИЦИТБ
по 20 стотинки и благодарение на това и на поголъмата скорость на параходчето си, успива въ
конкуренцията. Зиме, когато плаването по Ду
нава спира, той въ периоди, когато водите не еж
замръзнали, подържа пжтнишката служба между
Видчнъ и Силистра и то съ такава упоритость, на
която и днесъ може да се завиди. Хаджи Лойо
е пренасялъ безплатно ученици отъ Видинъ до
Козлодуй, за да се поклонятъ предъ местото, кждето Ботевъ стжпи на българския брегъ.
Но нашата действителность е жестока. Веднъжъ злоумишленици пускатъ водата отъ котлите
на парахода и му нанасятъ голъми щети. Другъ
пжть въ Радуевацъ, когато Хаджи Лойо съ цт^лия
си екипажъ отива да се храни въ града, параходъть му бива откраднатъ; едва следъ нъколко дни
го намиратъ пребоядисанъ въ румънското приста
нище Груйа. . .
Макаръ да притежава добри имоти и два па
рахода, Хаджи Лойо, непоощряванъ отъ никого, а
може би и зле таксуванъ отъ тогавашните нрави,
които нъматъ в-вра на „дърво безъ коренъ", не
може да издържи. Той загубва надъ три милиона
лева днешни пари и бива принуденъ да продаде
параходите си подъ равнодушния погледъ на
управници и за радость на зложелатели. Тъй, за
ГОЛ-БМО съжаление, загива първото българско ко
рабоплавателно дъло на Дунава.
Ратници на българското море, свалете шапка
предъ образа на Хаджи Тома и следвайте неговия
примеръ на трудъ и упоритость. Безъ жертви нъма
творчество. Дано звездата на новото ни дунавско
корабоплаване, създадено вече отъ държавата, да
бжде по-щастлива.

ШЮНСКИТЪ В Ъ О Р Ж Ж Е Н И Я
6 , 0 0 0 2-Ешви т о р п е д а !
Ямериканскиятъ печатъ съобщи, че 6,000 япон
ски морски офицери еж се записали доброволци
за обслуга на тъй наречените „живи торпеда".
ВСБКО „живо торпедо" има обслуга отъ двама души,
които го управляватъ и откарватъ върху кораба,
който требва да бжде торпилиранъ. Когато улучи
кораба, торпедото избухва, и обслугата бива разкжсана отъ взрива.
Ямериканскиятъ печатъ изтъква, че ЯПОНСКИТЕ
„живи торпеда" представляватъ твърде опасно оржжие, и ТБ сериозно заплашватъ останалитъ флоти,
които до сега нематъ начинъ да се бранять отъ ТБХЪ.
Японскиятъ флотъ е извършилъ до сега вече
три опита съ такива торпеда. При това еж загинали
четирма човека, понеже едното торпедо не е из
бухнало. Възъ основа на извършените опити япон
ците усъвършенствуватъ [своето страшно оржжие.
Ямериканскиятъ печатъ пише съ огорчение
за този начинъ на воюване, като изтъква, че „ЖИ
ВИТЕ торпеда" еж страшно обвинение за нашето
време, понеже сжщитъ доказватъ, че стойностьта
на човешкия животъ е паднала до минимумъ, и че
нашето общество, въпръки материалния напредъкъ,
е изпаднало въ морално варварство. Ямерикан
скиятъ флотъ дири отбранителни средства отъ
„ЖИВИТЕ торпеда".

38

МОРСКИ СГОВОРЪ

^..ръ Г. Б. ПАСПАЛЕБЪ

И з ъ х у д о ж е с т в е н а т а съкровищница на .л/юрето
Морето притежава не само блага, които задоволяватъ насжщни човешки нужди. То има въ
съкровищницата си и ценности, които могать да
бждатъ използувани за най-висшигв човешки по
треби— за ония, чието притежание отдъля човека
отъ царството на ЖИВОТНИТЕ. Една отъ тия висши
духовни потреби — това е нуждата, що човвкъ
чувствува отъ повече симетрия, красота и художественость въ своя.животъ. Нужда, която се изра
зява въ неспиренъ устремъ къмъ търсене все понови форми и багри, нови хармонии и нови начини
за изразяването имъ. А морето крие въ своята ху
дожествена съкровищница неизчерпаемо богатство
отъ форми, симетрии и краски. Но това богатство,
като всички истински цености, е заключено въ
здраво хранилище — въ различни кжтчета отъ не
обятното море, що покрива земното море отъ се
верния до южния полюсъ. Те еж скрити, пръснати
както въ искрящите отъ светлина крайбрежни,
плитки води, така и въ тъмните морски дебри, що
лежатъ хиляди метри далечъ отъ вевка слънчева
следа... Нуждни еж много усилия, много трудъ,
постоянство и воля, а и много уевтъ къмъ красо
тата, за да бждатъ тия морски ценности намерени,
опознати и показани.
Дълъгъ е списъкътъ на учени природоизпитатели, които съ всеотдайность еж работили за
опознаване на живота въ морето. Но малко еж ония
отъ ТБХЪ, които еж били надарени, успоредно съ
интереса, волята и търпението на учения, съ художественъ усътъ и дарба да предадатъ така, както
виждатъ, изучванитк морски сжщества. Единъ
отъ тия р^дки щастливци е билъ Ернстъ Хекелъ—
германски професоръ медикъ и зоологъ (роденъ
презъ 1830 год. въ Потсдамъ, близо до Берлинъ,
умрълъ въ Йена презъ 1919 год.). Надаренъ сь безкраенъ интересъ къмъ всичко живо, съ воля и
търпение за изучването му, както и съ художнически дарби, той отдава целия си животъ въ изу
чаване морскигв сжщества и въ търсене общигв
закони, що владБятъ животинското царство. Успо
редно сь своите строго научни съчинения, които
създаватъ епоха въ естествената история, Хекелъ
издава презъ 1900 год. една серия отъ 100 цветни
и черни табла, съ художествени форми отъ при
родата подъ название: „КипзИЪггпеп <3ег Машг". По
вечето отъ ТИЯ табла представлявать морски орга
низми, които смайватъ било съ своята симетрия,
било съ чуднитв си багри и форми. Макаръ и
предназначени за по-широка публика, тия табла,
въроятно поради високата за онова време цена, не
еж нам-врили онова големо разпространение, което
заслужаватъ. А у насъ тЬ еж почти непознати.
Въ желанието си да запознаемъ читателите
на Морски сговоръ съ чудните създания на мо
рето ние ще дадемъ последователно фотографии
копия на некои отъ тия табла съ кратки пояснения
за изобразените въ тъхъ организми.
Тукъ даваме първото отъ ТБЗИ табла.
На таблото еж представени скелетите на едноклетни морски животни отъ класа Кореноножки,
разредъ Радиолории. Тв населяватъ различните

дълбочини на по-солените и топли морета. Хекелъ
е правилъ своите изучвания върху тъхъ при о.
Сардиния въ Средиземно море. Изобразени еж
скелетигв на нъкои представители отъ тъй наре
чените Акантофракти. Това еж едноклетни сжще
ства, чийто скелетъ е съставенъ отъ 20 иглици,
излизащи всички отъ централна надупчена капсулка. Иглицитъ еж разположени по строго опреде
лени закони на симетрията и се състоятъ отъ ле
ко разтворима материя. Тв служатъ като скелетъ,
по който се задържа пихтиестата материя, която
обгръща капсулката, и по който се плъзгатъ мно
гобройните и финни, нишковидни, протоплазмени

лъжливи крачки, съ които животното улавя своята
храна.
Всъко отъ тия нежни и чудни по своя симетриченъ скелетъ микроскопично малки морски съз
дания е получило своето име и мъсто въ система
тичната стълба на животинското царство. Напр.:
втората фиг. отъ лево горе, въ първия редъ на
таблото представлява скелета Н1 Оога*ар$!5 1ур1са,
средната фигура въ таблото е скелета на исппа5р15
тагапйа, а първата фигура отъ лъво на най-дол
ния редъ — скелета на Нехадопиз зеггашз.
Азъ намирамъ за излишно да изказвамъ въз
хищението си отъ симетрията и красотата, съ коя
то еж наредени скелетните иглици на тия едноклет
ни морски обитатели. Това ще направи за себе си
всеки читатель въ зависимость отъ силата ча собствгния.си уевтъ къмъ красота и хармония.
Варна, Аквариума.
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ФРАНЦЪ СВОБОДА
Заедно съ редица чехи, които допринесоха
толкова много за културното издигане на нашия
народъ, въ първите години следъ освобождението
въ България се преселва и Францъ Свобода, роденъ на 22 ноемврий 1854 г. въ Перунъ — Кралеви
двуръ, при Прага. Добилъ солидно музикално об
разование въ пражката консерватория, Свобода се
отдава ИЗЦ-БЛО на музиката въ отечеството ни.
Въ 1883 г. той е назначенъ за капелмайсторъ
въ 15 п. Свищовска дружина, следъ това за малко
време става професоръ въ букурещката консерва
тория, после се връща за капелмайсторъ въ 3. п.
Бдински полкъ, а въ 1888 г. е назначенъ за капел
майсторъ на музикантския хоръ при Дунавската
флотилия въ Русе.
Тукъ той организира музиката'на здрави нача
ла, издига я и бързо спечелва име на голЪмъ му
зикант*,, особено следъ н-вколко гостувания съ му
зиката си въ Варна (1893 и 1894 г.) и въ Румъния
(Турну-Северинъ).
Презъ 1899 г. той заедно съ Ц-БЛИЯ музикант
ски хоръ, който тогава се придава за постоянно
къмъ черноморския ни флотъ, бива преведенъ въ
Варна и тукъ остава до края на военната си служба.
Съ значителенъ личенъ съставъ, музикантскиятъ хоръ при флота дава на Свобода богата
възможность да развие върху него големите си
музикални способности: флотската музика става
прочута въ ц-вла България. Често тя е била викана
да свири въ двореца Евксиноградъ при летуването

на Височайшите особи. Князъ Фердинандъ изказва
високо мнение за Фр. Свобода. Френскиятъ инструкторъ капитанъ Моро, по-късно адмиралъ, зая
вява, че флотската ни музика прави честь на.Бъл
гария. Отлично впечатление музиката е направила и
въ Русия, при посещението на кръстосвана „На
дежда" въ Севастополъ презъ 1903 г. Музикантскиятъ хоръ на флота съперничи и съ най-уреде
ната и подготвена тогава музикантска команда въ
България—тази на лейбъ-гвардейския коненъ полкъ.
Следъ 25 годишна служба Фр. Свобода изли
за въ запаса презъ 1910 г. Отъ скромность той
отказва да му се устрои юбилейно чествуване. Сжщо поради тази си скромность той никжде не е
сложилъ името си въ огромното музикално нас
ледство, което е оставилъ на флотската музика.
Много отъ творбите си нашиятъ композиторъ
Добри Христовъ е разработвалъ съ флотската му
зика подъ диригентството на Свобода, който по
този начинъ имъ заслуги и къмъ оригиналната бъл
гарска музика.
Музиката и морето еж ТБСНО свързани въ жи
вота на Фр. Свобода. Въ българския морски пантеонъ незабравимиятъ многозаслужилъ създатель
на флотската ни музика оставя името си написано
съ едри букви.
Францъ Свобода се помина тази година на 5
февруарий въ София, заровенъ на българска земя,
която, както и българското море, той толкова мно
го обичаше.

У НАШИТЪ СЪСЕДИ
Нови параходи за ру\мънсЬия търговски флотъ
Въ края на юлий 1938 г. въ строя на румън
ската държавна марина ще вл-взатъ параходите
„Трансилвания" и „Бесарабия", които се строятъ
сега въ Копенхагенъ. Р Б ще иматъ размери: дъл
жина 128"5 м., ширина 43'61 м., височина до палу
бата 9'22 м. и водоизмЪстване 8,000 тона. Движатъ
се съ по два дизелъ-мотора отъ по 7,030 конски
сили и иматъ скорость 22 мили.
Иматъ въ първа класа 80 мъхта, отъ които 8
луксозни кабини, въ втора класа 100 м-вста и въ
трета класа 200 мъста. Могатъ да товарятъ 7,000
тона стоки, отъ които 100 тона въ хладилници.

Презъ миналата година румънското правител
ство е поржчало на италиянската фирма Сапиеп
МауаП КшпШ въ Генуа четири парахода съ водоИЗМ-БСТИМОСТЬ по 5,000 тона, дължина 116 м., ши
рина 15 м., височина 6'4 м., съ моторни двигатели
по 3,200 к. с. и скорость 13 мили. Иматъ по 20
легла за пжтници. Могатъ да товарятъ по 3,500
тона стоки и по 500 тона въ хладилници. Ще почнатъ да влизатъ въ строя постепенно между края
на 1939 и началото на 1941 г.

Изъ ^кивота и деиностьта на организация
По случай рождения день на Н. В. Царя между него и
организацията бЪха разменени следнигв телеграми :
Александъръ Маноловъ
Председатель Български Народенъ
Морски Сговоръ
Варна.
Сърдечно благодаря вамъ и на членоветв на сговора
за любезните поздрави и пожелания по случай рождения
ми день.
Царьтъ
Негово Величество Царя
София
По случай рождения день на Ваше Величество чле
новете на Български Народенъ Морски Сговоръ съ чувство

на преданость поднасяме на Върховния покровитель сърдеченъ поздравъ и пожелания при Вашето мждро царуване да
се оежществи вековната мечта на българския народъ — до
пиране границите и до българското Бъло море.
Председатель
Александъръ
Маноловъ
На 3 февруарий председательтъ на организацията
Ял. Маноловъ изнесе сказка предъ организацията на варнен
ските телеграфопощенци на тема „Стопанското значение на
морските пжтища". Сказката е била много добре посетена
и изслушана съ голвмо внимание.
Б. Н. М. С. има спортна група при Варнен. телеграфопощенска станция, съ отлични гребци и плувци.
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Съ заповъдь № 412 отъ 4 февруарий т. г. отъ Мин.
на народното просвещение е утвърденъ типовиятъ уставъ на
Б. Н. М. С. за всички клонове при условие, че ще провеждать общодържавната програма за ТЕЛ. и държ. гражданско
възпитание и че всека година ще изпращатъ въ министер
ството отчетъ за дейностьта си.
Съ заповъдь № 401 отъ 3 февруарий Мин. на народ
ното просвъщение назначи комисия, която да изработи нор
ми за спортни строежи. . Въ комисията влизатъ завед. служ
бата за кооперативенъ строежъ на народни училища, представитель на Мин. на вжтр. работи, на обществените сгради,
пжтищата и благоустройството, представитель на Б. Н. М. С.
и архитектъ Петковъ отъ столичната община.
Организацията посочи за свой представитель въ тази
комисия подпредседателя на софийския ни клонъ инж. архи
тектъ Трендафилъ Трендафиловъ.
На 20 февруарий пернишкиятъ ни клонъ изнесе своя
традиционенъ балъ, на който се разигра богата томбола съ
предмети, много отъ които беха изпратени отъ други кло
нове. Балътъ е ималъ много голъмъ усп%хъ.
И тази година Г. У. Т. устройва ежегодното покло. ническо пжтуване до Иерусалимъ съвместно съ комитета
при Св. Синодъ. Записванията за пжтуването ставатъ при
архиерейските наместничества, клоновете на Б. Н. М. С. и .
митрополиите.
Въ заседанието си на 4 февруарий Г. У. Т. утвърди
управителното тело на габровския клонъ, както следва:
Председатель Христо Цончевъ — учитель механо-техн.
у-ще, подпредседатель Коста Тепавичаровъ — представитель,
секретарь инж. Любенъ Янгеловъ — учитель въ механо-техн.
у-ще, касиеръ Екимъ Стоевъ—счетоводитель на механо-техн.
у-ще. Съветници: Д-ръ Попвуцовъ—общински лекарь, Иванъ ,
Калпазановъ — индустриалецъ, Илия Г. Пецовъ — търговецъ,
Нндрей Ивановъ—директоръ дружество „Петролъ", Григоръ
Петровъ—учитель механо-техн. училище. Контролна комисия:
Минко Ив. Пенчевъ — счетоводитель, Василъ Василевъ —
зжболекарь, Людвигъ Валекъ — представитель.

Въ общото си събрание на б. II. т. г. габровскиягь
ни клонъ е>«зелъ решение да пристжгги къмъ постройка на
плувенъ'басеинъ. местото за цельта е определено отъ об
щината. Клонътъ пристжпва къмъ изготвяне на плановете
на басейна.

Илия Шалдевъ отъ София, единъ отъ победи
телите въ плувните състезания на 16 януарий
т. г. въ лждженския басеинъ на Б. Н. М. С.

КНИЖНИНА
„П о м о р е "
романъ отъ Едуардъ Пеисонъ
Струва ни се, че за маринизъмъ въ строгия смисълъ
на думата можемъ да говоримъ само въ живописьта. Защото
на пръвъ погледъ каточе ли само въ таблата на призвани
живописци се разкрива морската стихия съ нейната свое
образна ритмика. Но живота на морето и живота по морето
малко или много е предметъ на художествено пресъздаване
и въ литературата. Требва да признаемъ, обаче, че редкость
еж ония творения въ всемирната литература, въ които мо
рето образува не само плътния фонъ на действието, но и
самото то заживява предъ насъ, формира характера на ге
роите, определя техния животъ, като слага върху него свое
образния си отпечатъкъ. Морето не разкрива на случайни
наблюдатели своите тайни; то ревниво ги пази за ония,
които еж закърмени отъ неговата необятность. Такъвъ е
младиягь френски писатель Едуардъ Пеисонъ, чийто романъ
„По м о р е " ни поднася въ преводъ известната „Мозайка
отъ знаменити съвремени романи".
Съ право този романъ може да бжде нареченъ „морски",
защото читательтъ усеща дори соления дъхъ на морето
почти въ всеки редъ и чувствува, че не само героите, но и
авторътъ, еж люлени отъ неговите песни и молепсани отъ
мистиката на неговата стихийность.
Въ него е разказана житейската история на три мом
чета: Густавъ, Иванъ и Вилхелмъ, които растатъ и ставатъ
мжже всредъ вълните на Северното море, което мие брего
вете на Финландия.
„Следъ осемь дни те се отзоваха по море. Не смеяха
да говорятъ, изпълнени съ божествена радость. Яко имъ ка
жеха, че небесната музика придружава кораба имъ, не биха
се учудили. Тази музика беше въ сърдцата имъ. Те беха
трима герои, впустнали се по море върху собствения си корабъ, корабъ, който беха възкресили, и радостьтана Бога,
когато е сътворилъ земята, животните, дърветата и човека,
не е била по-голема.

Самото море и небето беха техни. Никога не беха
виждали така морето и небето. Сребристи, съ лека, плуваща
мъгла. Те вземаха участие въ всемирната симфония. Колко
красиви и сдружени съ техъ неща: вегьрътъ, който изду
ваше платната имъ, самите платна, браздата, която оставяше
следъ себе си техниятъ корабъ „ Х у б а в о т о м о м и ч е " ,
вълната, която дебелото бедро на кораба отблъсваше! Всичко
това беше техно"...
То е толкова техно, колкото и на автора. Морето съз
дава известна всемирна зависимость. Сближава. Само тъй мо
жемъ да си обяснимъ непосредственостьта и релефностьта,
съ които марсилецътъ Пеисонъ е обрисувалъ крайбрежния
животъ на една страна на белите нощи. Той сЬкашъ се чув
ствува у дома си.
Наредъ съ неподражаемата поезия на морето и жи
вота на истинските моряци, авторътъ ни разкрива и любовьта на Густавъ къмъ Олга Щурмъ, която той требва да
загуби и чийто образъ запълва втората половина на душата
му, за да й бжде смисълъ и мжка едновременно. Душевната
драма на Густавъ, проста на гледъ, ни поразява съ своята
трагичность — тъй просто и безизкуствено съумява да ни я
разкаже Едуардъ Пеисонъ—този младъ даровитъ романистъ.
Но той не се ограничава само съ морето и човешкото
сърдце. Подобно на Джекъ Лондонъ той ни разкрива гигант
ското напрежение на волята и оная редка работоспоебность,
които правятъ отъ Иванъ Нбладъ, сина на обикновения морякъ, големия корабопритежатель, който дава новъ тласъкъ
на корабоплаването на своята страна. Развитъ и въ тази
обществено-социална, плоскость романътъ придобива още поголема стойность и значение.
Следъ морските романи на Джекъ Лондонъ и Джозефъ Конрадъ романътъ „По море" съ своя чистъ и хубавъ
български езикъ, за който „Мозайка" тъй много залега, е
цененъ приносъ въ нашата преводна литература.
Д-ръ Ст, Ив. Стояновъ
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КУРОРТА „СВ. КОНСТАНТИН-Ь"
Прелестно кжтче край морския брътъ за истинсна почивка и отмора.
Плажъ — морски топли и студени бани.
Първокласенъ ресторантъ.
Джазъ. Двнсигъ
Хотела ремонтиранъ. Стаигв снабдени съ течаща изобилна вода. Ангажиране стаите предварително
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| БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО - ВАРНА

л

-

*;^
Дружеството подържа редовни съобщения отъ черноморските пристанища
У и Дунава до северните европейски страни: Франция, Англия, Белгия, Холандия,
Германия, Дания и пр.
Освенъ тая континентална линия, която се подържа съ три първокласни
линейни параходи типъ „Родина", дружеството подържа редовни и извънредни
™ линии между черноморските пристанища и всички страни на Близкия изтокъ: Тур2^ ция, Гърция, Италиянскитъ острови — Додеканеза, Сирия, Палестиня и Египетъ,
като се посещаватъ попжтнитъ пристанища: Цариградъ, Родосъ, Бейрутъ, Хайфа,
Александрия, Портъ-Сайдъ и Пирея.
Л
Тия последни пжтувания даватъ възможность.въ единъ срокъ отъ 20 дни
"я най-много и съ разходи, крито не надминаватъ ония, необходими за преживяване
1
въ страната за сжщото време, да се видять останките и паметниците- на всички
древни култури: египетска, асировавилонска, старогръцка, византийска, арабска и пр., много отъ които
У паметници, по своята величественость и художественость, еж още недостигнати.
М
Ш
Пжтуванията за Леванта — Близкия изтокъ се извършватъ съ големи и луксозни пара- 83
Й8 ходи, т и п ъ — „Царь Фердинандъ",при всички удобства за приятно и неусетно пжтуване по морета, §8
Д които съдържатъ безбройни природни красоти: Босфора, Златния Рогъ, Мраморно море, Дарданелитъ ^
^ и осеяния съ острови Архипелагъ, много отъ които се издигатъ на хиляди метра надъ морската по- д
М върхность.
. М
Ш
Последното пжтуване дава възможность да се посетятъ и всички свети места на еврейската, 83
Ш християнската и мохамеданската религия.
!Я
5з
Никое друго пжтуване не може да даде толкова голъмо разнообразие на неизгладими впечат- А
х ления отъ природата и творенията на човешкия гений въ неговите най-всестранни прояви отъ нача- х
М лото на човъшката история до днесъ.
Л
*-*
Дружеството поддържа редовни съобщения два пжти презъ седмицата и между всички бъл- —
гарскй черноморски пристанища.съ луксозния и бързоходенъ параходъ „Евдокия".
м
Освенъ горните редовни линии, дружеството презъ лътнитъ месеци прави и извънредни пж- ВЗ
й , тувания отъ Варна д о Ц а р и г р а д ъ съ параходитъ „Царь Ф е р д и н а н д ъ " и „Бургасъ" с ъ пре- й
Л стояване въ Ц а р и г р а д ъ ц ъ л и три дни.
*Ь
«я
Пжтуването между двете пристанища трае само 12 часа — една нощь.
|™
ж
Презъ сжщитъ летни месеци п х „Евдокия" плава крайбрежно по специално разписание, съ ^С
5? намалени тарифи и възможность да се посетятъ всички пристанища отъ цълото българско крайбрежие И
22 въ течение само на 36 часа.
й
{Ц2
И. при екскурзиитъ до Цариградъ и обратно, и при пжтуванията отъ Варна и Бургасъ до М|
Щ Ахтополъ и обратно, пжтницитъ нощуватъ на параходитъ и, ако желаятъ, могатъ да получаватъ и И|
А храната си тамъ на сравнително износни цени.
Д
^
Разписанията, както и тарифите на всички пжтувания, които извършватъ корабите на Бъл- ^
М гарското търговско параходно д-во, редовни и извънредни, еж дадени въ отделенъ проспектъ, който 23
Ш се намира въ всички дружествени агенции въ страната и въ странство и се раздава даромъ при по- Ш
Щ искване и, направо отъ Дирекцията на дружеството; намира се и въ всички клонове на Морския Сговоръ. й
Д
I. Ценитъ на билетитъ за Александрия съ редовнитъ съобщения, които се подържатъ два пжти Л
^ въ месеца съ параходитъ „Бургасъ" и ,Ц. Фердинандъ", само отиване или само връщане, безъ храна еж- ™
У
I класъ — 4030, II — 3000 и III — 2000.
"И
Щ
Презъ пътните месеци, отъ 1-и юний до 15 септемврий, се установява специална тарифа за В?
Щ отиване до Александрия и връщане съ сжщия параходъ, безъ прекжеване, освенъ презъ време на Щ
55 Престоя на кораба въ нъкое пристанище по разписание, както следва:
Д
К •• .
' класъ 6000 лв. И — 5000 и III —-.4000 лв., включително и храната.
«а
Д?
II. Ценитъ на билетитъ по нашето к р а й б р ъ ж и е отъ Варна д о Ахтополъ и обратно, съ А
|™ п/х „Евдокия", по лътното разписание, отъ 15-и май до, 15 септемирий, съ право на нощуване* въ «
•Р Царево въ помещенията на съответната класа — еж:
Щ
В*
I класъ лв. 300; II — 240 и III — 170 лв. безъ храна.
Щ
й
Ш. Ценитъ на билетитЬ д о Ц а р и г р а д ъ и обратно, съ п/х „Ц. •Фердинандъ'1 и „Бургасъ" й
п езъ
2X2 Р
летните месеци, съ престой въ Цариградъ три дена и нощуване на параходите, еж: "
д!
ага
I класъ отъ лв. 1790 до 1390 споредъ положението на мъстата
—
Ж
Н .
. . 1380 . 1010
.
.„
Ш
«
Ш .
. .
665
• • . •
5
Ь4
З а храната се п л а щ а :
й
|§
По Александрийската линия: закуски — 22 лв., обе Д ъ — 70 лв. и вечеря — 70 лв., а пъленъ |Т1
щ дневенъ абонаментъ по 150 лв.
™
Д
По крайбргьжието отъ Варна до Ахтополъ и обратно, презъ лътнитЪ месеци, пъленъ дневенъ А
ф абонаментъ отъ закуска, обедъ и вечеря — 80 лв.
Я
у
До Цариградъ и обратно, презъ летния сезонъ, само съ параходите, които правятъ екскурзии 32
811 се плаща дневенъ абонаментъ 126 лв., или общо за целото пжтуване — 452 лв.
' Ш
Щ
При редовната пжтувания — съ п/х .Евдокия" крайбрежно се плаща за закуска 15 лв., а за Ш
^ обедъ и вечеря по 50 лв., а пъленъ абонаментъ — 100 лв.
'
вт
х
Н а м а л е н и я : правятъ се само отъ редовните тарифи, за Ьтиване и връщане предплатено 15*/ ЧЕ
л? за групи по-големи отъ 25 души — по споразумение.
Щ

I
I

I

