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БЪЛГАРИ,
Корабигв на Българското р-^чно плаване (Б. Р. П)
еж въ денонощна служба на родното ни стопанство. Тв
поддържатъ пжтнически и товарни съобщения по Ду
нава, както въ нашигв граници, така и далечъ отъ тъхъ.
Пжтувайте по Дунава съ корабигв на Б. Р. П.
Използувайте вськидневнигв корабни товаропжтнически съоб
щения по българския Дунавъ, съ български кораби—най-красивигв,
най-удобнигв и най бързигв на цвлия Дунавъ.

I

Интересувайте се за разписанието както на новитъ двувинтови моторни, така и
на любимцитъ на дунавци парни товаропжтнически кораби на Б. Р. П.
Давайте СТОКИТЕ Ви да бждатъ пренасяни отъ корабитъ на Б. Р. П. Т Б ще бждатъ разнесени бързо и сигурно по всички пристанища на Дунава, отъ Сулина до
Регенсбургь.
Стоки отъ вевкакъвъ видъ, предназначени за Сръдна Европа или отъ тамъ за
България, се пренасятъ съ бързигЬ товарни двувинтови моторни кораби на Б. Р. П. Т-Б
еж снабдени и съ хладилни хамбари — единствени на цълия Дунавъ.
За Вашитъ стоки еж на разположение и влъкачитъ и шлеповетъ на Б. Р. П.
За пжтуване или за превозъ на стоки по Дунава, отнасяйте се до:

Дирекцията на Българското рйчно плаване-Русе.
5

Телефони: 23-87 и 24-92.

ЕШЖ

* •. Телеграфически адресъ: РЪЧНОПЛДВЛНЕ.
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АОРСКИ СГОВОРЪ
ОРГАЦЪ ЦД БЪЛГАРСКИЯ ЦАРОДШЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
Г о д и н а XVIII.

Урежда

Варна, априлъ 1941 год.

Книжовно-просв-Ьтниятъ ОТД-БЛЪ

Б р О Й А,
Гл.1редакторъ В. Паспалеевъ

Таял.

Н. В. ЦДРЬ БОРИСЪ III Първиятъ морякъ на България.

$2

/Иьрски сю&щь

Ц А Р Ь Б О Р И С Ъ III
Израстна въ очите на своитгъ връстници въ ство, Той не забеляза какъ изтекоха годинитть
вихъра на войнитгъ за обединение на българското на една младость, пожертвувана безъ остатъкъ
племе. Те помнятъ неговата фигура да се мгърка предъ олтара на народните ни идеали.
тамъ, кждето бгьше най-критическото положение
Знаемъ го неуморно на поста си, когато на
и го виждаха винаги бодъръ, винаги готовъ да
окуражи, да ободри съ думи и дела, понасяйки стъпиха първитп успгьхи на упорито следвания
наравно съ всички, незгодитгь на тежката борба. пжть. Видгьхме го достигащъ плодоветгь на своята
Ние го видехме да поема короната на българ- дейность, когато въжделенията на българското
скитгь Царе въ най-труднитгъ моменти отъ на племе започнаха да се осжществяватъ.
шата история. Когато всичко бгьше покрусено и
Днесъ той може съ гордость да погледне из
разочаровано и българскитгъ идеали повалени,
Той не се поколеба да поеме на младитгь си плещи минатия пжть. Велика България е наградата му
бремето на управлението на страната, изпаднала за изживгьнитгь тежки усилия.
въ анархия и отчаяние.
Осжществилъ народнйтгь идеали, включилъ
въ
границитп)
на Царството всички български земи,
Знаемъ го и презъ време на вжтрешните ни
опиращи
се
до
блгьнуванитгъ водни простори, възборби, когато безвгьрието въ бждещето бгьше из
било въ крайности, които заплашваха цгьлостъта върналъ упованието на всички въ светлата звп>зда
на България, той събра като въ фокусъ признаи на това малко, което ни бп>ше останало.
телностьта на цгьлокупното българско племе и
Помнимъ усилията му да насочи вжтрешния съ право може да се назове ЦАРЬ ОБЕДИНИТЕЛЬ.
ни животъ къмъ подемъ и творчество, за да излгькува тежкитгь рани на българската снага,
Блгьсъкътъ на българската Царска корона за
Знаемъ съ какви усилия Той лично издирваше и винаги ще сияе за да напомня и на бжднитгь по
стопляше всички, които дръзваха да издигнатъ коления за благородните усилия на единъ владегласъ за опомняне отъ хаоса на погроменитгь тель, който я пое на плещитгь си помрачена, за
идеали. Видгьхме стоическото хладнокръвие, съ да я издигне и закрепи въ нейната пълна красота,
което посрещаше всички оскръбления отвънъ, от съ цената на една пожертвувана въ тежки борби
правяни къмъ нашата страна и въпргьки това, младость.
усилията му да издирва и печели приятели за
каузата ни не отслабваха.
Ние му пожелаваме още дълги години да я
носи, за да може да се радва на достигнатите
Увлгьченъ въ дейность за да възвърне верата успехи и да води къмъ все по-нови придобивки це
въ по-светло бждеще у всички чрезъ ново творче локупното българско племе.

МОРСКИ СГОВОРЪ.
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уИьрски см&оцъ
Янко К. С и р а к о в ъ
Отъ Черноморския наученъ институтъ.

Т Р А К И Я

Тракия да се включи и Източна Македония, като
имъ се даде общо име Бъломорие, защото растителностьта въ тия две области бигш толкова една
ква и единна, че те можело да се смътатъ за единенъ растителенъ географски районъ.
Цитираниятъ по-горе френски авторъ пише,
че „славинизиранигв българи се инфилтрираха" въ
византийска Тракия. Истината е, че българските
славяни просто еж залели цъла сегашна Тракия и
Македония, като еж стигнали до Адриатика и до
сърдцето на Гърция. Днешниятъ Пелопонесъ е добилъ името 5с1а71ша „Елада е била формено ^обезгърчена", казва нашиятъ именить проф. Иорд.
Ивановъ, а въ ония времена изплашенйятъ визан
тийски императоръ Константинъ Багрянородни се е
провикналъ: „пославянчи се цълата ми страна и
стана варварска".
Българскиятъ елементъ остава преодоляващъ
въ сегашна Източна и Западна Тракия, въпр-вки
суровостьта на турския режимъ и въпръки масо
вите изселвания, като това, което е станало следъ
оттеглянето войските на руския генералъ Дибичъ,
нареченъ Забалкански- Двойното робство, поли
тическо и духовно, подъ турци и гръцка Патриар
шия, се е указало слабо за да смъли окончателно
българите въ Тракия. И наистина при едно офи
циална преброяване отъ междусъюзническата ко
мисия на 30 май 1920 г. населението на окупира
ната отъ съглашенцитъ Западна Тракия се е ука
зало, както следва:
Таблица I
Българи
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Деде-Агачъ
Гюмюрджина
Ксанти
Софлу
Димотика
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СтаритЬ римляни и гърци-еж дали това име
(Тпгааа) на източната часть на Балканския полуостровъ. Последниятъ е раздъленъ отъ Язия чрезъ
Хелеспонтъ и Босфора. Хекатей е включвалъ въ
границигв на Тракия по-голвмата часть отъ Бал
канския полуостровъ, включително и Македония.
Но, обикновено подъ Тракия се е разбирало зе
мите между Егейско . море, Дунава и на западъ
илирийската граница. Римлянигв еж откженали
отъ тази Тракия областьта на Хемусъ (Балкана),
която область добила името Мизия, като името Тра
кия се запазило за земите между Балкана, Черноморе, Мраморно море и Егея. За така описаната
Тракия, френскиятъ проф.- Н. Вауе*. пише презъ
1906 г., че тя включва въ себе си само „Българска
и Турска Румелия". Още въ най-стари времена зна
чителната часть на тракийскигв морски брегове
еж били заети отъ елински поселници. Между
по-значителнигв тогавашни селища може да се
посочагь Амфиполисъ на устието на Струма, Месемврия, Еносъ на устието на Хебръ (Марица), Селимбрия на Пропонтида (Мраморно море) и др.
Вжтрешностьта на Тракия, обаче, е била на
селена отъ тракигв. Автори, като Ми11ег, твърдятъ
че значителната часть на древната елинска рели
гия и литература се дължи на тракитв. Тракийскиягъ култъ на Дионисосъ е истинскиятъ предшестве-,
никъ на легендарната елинска митична праистория,
съ която сегашнитв гърци се гордъятъ и печелятъ
привърженици между културния свътъ въ Европа
и Лмерика.
Траките еж били раздробени на много пле
мена, като постояно еж воювали помежду си. Едва
Одрисигв еж могли да образувагь царство, което
обединило по-голъмата' часть тракийски племена
следъ изгонването (въ 477 г. пр. Христа) на пер
сите, които били подчинили Тракия преди 35 год.
(513 г. пр. Хр.). Това тракийско царство е проежществувало чакъ до идването на римлянитъ. Въ
29 г. пр. Хр. римлянитЬ създадоха между Балкана
и Дунава провинцията Мизия. При императоръ
Веспасианъ, Тракия (отъ Балкана до Егея) се въз-%
дига въ са"мостоятелна провинция. Стариятъ сръдищенъ градъ Филипополисъ (Пловдивъ) е билъ замъстенъ отъ Адрианополисъ (Одринъ). При Диоклетианъ Тракия бъ въздигната въ викариатъ и бе
разделена на 4 провинции: истинска Тракия съ
Пловдивъ и Стара-Загора; Хемимонтусъ съ Одринъ
и Анхиало; Европа съ околностите на Цариградъ;
Родопа съ Еносъ и др. Къмъ гЬзи 4 провинции еж
били придадени две провинции Мизия, северно
отъ Балк-ана, а имено: втора Мизия съ Никюпъ и
т. н. Скития (Добруджа). При Византия названието
Тракия покриваше почти само земитъ на провин
цията Европа.
Въ ПО-НОВИГБ времена подъ Западна Тракия
се разбира областьта включена между ръкитъ Ма
рица и Места и между Егея и РОДОПИТЕ. Нъкои
автори, обаче, предлагатъ щото като загтадна гра
ница на Тракия да се Счита р. Струма, т. е. въ

.България загуби Тракия, за
щото ние, българигЬ, малко по
знавахме Тракийския въпросъ*.
Проф. А. Иш|1рковъ.

с

<

18,067
637 2,555 165
512
19,924 2,232 38,877 2,479 1,307 482 650
1,550 9,507 30,657 6,580 280 — 200
14,447 — 2,770 7,435 — 47 —
4,956 — 1,247 17,602 8/8 192 157
10,210 —
5 15,045 370 1,113 450
69,154 11^739 73,220 51,706 3,000 1,834 1,969
80, 893

Но требва веднага да прибавимъ, че числото
на българитъ тукъ е по-малко показано отколкото
е въ действителность, тъй като българите патриаршисти еж показани като гърци.
Що се отнася до Източна Тракия къмъ 1878
год., нека се позовемъ на излизащия въ Цариградъ
френски листъ „Източенъ куриеръ" (само за мжжкото население): (вж. таблица II).
Както се каза по-горе, още римлянитъ при
Диоклетиянъ еж свързали Тракия съ Мизия и До
бруджа. Това ни подсказва, че Беломорска Тракия
е неразделна въ всъко отношение съ народа,
който владее земитъ северно отъ нея, ако не до
Дунава, то поне до гордата българска Стара Пла
нина. Затова и бележитиятъ Проф. Геновъ казва,
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Таблица II
Околия
Одринска
Лозенградъ
Чирменъ
Баба-Ески
Буиаръ-Хисаръ
Хавсенска
Узунъ-Кюпрю
Виза
Малгара

*

Мюсюлмани

Българи

Гърци

23,219
4,097
2,218
1,101
1,359
1,792
6,522

71,081
23,093
9,637
4,112
10,202
4,661
8,870
10,487
5,718
147,857

22,272
2,850
1,626
1,784
3,416
1,708
6,777
5,884
4,592
:: 150,909

—
—
! №40,308$

че Бъло море е тъсноЗ свързано съч Балкана и
всичкитв земи около него не могатъ да се развиватъ естествено щомъ като еж откженати отъ това
море. Всичко повелява ГБ да бждатъ въ првка
връзка съ последното. И поради туй още стара
България се е втурвала за добиване излазъ на
свободното Бъло море. Още при Царъ Крумъ Из
точна и Западна Тракия еж нераздълна часть отъ
България. При Симеонъ Велики цъла Тракия и
Македония влизатъ въ границите на България, ко
гато е било завършено сливането на волжекитъ
българи съ т. н. български славяни. Царь Ясень I
е стигналъ до гр. Сересъ презъ 1195 г. При Иванъ
Асень II цъпиятъ егейски брвгъ отъ Еносъ до Ор-

фано е българско притежание, а Солунската область
чакъ до Термопилитъ "по егейския бръгъ е деспотство, на чело на което е турилъ зетя, си Мануилъ
Ангелъ. Следъ това, при възраждането ни въ тур
ско време, планинските българи постепено заливатъ тракийската долина и влизатъ въ допиръ съ
морето, въпръки противодействието на гърцизма.
който все по-вече се виждаше обграденъ отъ гжСТИГБ български маси. Викторъ Тепловъ казва, че
гърците изчезвали въ компактна българска маса.
Фактите се наложиха. Затова нашитъ възрожденци
отъ „Добродетелната дружина" въ Букурещъ, които
еж били въ пръки преговори съ сръбското прави
телство на Гарашанинъ, като представители на це
локупния български народъ, еж изработили презъ
1867 год. програма. Споредъ тази програма (печа
тана отъ Проф. Баламезовъ) като южни граници
на „Бжлгар1я" се посочва линията започваща отъ
„Мид1я, уст1е-то на Марица катминава презъ ДедеЯга чъ, Фереджикъ, Гюмюрджина, Кара-су, Енидже
до Кавала. Линията презъ Егейско море'до Солунъ
и отъ тамъ по морския бръгъ до Китросъ".
Отъ следнята карта се вижда какво получава
България отъ Бвломорието по силата на Санъ —
Стефанския договоръ (чл. б) отъ 3 мартъ 1878
год., съ който договоръ се приключи Освободител
ната Руско-турска война.

с/врио
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Къмъ зараждащата се трета Българска дър
жава се придава отъ Бвломорския брегь само
частъта, включена между устията на р. р. Места и
Вардаръ, съ Кавала, но безъ Солунъ и Халкидика.
Макаръ недостатъчно дълъгь, този брвгъ щ в ш е
да даде тласъкъ на българския народъ и на родното
стопанство. Явторитв по дипломатическа история,
на въпроса, защо победителката Русия не е нало
жила да се придаде къмъ България целия Бело
морски брегь, както повелява географията и на-

^слч/с<у

&йлсаиг>~

/Р/}г.

родностниятъ принципъ?, даватъ следния отго
воръ: силно противодействие на Янглия и самитъ
интереси на Русия, които интереси еж били раз
гледани въ коронния съветъ въ зимния дворецъ
въ Петербургъ на 12.1.1878 г.
•
Но зла еждба преследва раждаща се Бълга
рия, която е рита на като топка отъ противоречи
вите интереси на великитв държави на „человвколюбива Европа. 13 юли 1878 г, фаталната дата
на Берлинския договоръ, който разпокжса българ-

/Нарски ио&орь
ското ГБЛО, е началото на ВСИЧКИТЕ последующи
беди, общи за ЦБЛИЯ Балкански полуостровъ, па
и за Европа.1) Лвстрийскиятъ делегатъ Хаймерле
• открито е заявилъ, че „Австрия не желае да види
разширението на България на западъ" и настоявалъ Пиротъ и Трънъ да се дадатъ на Сърбия. Желъзниятъ канцлеръ Бисмаркъ е билъ въ трудно
положение между двамата си съюзници Русия и
Лвстрия и . . . . подкрепя Австрия, която става при
чина за охлаждане между Русия и Германия, нъщо
което .биде скжпо платено и отъ двете държави въ
Световната война. Лнгличанинътъ лордъ Салсбъри
пъкъ заявява въ Берлинския конгресъ, че Англия
се съгласява щото Софийскиятъ санджакъ да остане
въ България само при условие, че долините на
Струма и Места ще останатъ въ границите на
. Турция. Френскиятъ делегатъ, отъ своя страна на
стоя Островъ и Манкалия въ Добруджа да се да
датъ на Румъния.
Когато Берлинскиятъ договоръ е билъ внесенъ за ратифициране въ Лондонския парламентъ,
английските делегати Биконсфилдъ и Салсбъри
еж казали, че креатурата, която Русия е искала да
създаде на Балканите (България), за да й служи
като опора, била разнебитена; тъй че вече нямало
опасность за Англия. Напраздни еж били възра
женията на нЪкои разумни либерали, които еж из
тъквали, че една България съ изходъ на Бъло море
ще установи връзки съ западния свътъ, а като се
извежда само на Черно море, тя се хвърля въ ржцетв на Русия.
Повдиганъ е билъ въпросъ за даване излазъ
на Източна Румелия (Южна България) на Бъло
море. Но възражението, че тази область юриди
чески е турска и следователно нт^ма нужда отъ
собственъ излазъ, а ще си служи съ турските бе
ломорски пристанища, е надделяло.
Съединението на Княжество България (1885 г.)
ни приближи до Беломорието. Отначало Англия и
Лвстрия еж били противъ това съединение, но
щомъ се уверили, че то става противъ волята на
Русия, те еж заели друго поведение. Отъ всичките
български
съседи
само Сърбия
се
реши
да осуети съединението, като нахлу въ България
на 1/13.Х1. 1885 г. съ цель да завземе София и да
даде възможность на Турция да си върне И.—Ру
мелия. Края на това коварно нападение го знаемъ.
Една друга печалба дойде тогава неочаквано за
България: оттеглянето на рускитъ офицери, които
смущаваха вжтрешния редъ въ страната. Но обе
динението донесе и една нова беда: Победена Сър
бия, неуспъвайки да откжене нЪщо отъ Княже
ството, се насочи стремглаво къмъ Македония: на
чалото ~на_сръбската пропаганда, въ тая страна иде
главно отъ тогава.
Победоносната война 1912/13 г. доведе бъл
гарските войски до Бъло море отъ Еносъ до Солунъ, но Букурещкиятъ миренъ договоръ отъ 28.VII
—10 Лвгустъ 1913 год. я почти лиши отъ плодоветв.
Венизелбсъ е предлагалъ, преди злощастния
16.У1.1913 г., границата да минава 16 клм. северно
отъ Солунъ. По Букурещкия договоръ България
б е лишена отъ Македония, а отъ Западна Тракия
получи оня кжсь земя, който лежи между Места и
1
) Вж. Я- Сираковъ. Правото на, народигЬ да се самоЬпредЬлягь и България.
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Марица, безъ областьта на Димотика, която мина
пакъ въ турски ржце заедно съ източна Тракия. А
знайно е, че по Лондонския договоръ отъ ЗО.У.913
(н. ст.) ние получавахме Източна Тракия до линията
Мидия —Еносъ. Въ Букурещъ само Русия и Лвстрия
еж поддържали България. Последнята е подписала
договора, следъ, като е била уверена, че тоя дого
воръ ще бжде ревизиранъ отъ великите сили.
Гръцката кралица София, сестра на германския
кайзеръ, е играла голъма роля. По нейна молба
кайзерътъ е телеграфиралъ на румънския краль да
поддържа гръцките претенции за Кавала (1.УШ.13 г.),
защото румънскиятъ министъръ Майореско мислълъ,
че Кавала требва да бжде българска, макаръ от-"
крито да не е вземалъ страна. Пъкъ и самиятъ
Венизелосъ е казалъ въ гръцкия парламентъ след
ното: „Лзъ нъма да приема една опасна граница
за Гърция, защото
удължена Гърция по бръговетъ, безъ да притежава единъ гръбнакъ, ще
бжде по-слаба"... (Бълата гръцка книга, 1917.У.19)
Но династията е мислила и действувала друго яче.
Заслужава отбелязване чл. 3 отъ германо-българския договоръ (6.1Х.915 г.), който гласи: „Въ
случай, че Гърция... нападне България... Герма
ния ще се съгласи, щото България да си анексира
териториите, които бидоха отстжпени на Гърция
по Букурещкия договоръ".
При завършване на Световната война тракийскиятъ въпросъ, който за насъ българите е нераз
делно свързанъ съ Бъло море, се разрешава съ
чл. 48 отъ поваления вече Ньойски договоръ.
Споредъ него: „България се отказва въ полза на
Главните Съюзени и Сдружени сили (а не на Гър
ция, б. моя^ отъ всички свои права и титри върху
териториите на Тракия, които принадлежеха на
българската монархия и които... сега не еж дадени
никому. България се задължава да признае реше
нията на главните и пр. сили, относително тия те
ритории... „Освенъ това те се задължаватъ да се
гарантира свободата на икономическите изходи на
България на Егейско море". Съ една речь, България
пакъ е изтикана на Родопите.
Тази «никому не дадена" територия доби на
званието Междусъюзническа Тракия и б е управля
вана отъ името на Съглашенскитъ сили отъ френ
ския генералъ Шарпи. Но уви, България, па и
Уилсонъ, бъха измамени. Защото на съглашенската
конференция презъ 1920 г. въ Санъ-Ремо, Тракия
престана да бжде управлявана отъ ген. Шарпи и
б е преотстжпена на Гърция, мимо общественото
мнение въ Франция да се създаде отъ Зап. Тракия
автономна независима държава. Мнението на Уил
сонъ е било да се създаде една независима Цари
градска държава съ хинтерландъ до линията Еносъ
—Мидия, като България се простре до тази линия
и запази Егея. Лнгличанинътъ Лойдъ Джоржъ се
противопоставя открито на политиката на Уилсонъ
да се меси въ Европейските работи. България не
е била поканена да участвува въ тази конферен
ция, но е подала протестна нота противъ нейните
решения.
Споредъ Баучеръ, съ когото е влъзалъ въ връз
ка българскиятъ пълномощенъ м-ръ въ Парижъ,
Гърция и въ Санъ Ремо е била съгласна да се
даде икономически излазъ на Бъло море и да под
държа становището да й се даде Лозенградъ, М.—
Самоковъ и Бунаръ-Хисаръ при условие, че Бъл-

66

МйфЖм С*оЬь№

гария ще се откаже отъ териториаленъ излазъ.
Обаче, тамъ Съглашението е оформило изработе
ното още въ Парижъ (но скрито отъ Уилсонъ) ре
шение за отстжпването, както на Западна, тъй и
на Източна Тракия на Гърция. Чл. 27 отъ Севърския договоръ между Султанска Турция и Съгла
шението гласи: „ . . . Турция се отказва въ полза
на Гърция отъ всички права и титри върху тери
ториите на бившата отоманска империя разполо
жени въ Европа. .." Напраздни еж били силнитъ
аргументи на българската теза, че турцитъ и българитв еж. били единодушни да се образува отъ
двете Тракии една автономна область. Нъмаме
место за да изнесемъ гръшкитъ по тоя въпросъ
на бълг. пълном. м-ръ въ Парижъ г. Вен. Ганевъ.,
който се е задоволявалъ да имаме само стопански
излазъ съ наши чиновници по железницата и сво
бодна пристанищна зона, а становището на бълг.
правителство е било: излазъ на Бъло море презъ
българска територия. Такова гледище поддържаше
до последенъ моментъ Проф.Г. П. Геновъ и Бълг. Нар.
Морски Сговоръ. Въ доклада си отъ 1.У.1920 год.
пълномощ. министъръ Сим. Радевъ казва: „съ сво
ята нота, г-нъ Ганевъ отмества България отъ това
становище (териториаленъ излазъ, бел. моя). Съ
условията, които предлага относително железни
цата и пристанището въ Деде-Ягачъ, той признава,
че, ако тия условия еж удовлетворени, икономическиятъ изходъ на България презъ една Тракия,
дадена на гьрцитъ, ще бжде обезпеченъ. По тоя
начинъ като затваря единъ вьпросъ, който ние,
при всеки случай трвбва да държимъ отворенъ,
той несъзнателно идва въ помощь на Венизелосъ..."
Идва
гръцкиятъ погромъ въ Мала Азия
отъ революционната войска на Кемалъ. Свиква
се мирна конференция въ Лозана (1922—23 г.) за
заменяване Севърския договоръ сключенъ между
Султанска Турция и Съглашението. България е
вече между поканените. Турскиятъ делегатъ Исметъ
Паша (Иньоню) поддържа Източна Тракия да се
върне на Турция, а въ Западна Тракия да се про-

изведе допитване до народа. Венизелосъ, подкрепенъ отъ сърбина Нинчичъ и румънина Дука,
казва че положението на Западна Тракия е окон
чателно уредено въ Ньойи и въ Санъ Ремо. Сжщото
поддържа и председательтъ на комисията по тери
ториалните въпроси, англичанинътъ Лордъ Кързонъ.
Последниятъ натоварва генералъ Вейганъ да пред
седателствува една подкомисия за изработване статуть за български икономически излазъ на Егея.
Българската делегация'е недоволна отъ нейнитБ
решения, защото България иска
териториаленъ
излазъ, и протестирайки, напуща, конференцията
на 21.1.1923 г. Но Венизелосъ вече се е'боялъ даже
отъ икономически излазъ при Деде-Агачъ, защото е
убеждавалъ комисията, че България ще има много
по-голъмъ интересъ да има изходъ въ Солунъ...
Свиква се втора Лозанска конференция (23.
IV. до 24.У1. 1923), но бъломорскиять въпросъ не
се повдига. България до този моментъ поддържаше
да имаме териториаленъ излазъ и Слава Богу ще
го имаме, защото, както каза проф. Геновъ в ъ '
една поверителна конференция свикана по ини
циатива на Морския Сговоръ въ Външното мини
стерство: Географски Тракия е едно продължение
на България. Тя требва винаги -да бжде свързана
съ България. Населението на Тракия бъше бъл
гарско, примесено съ турско. Гърците бъха незна
чително малцинство. Простираха се само по про
тежението на самия брътъ, нъщо което Венизелосъ
е призналъ, когато опозицията въ гръцката камара
го е атакувала, че е билъ наклоненъ да се откаже
отъ Западна Тракия.
БългаритЬ бъха прокудени голи и боси отъ
пришелците гърци. За етнографския образъ на За
падна Тракия говори много и възстанието на западно-тракийскитЬ българи и турци презъ 1922-23
г. подъ водачеството на Тане. Николовъ отъ гр.
Ксанти (Царево) и на Фуадъ бей.
ПришелцитЬ въ Тракия тръбва да я напустнатъ за винаги и да се завърнатъ тамъ проку
дените нейни български синове.
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Тодоръ Делистояновъ
инженеръ

Корабостроителни прояви на българит"ь
въ миналото
Въ дни на слава и възходъ, когато нашите
царе еж могли да окичатъ златната корона на бъл
гарския народъ съ най-скжпия рубинъ на Балка
ните—Цариградъ, ГБ не еж могли да оежществятъ
тая българска мечта, въпреки че еж достигали до
стенитЬ на тоя градъ. Въ последния моментъ, ко
гато е требвало да събиратъ плодовете отъ СВОИТЕ
победи* те еж били принудени да се връщатъ
обратно при устието на ръка Камчия, за да започвать строежа на кораби, съ които да могагь покъсно, при нова победа по сухо и море, да станатъ
господари на тоя цененъ пропускателенъ пунктъ.
Така е било при много български царе, така
е било и при най-великите измежду твхъ. Крумъ
Страшни, Симеонъ Велики и Иванъ Лсенъ II, уве
личиха пределигЬ на българското царство по сухо
и създадоха Велика България, но по вода тя си
остана до брътоветв на моретата, до които бвха

стигнали. Къмъ края на своя животъ, тия трима
български царе разбраха слабостьта на своя на
родъ и предприеха строежите на кораби, но и въ
трите случая не можа да се създаде флоть, който
да излъзе на море и да се зарегистрира въ стра
ниците на българската история. Тия царе съзнаха,
че българитЬ требва да бждатъ силни по сухо и
море и то непременно и въ двете направления, за
да могать да се настанятъ на Босфора и Дарданелигв и да поставятъ основите на Българската ;
империя. Не се създаде флоть, не се оежществиха <,
и стремежитв на най-великите български царе.
Но въпреки, че при твхното царуване не се
създаде флоть, който да се сравнява съ другите
имъ големи д^ла, все пакъ въ историята на бъл
гарите има отбелязани значителни корабострои- ,'
телни и корабоплавателни прояви.
Още при своето пребиваване въ Русия, бъл-
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гаритЬ еж имали възможность, споредъ професоръ
, Торге, да се запознаятъ по-отблизо съ водния тран1 спортъ по големите руски р^ки и главно Волга,
която е била единъ отъ сжщественитв пжтища за
арабските и персийски стоки, предназначени за
страните, разположени по брътоветв на Балтийско
море. Тоя пжть е билъ въ миналото една отъ важ
ните съобщителни артерии между Лзия и Европа
и си е останалъ такъвъ до откриването на пжтя
покрай носъ „Добра Надежда" за Индия. Въ вре
мената, когато нашити прадеди еж се намирали
по тоя пжть, оживлението по него е било големо
>• и ТБ еж имали случаи и възможность да вл-Ьзатъ
, въ допиръ съ корабоплаването и да придобиятъ
1
понятие отъ корабстроението.
Ние допускаме, че благодарение на поуката,
която българите еж придобили при своя животъ
на Волга, те идватъ до мисъльта и успеватъ да
построятъ може би своя пръвъ воененъ флотъ при
единъ походъ въ 558 година подъ водителството
на българския ханъ Заберганъ срещу Византия.
Тогава българите, отправени къмъ Дарданелитв еж
искали въ теснините да пленятъ византийските вой
ски, които еж се прикрили задъ сжществуващата то
гава стена отъ Сароския заливъ до Мряморно море.
Българитъ решаватъ да преминатъ задъ стената
по море и за цельта започватъ строежа на салове.
Тия превозни средства, обаче, не могли да устоятъ
срещу византийските «модерни" за онова време
военни кораби и българскиятъ на бързо стъкменъ
„воененъ флотъ" билъ разбитъ, а това решава и
изхода на ц-влата война.
Другъ случай отъ подобни строежи българите
до настаняването си на Балканския полуостровъ
не еж отбелязвали. Но като вземемъ предвидъ, че
днешниятъ български народъ е смесица отъ дошлото
отъ северъ българско племе и заварените на по
луострова славянски племена, то за да имаме пълна
представа за корабостроителните способности на
нашите прадеди, ще тръбва да споменемъ и за
ония корабни строежи, които завареното славянско
население е вършило въ миналото. Такива строежи
еж били правени твърде отдавна, дори споредъ
съвременните на събитията летописци — Ялександъръ Велики преди своя походъ за Индия е построилъ необходимия му флотъ въ езерото Тахиносъ, отъ кждето по р-еката Струма е излъзълъ
въ Б-БЛО море. За развитието на корабостроението
тукъ е спомогнало и обстоятелството, че по р-вка
Струма лесно се е доставялъ необходимиятъ за ко-.
рабостроението дървенъ материалъ. Тая възмож
ность е била използувана твърде мнаго отъ гърците и
българските славяни, които неведнажъ еж строили
СВОИТБ флоти по реката Струма. Особено славяните
при СВОИТБ пиратски нападения, които еж вършили
презъ VII и VIII столетия по островите и бреговете
на Б-БЛО море еж имали за свой изходенъ пунктъ
устието на рЪката Струма. Строените отъ славяните
пиратски лодки, споредъ писателите отъ онова
време, еж билъ типъ едномачтови (моноксили).
Тукъ и отъ сжщитЬ славяни много пжти еж стро
ени ц^ли ескадри отъ лодки за обсадата на Солунъ и Цариградъ, било отъ самите славяни или
въ съюзъ съ българитЬ, персите или други завое
вателни племена.
Развитиять типъ кораби отъ славяните по
бреговетЬ на БЪло море си е останалъ едномач-
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товата лодка, който типъ е билъ" най-подходящъ
за ТБХНИТБ пиратски и военни нападения. Лесниять
строежъ на тия лодки, нуждата отъ бързи и гру
пови нападения на търговските кораби, малкиять
районъ, въ който главно еж действували нашитБ
прадеди, не еж имъ налагали постройката на го
леми кораби, като гръцкитв триреми или венециан
ските търговски кораби, които еж пжтували по
всички известни тогава морета. Славяните не еж
ценели корабите като превозно средство и не еж
мисляли съ ТБХЪ да ходятъ да търсятъ пазари за
своите произведения или да извършватъ други
търговски операции. Яко последното б е твхенъ
обектъ, те непременно биха възприели строението
на тогавашния типъ търговски кораби. Отъ друга
страна и Византия би спжвала съ всички средства
създаването на единъ силенъ флотъ по бреговете
на БЪло море.
По бреговете на Черно море презъ време на
владението имъ отъ Византия не еж отбелязани ко
рабостроителни прояви. Можеби постоянните опас
ности за тия брегове да еж пръчели за развитието на
едно интензивно корабостроение по ТБХЪ. Такова
• се забелезва едва при царь Крумъ, който въ своя
стремежъ за овладяването на Цариградъ подчерта
истината, че за заемането на тоя градъ ще е не
обходимо не само "сухопжтна войска, но и силенъ
флотъ. Царь Крумъ схваща това следъ последната
си война съ Византия и затова, за да може да се
наложи на последната той решава да построи голъмъ флотъ и да нападне Цариградъ по сухо и
по море. Постройката на военните кораби е за
почнала въ устието на реката Камчия, кждето изобилниятъ дървенъ материалъ е улеснявалъ построй
ката имъ, а сжщевременно и Царь Крумъ е ималъ
възможность отблизо да следи строежа и да дава
своите нареждания. За голъмо съжаление, обаче,
смъртьта на тоя голъмъ български царь, който б е
схваналъ правилно пжтя, който требваше да следва
българскиятъ народъ, става причина да спре строежа
на кораби, а заедно' съ това да замре още въ своя
зародишъ и българското корабостроене. За вида
на корабите, твхната големина и устройство не еж
намерени никакви указания.
Презъ първото българско царство други кора
бостроителни прояви не еж отбелезяни, въпр-вки.че
всички български царе презъ тоя периодъна бъл
гарската държава еж проявявали извънредно гоЛ-БМЪ интересъ и еж употребявали голЪми усилия
за завладяване на по-гол%ма часть отъ морския
брътъ на Балканския полуостровъ.
Единъ знаменателенъ фактъ изъ областьта на
нашето корабоплаване, ззрегистриранъ презъ вто
рото българско Царство е създадениятъ отъ Царь
Иванъ Ясень II воененъ флотъ. Въ дни, когато Ви
зантия е изпаднала въ немощь, разпокжсана, разграбена отъ кръстоносци, обезсилена по море чрезъ
превъзходството на Венецианския и Генуезки флотъ,
тя търси помощьта на българитв. Царь Иванъ Ясень
II се съгласява да й я помага за освобождаване
отъ кръстоносците и за тая цель започва подго
товката по суша и по море. Императорътъ Ватацесъ удвои своя флотъ, а Иванъ Ясень II — неговъ
съюзникъ построява двадесеть и петь галери, които
могатъ да бждатъ таксувани като първо творение
на нашето морско-военно корабостроение. Тоя бъл
гарски флотъ, съ тоя на гърците се явяватъ предъ
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Цариградъ въ 1235 г. Тукъ, обаче, съюзницитЪ бъл
гари и гърци еж претърпели неуспъхъ, както по
сухо, така и по море; българскиятъ воененъ флотъ
заедно съ гръцкия е билъ унищоженъ отъ италиан
ците. Създаването на новъ флотъ Иванъ Ясень II
не е предприелъ, а кжде е билъ строенъ първиятъ,
историята нищо не ни дава. Нито мЪстото, нито
видътъ на корабигв еж известни. За ГБХЪ н-Ьма ни
какви корабостроителни данни, а само се предпо
лага, че устието на Камчия е мъхтото на корабо
строителницата.
Твърде оживено е било българското край
брежно корабоплаване презъ времето на деспота
Добротичъ. Последниятъ развилъ не само край
брежното корабоплаване, но създалъ значителенъ
морски воененъ и търговски флотъ. Съ своя вое
ненъ флотъ Добротичъ въ 1373 година се е явилъ
предъ Трапезундъ, за да вземе участие въ дина
стическите борби, които еж се развивали по това
време тамъ. Две години по-късно го виждаме съ
воененъ флотъ предъ стенитБ на Цариградъ, за да
помага на Яндроника IV. Година следъ това
той трескаво готви голЪмъ флотъ за нападение
срещу ГенуезцитЬ въ Критъ. Отъ това, което е направилъ Добротичъ се вижда, че той се е стрем^лъ
да стане пъленъ господаръ въ Черно море. До
колко той е постигналъ тия свои стремежи, не мо
же да се каже, но съ положителность може да се
твърди, че крайбрЪжниятъ трафикъ отъ Цариградъ
до устието на Дунава, както и риболовътъ въ тая
область еж били подъ неговъ контролъ и зависимость.
Областьта, която Добротичъ е владъелъ и об
стоятелствата по онова време еж му спомогнали
да създаде значителенъ морски флотъ. Господарь
на Дунавското устие и черноморското крайбрежие
отъ Дунава до Балкана, владетель въ времена, ко
гато Византия върви бързо къмъ своя залъзъ, ка
то губи бързо СВОИТБ владения подъ натиска на
турцигЬ и като се иматъ предвидъ несъгласията и
борбите между генуезци и венецианци по това
време и владетелските способности на Добротича,
лесно се обяснява възходътъ на българския флотъ,
който идва да запълни тогава появилата се празднина въ корабоплаването по Черно море.

Какъвъ е билъ видътъ и кжде е била корабо
строителницата за корабите на Добротича нищо
не ни дава историята. Затова може само да се
предполага, че т4 еж били сжщиятъ типъ като генуезкитъ- и венецианските кораби, а строежътъ
имъ да е ставалъ въ устието на Камчия, кждето е
имало въ изобилие дървенъ материалъ. Не е из- /
ключена, обаче, възможностьта строежътъ да е
ставалъ и другаде — Варна или Калиакра — кж
дето еж били и пристанищата за търговския и
воененъ флотъ на Добротича, но това е по-малко ,
вероятно.
Упадъкътъ по-късно на българската държа
ва и турското владичество, подъ което тя подпада, поставятъ край на българския едва създаденъ самостоятеленъ флотъ. Елинизацията отъ
друга страна упорито прокарвана, особено въ
крайбрежните селища, помага на гърците чрезъ
погърчване на часть отъ българските моряци и
прогонване на другите да се наредятъ заедно съ
турцитЬ въ корабоплаването покрай нашити бре
гове.
'
Наредъ съ корабоплаването презъ турско
време покрай българското крайбрежие е сжществувало и корабостроение. Това се вижда отъ тур
ски документи, споредъ които отъ Самоковъ—центъръ на желязната индустрия тогава се отправятъ "
товари съ гвоздеи, предназначени за корабни
строежи въ Несебъръ (Месемврия).
Указания за строенето въ Несебъръ липсватъ,
но по всека в-вроятность тамъ еж били строени
кораби за търговски и риболовни цели.
Къмъ края на турското владичество надъ бъл
гарската земя, много будни български синове, тър
сейки начинъ за изкарване на своята прехрана еж
се отдавали на разни занаятия, между които е било |
корабостроенето. ГолЪма часть отъ - работниците
на Цариградската държавна корабостроителница
еж били българи.
Задъ отбелязаните по-горе проявления на ко
рабостроене отъ българитъ, требва да се допусне,
че има извършени и други подобни строежи, които
еж останали не зарегистрирани въ страниците на
бедната ни въ това отношение история.
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Островитъ предъ българското Бъломорие
Голема, неизмерима е радостьта на всички
българи отъ обединението на целокупния българ
ски народъ. Но не по-малка е твхната радость отъ
стжпването на България наново върху свободното
Б"вло море. НЪма вече Босфори, нЪма Дарданели
— н^ма постояненъ контролъ, спънки и произволи
за търговското ни и военно корабоплаване.
Въ мирно време всички широки морета еж
международни — общи на всички народи. Само
тЬсна ивица вода покрай бръта, се смета, като
собствена на прибрЪжната държава — това еж те
риториалните води, чиято широчина се определя
отъ международни споразумения, но въ края на
краищата всека независима държава си я определя
сама и обявява съ законъ: — Английските терито
риални води еж 3 мили, италиянскитЬ и на всички

балкански страни — б, а тия на Русия — 12 морски
мили. Обикновено силнитЪ морски държави се борятъ за намаляване широчината на териториалнигЬ
води на всички държави.
Въ време на война моретата се завладяватъ
и използуватъ отъ тоя, който има морски, въз
душни и земни бойни средства, съ които да прекжене цЪлото корабоплаване на противника си и
да осигури своето. Всички бойни средства заставатъ близо до морскитъ- пжтища на противника —
на сушата, по брътоветЬ и по островите, отдето
най-сигурно могатъ да прекжеватъ тия пжтища.
Борбата на моретата, е борба за завладяване на
морскигЬ пжтища.
Тамъ дето условията позволяватъ, СВОИТБ мор
ски пжтища могатъ да бждатъ осигурени и про-
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тивниковитв прекженати, дори само отъ бръга —
съ брЪгови бойни средства — безъ морски и зъздушни сили. Напр. Босфорътъ и Дарданелите, Гибралтаръ, Суецкиятъ каналъ—могатъ да се владъятъ
и само отъ бр^га; въ ГБХЪ може да се осигури
своето и прекжене противниковото корабоплаване
безъ морски и въздушни сили.
Съвременната брегова артилерия има 38 —
42—45 см. орждия, които стрелятъ до 40—42 клм.
разстояние и при добра видимость могатъ да завладъятъ морето подъ своя обстрелъ. Флотътъ и
въздушните сили пъкъ, могатъ да завладъятъ мо
рето много по на широко — до хиляди километри
отъ своите бази.
Бвлото море между тракийския брътъ и о.
Критъ е изпъстрено съ множество острови и полу
острови, часть отъ които еж много близо и като
неразделна часть отъ българския беломорски брътъ.
Това еж островитв Лемносъ, Самотраки, Тасосъ, Се
верните Спорадски и Халкидическиятъ полуостровъ
—особно Лотнскиятъ полуостровъ, който е почти отдъленъ отъ бр^га съ Ксерксовия каналъ.
Географски и геоложеки, тия острови еж не
разделна часть отъ съседния брътъ: Лемносъ свър
зва Ятонъ съ Галиполския полуостровъ, Тасосъ и
Самотраки свързватъ Пиринъ съ тракийските въз
вишения, Спорадскитъ острови еж продължение на
Лемносъ къмъ разклоненията на Олимпъ.
Жителигв на тия острови, по произхода си еж
славянобългари оть племената ржхнини, мжрваци
и волеронъ. Покръстването имъ отъ византийски
свещеници, ДВОЙНИТЕ робства, търговските връзки
съ Гърция — еж променили езика имъ до голъма
степень, но видътъ и говорътъ на населението се
различава отъ тоя на гърцитъ отъ Гърция. Въ тия
острови и до сега има твърде много имена на хора,
селища, местности и уреди — чисто славянобъл
гарски: Добри, Мудросъ, Болгаро, заграда, гър
бица и пр.

Стопанството на островите се допълва съ сто
панството на близкия—български брътъ: на остро
вите растатъ маслини, лимони, смокини — които
най-лесно биха се пласирали въ България, дето
пъкъ има много храни, отъ които островното на
селение има такава нужда; помежду имъ тръбва
да нъма- никаква политическа или митническа
граница.
Въ досегашната българска история малко се
говори за тия острови; но когато българските
историци добиятъ възможность добре да огледатъ
тамошните исторически паметници, сигурно ще се
убедятъ въ това, че островите еж бивали българ
ски : до времето на Отца Паисия — нямаше ни
каква българска история; до преди десетина го
дини Мадарскиятъ конникъ се смъташе за тракий
ски и пр.
Повечето отъ тия острови и полуострови еж
така близо помежду и до бръга, че ТБХНИТБ тери
ториални води почти се зестжпватъ или застжпватъ и самия брътъ. И следователно корабоплава
нето и отъ къмъ българските беломорски брегове
минава почти навевкжце презъ териториалните
води на тия острови и полуострови. Ако тЬ поли
тически не принадлежатъ на България, българ
ските стопански пжтища презъ „свободното" Бъло
море, требва да минаватъ презъ чужди терито
риални води: — нови пречки, нови спжнки, нови
Босфори и Дарданели — нови произволи за бъл
гарското корабоплаване.
Представиме ли си тия острови и полустрови
въоржжени само съ най-невинното средство за
владението на близкото море — бреговата арти
лерия,—българските морски пжтища на югь къмъ
свободното море се затварятъ плътно: о. Тасосъ
сграбчва бръга заадно съ Кавалския и Портолагоския заливи, Самотраки — отъ Портолагосъ до
Дедеагачъ, Дтонскиятъ полуостровъ затваря Орфанския и Кавалския заливи отъ югь, о. Лемносъ,
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заедно съ съседите му о. Имбросъ и Атонскиятъ по
луостровъ, удвоява преградата и пресича още посигурно пжтищата отъ и къмъ тракийския брътъ.
По на югъ, СпорадскитЬ острови еж се изпречили
предъ изхода на Солунъ и заедно съ о. Страти и
Лемносъ, преграждатъ наново Ц-БЛОТО българско
Беломорие.
*Бждатъ ли тия острови и полуострови бъл
гарски, те позволяватъ да се осигурятъ морските
пжтища къмъ свободното Б-БЛО море. При това ГБ
не еж отъ значение за ничие мореплаване, не пре
граждатъ ничии други пжтища: — пжтищата къмъ
Дарданелигв и Волосъ, оставатъ далечъ на югъ
отъ

ТБХЪ.

Владението на островите и полуостровите
предъ българското БЪломорие от.ъ друга държава,
не може да намери никакво стопанско и отбрани
телно—военно оправдание. За нея ТБ могатъ да
служатъ само като средство за запушване и задушване на България, и мЪста, отъ които лесно и
бързо може да се скочи върху българския брътъ.
За сигурното корабоплаване и стопанския животъ, за сигурната отбрана на беломорския брътъ,
— островигЬ Лемносъ, Самотраки, Тасосъ, Атонскиятъ полуостровъ и Северните Спорадски острови
— требва да.бждатъ български.

-359-

в. п.

М А Л Т А
Отъ една подводна планина, Средиземно море
се разделя на два почти равни дълбоководни ба
сейна: западенъ съ дълбочина 2750—3400 м. и източенъ съ дълбочина 2000—ЗбООм.. Възвишението,
което разделя двата басейна на юго-изтокъ отъ
островъ Сицилия се простира до северния брътъ
на Нфрика. Върху него дълбочината достига ПО—
730 м. Най-високата часть на това възвишение
излиза надъ повърхностьта на морето и образува
една група острови, отъ които най-гол-вмиятъ е
Малта. Последниятъ има изтеглена форма отъ югоизтокъ къмъ северозападъ. Неговата дължина е 32
клм., ширина — 15 клм. и площь 382 клм.2 По западнигв и южнитЪ брегове на острова скалигв се
издигатъ стръмно направо отъ морето до височина
130 метра. Северните и северозападните му бре
гове еж изръзани съ много дълбоки заливи и из
вивки, които еж давали убежище на корабите още
въ най-старите времена. Т Б еж привличали по редъ
финикийците, елините, картагенцигв, римляните,
арабитв и всички латински народи. Т Б еж нака

рали Напалеонъ веднъжъ да се провикне: „поскоро бихъ видълъ своите неприятели по височи-.
нигв на Монмартръ въПарижъ, отколкото въ Малта".
И ето вече повече отъ единъ в"Бкъ те даватъ чу
десна закрила на британските кораби отъ твхната
средиземноморска флота.
Поради своето географическо разположение
Малта е единъ отъ най-важнигв острови въ Сре
диземно море. Приблизително на половината пжть
между Гибралтаръ и Суецъ, той заема командващо
положение въ теснината между Сицилия и афри
канския брътъ. Това му положение е отъ неоце
нима стратегическа стойность за владетеля му.
Най-добре обзаведеното и главно пристанище
на острова, което служи за база на английския
флотъ е пристанището Ла Валета. То е основано
презъ 1566*г. Въ обширните басейни на това при
станище понякога еж на котва едновременно по
неколко линейни кораба отъ по 30—35 хиляди
тона, а въ, многобройниитв му извивки стоятъ
приютени десетки кръстосвачи и изтребители.

Карта на о. Малта

Лгщски сиАьфь
Пристанището Ла Валета е снабдено съ мно•бройни модерни съоржжения за отбрана и поправ
ка на военните кораби. Въ него има голъми скла
дове за гориво и бойни материали. Въ подземните
му хамбари може да се складиратъ зърнени храни
за три години. Въ предградието на Ла Валета,
Флорина ГБЗИ хамбари се състоятъ отъ сухи кла
денци до 8 метра дълбоки и циментирани наоколо.
Въ близость на пристанището се намиратъ и
голъми резервоари за течно гориво, което се то
вари въ специални плаващи кораби-цистерни за
разнасяне и пълнене на военнитъ кораби. Скоростьта, съ която става натоварването на това го
риво отъ цистернитъ на военните кораби е 200
тона въ часъ.
Тукъ винаги се намира и запасъ отъ вжглища
достигащъ до 60,000 тона. Тъхното натоварване на
корабите, се извършва съ помощьта на елеватори
и достига до 1000 тона на день.
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започнала още 2770—2800 години преди Христа.
Въ 800 год. преди Христа, Малта е билъ колонизиранъ отъ финикийците отъ Сидонъ. Въ 736 год.
господството надъ Малта преминало подъ гърците.
Въ 528 год. въ картагенянигв; а отъ тъхъ въ рим
ляните, които и до днесъ все още не се отказватъ
върху правото имъ за владение на острова. Съ
упадъка на римската империя, той подпадналъ подъ
владението на византийците—чието владение било
прекжевано отъ вандалското и готското нашествия,
а следъ това преминалъ въ ржцетъ на сарацинскигв корсари (араби,, морски разбойници отъ
африканското крайбрежие), на сицилийскитъ вла
детели и императорите на свещенната римска им
перия. Най-после Карлъ V въ 1525 год. го подарилъ на рицарския орденъ Св. Иоанъ Ерусалимски, чиято последна крепость на островъ Родосъ
току що била завладяна отъ турцитБ.
' Следъ това името ла Малта се пръснало въ
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Пристанището на Ла Валета

Въ пристанището се намиратъ нъколко много
модерно обзаведени арсенали за ремонтъ на всички
видове военни кораби. Тукъ се намиратъ и петь
•сухи дока, а сжщо и единъ грамаденъ плаващъ
докъ за изваждане на линейните кораби. Той
е съ'дължина 293 м. и ширина 42 м.
Пристанището е свързано съ подводни кабели
-съ Гибралтаръ—3 кабела, съ Бонъ—2, съ Триполи
—1 (сега прекжснатъ), съ о. Сицилия - 1 (сега сжщо
•прекжснатъ), съ Александрия—3, и съ Занте—1.
Характерните разстояния по море отъ Ла Ва
лета еж: до Ливерпулъ—2264 мили, Гибралтаръ—991
миля, Портъ-Саидъ—936 мили, Хайфа —1100 мили,
Тунисъ—237 мили, Александрия —850 мили и Цариградъ — 837 мили.
Самиятъ външенъ"видъ на пристанището Ла
Валета е крайно внушителенъ: входътъ му се пази
отъ посивелит-Б отбранителни бастиони, които се
издигатъ направо отъ водата и които еж часть отъ
сложната и мощна система на укрепления, по
строени за отбрана, срещу турцитв презъ шестна
десети ВБКЪ и увенчана съ замъка Санъ Анжело,
въ който и до сега се пази сжщата дисциплина и
•бойна бдителносгь, както въ старо време.
Удобното разположение на Малта на мор<китк съобщителни пжтища въ Средиземно море
е привлъкло вниманието, на хората още въ най-отдалеченит-в времена.
Борбата за владението на този островъ се е

Старата крепость предъ входа на пристанището
Ла Валета
християнския свътъ чрезъ постоянните войни, които
рицарскиятъ орденъ водълъ срещу мохамеданите.
Въ Малта се натрупали големи богатства отъ ре
лигиозните дарения на Франция, Италия, Испания,
Бавария и Англия.
Презъ 18 въкъ Ла Валета се украсилъ съ ве
личествени постройки. Куполата на нейната кате
драла е четвъртата по големина въ свъта съ диаметъръ 3 метра, по-голъмъ отъ тази на Св. Петъръ.
Презъ време на Египетската операция на Напалеона въ 1798—1801 год., въ желанието си да я
обърне въ единъ упоренъ пунктъ за Франция, Наполеонъ стоварилъ десантъ на острова на 11 юний
1798 год. и го завзелъ. Скоро обаче французитв
требвало да го напуснатъ. Английскиятъ флотъ
блокиралъ Малта и следъ двадесеть месеца станалъ
господаръ на острова, който и до день днешенъ
все още се владее отъ сжщия.
Колко голъмо е било стратегическото значе
ние на Малта въ миналото показва фактътъ, че презъ
1914 г. островътъ принадлежеше къмъ числото на
еДна отъ най-силнигв крепости на света. Неговото
въоржжение (по преценка на англичаните) се е
смътало тогава по-силно отъ това на Гибралтаръ и
Хонгконгъ. Въ 1914 г. английскиятъ Тгарнизонъ въ
Малта е достигалъ до 10 хиляди човъка.
Стратегическото значение на Малта за Англия
отъ време на време се е променяло въ зависимость
отъ външната политическа обстановка. Независимо
обаче отъ това следъ световната война въ стре-
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межа си да запази господството въ Средиземно
море, Англия поддържаше единъ голЪмъ среди
земноморски флотъ, който се базираше въ Малта
и който по числото на корабите си не отстжпваше
на този, базиращъ се въ отечествените води. Въ
1937 год. когато събитията наложиха да се увеличатъ английските сили въ Средиземно море, флотътъ
се състоеше отъ 4 линейни кръстосвани, 1 хвърчилоносачъ, 4 тежки кръстосвана, 4 леки кръстосвана,
30 изтребители, 7 подводника и 14 миночистача.
Базата въ Ла Валета се оказа малка за да може
да побере това голямо число кораби, а опасностьта
отъ новитЬ видове оржжия — авиацията и подвод
ниците, наложи на английското адмиралтейство да

разпръсне корабите си и по другите пристанища'
на Средиземно море. Тогава именно се създадоха
и базите въ Александрия и Хайфа.
Вековната английска морска крепость, върху
която се креггвха толкова много надежди на бри
танската империя, загуби[изведнажъ своето голямо
стратегическо значение, защото не беше вече въ
състояние да осигури на корабите отъ флота една
спокойна и сравнително безопасна корабна стоянка.
Това особенно силно се подчертава днесъ при
воденето на сегашната война, когато бюлетинътъ на
ежедневните военни съобщения ни предаде, че
островътъ е претърпъчпъ 500-та си въздушна бом-.
бардировка.
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Загиването на германския
„Блюхеръ"
Англия въ стремлението си да отнеме възможностьта на Германия да си подвозва необходи
мите сурови материали отъ Норвегия, главно же
лязна руда и сжщевременно да запази подвоза
само за себе си, се стремеше да привлече на своя
страна Норвегия. Виждайки невъзможностьта да
има пълния подвозъ на суровите материали отъ
Норвегия за себе си Англия решава да окупира
тази страна, съ която, ще СГБСНИ блокадния обръчъ
на Германия.
Събитията обаче показаха,, че Англия е закъснела съ няколко часа, защото щомъ това й
намерение б е узнато отъ Германия, командването
на последната взе решение за завземане на Нор
вегия и приложи това си решение съ мълненносна
бързина, съвсемъ неочаквано за Янглия, която и
този пжтъ, въпреки мощната си военно—морска,
сила не успъ\
Германия въпреки ограниченото число на
бойни кораби можа да си осигури временно вла
дение на норвежското крайбрежие и извърши,
съвместно съ въздушните си сили, една десантна
операция, която въпреки прдавляющата сила на
противника, успе.
Тия операции на германския флотъ въ НорвежскитЬ шхери еж недостатъчно осветени отъ
тактическа гледна точка. Иностранниять печатъ не
дава толкова в^Ьрно изразяване на ОТДЕЛНИТЕ епи
зоди, за да могатъ да бждатъ направени едни или
други изводи. Къмъ тия отделни епизоди се отнася
и десантната операция при Осло, съпроводена съ
загиването на Германския тежъкъ кръстосвачъ
„Блюхеръ".
Изложеното по-долу по данни, черпени отъ
чуждия печатъ относително действията на тежкиякръстосвачъ .Блюхеръ" и оказаното съпротивление
отъ противника, би требвало да се вземе само
като суровъ материалъ. Тази операция може да
служи като прим-Ьръ за използване на тежъкъ
корабъ, при липса на монитори, за действие въ
тЬснини, съ цель да се пробие пжть за леките сили
и да се обезпечи снемането на десанта.
Тежкиятъ корабъ „Блюхеръ" е встжпилъ въ
строя презъ пролЪтьта на 1939 год. Неговите
основни елементи еж: водоизмвстване 18,000 тона;

нръстосвачъ

дължина 195 м; широчина 2ТЗ м; газене 4'7 м;
скорость 33 мили; въоржжение: 8 — 203 мм. орждия; 12 — 105 мм. и 12 — 37 мм. зенитни орждия;
12 — 533 мм. надводни торпедни тржби, три хи
дроплана. Дебелина на бронята (по официални
данни) 127 мм.
, Отредъ германски кораби подъ командата на
контъръ адмирала Кумметцъ, въ съставъ няколко
кръстосвачи,торпедоносци и малки кораби.получилъ
заповедь на 9 априлъ да отиде въ фиордъ Осло
и да снеме въ града Осло войскови части за за
вземане на столицата. Едновременно германските
въздушни сили получили задача да заематъ аеродрума Форнебо, близо до Осло,
Отредътъ безпрепятственно преминалъ Скагеракъ
и презъ нощьта на този сжщия день дошълъ до
фиорда Осло, • силно укрепена теснина, съ
дълбочина 50 мили, заемаща подстжпа къмъ сто
лицата.
Когато корабите преминавали покрай остро
вите Реуей и Булернемсъ, тъч били осветени* отъ
бр^га съ прожектори. КорабитЬ така сжщо открили
прожекторите. Норвежскитв брегови батареи, ус
тановени на тия острови за защита входа, открили
огънъ по германските кораби, безъ да имъ причинятъ нъкакви повреди. Корабите не,отговорили,
разглеждайки тази стрелба като предупредителна,
а не като действителенъ огънъ.
Преминавайки покрай военно-морската база
Хортенъ (ярко осветена, но при подхождането на
германските кораби потънала веднага въ тъмнина)
отредетъ се вмъкналъ вжтре въ фиорда.
Фиордътъ постепенно се съживилъ, корабите,
намалили хода си, отредетъ подходилъ къмъ цен-

Фиг. 1. Схема на въоржжението и бронирането
на кръстосвана „Блюхеръ".
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тралния пунктъ на отбраната на фиорда. Въ Д-БСНО,
на източния брЪгь се намира батареята Дребокъ
отъ три 150 мм. орждия. На лЪво малко издаденъ
напредъ се очертава островъ Кахолмъ-Зюидъ, на
който били установени три 288 мм. орждия. На
южния край на този островъ е разположена крепостьта Оскарборгъ — ключъ къмъ цълия укрепенъ районъ. На северъ отъ острова, на малкия
островъ ;Кохолмъ-Нордъ била установена брегова
торпедна (.батарея отъ^шесть тржби.

Схема на фиорда при Осло
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Комендантътъ на крепостьта Оскорборгь получилъ донесение отъ островъ Реуей и Булернемсъ
за преминаването на германския отредъ и съоб
щение, че корегирането на огъня по корабитъ на
противника било извънредно затруднено отъ това,
че германскитъ прожектори заслепявали прислу
гата на батареите и прожекторите, установени въ
непосредствена близость на орждията. Комендантътъ
на крепостьта Оскарборгъ заповедалъ веднага да
се снематъ прожекторите и да се пренесатъ на
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бр^га на островъ Кахолмъ Зюидъ. Имайки отъ мо
мента на получаване заповъдьта на разположение
4 часа време, гарнизонътъна крепостьта Оскарборгь
успълъ да изпълни заповъдьта.
По описанието на единъ отъ участниците въ
боя, картината на загиването на „Блюхеръ" се
представлява въ следния вйдъ:
Било е късно' презъ нощьта, когато „Блю
херъ" като челенъ корабъ на отреда, влвзалъ въ
фиорда Осло. Само тукъ тамъ по бръга се ви
ждали светлинни, тъй като тази часть на фиорда
е слабо обитаема. Лжчитв на прожекторите осве
тявали кораба отъ всички страни. Корабътъ бавно
се предвижвалъ напредъ. Чувало се само глухиятъ
шумъ на машинитЬ. Наново се запалили проже
кторите, осветявайки на водната повърхность ивица
отъ сребриста свътлина. Напредъ нищо не се ви
ждало.
Съобщаващиятъ се намиралъ на единъ отъ по
стовете надъ сигналния мостикъ. Отъ л"Бва страна
се открили норвежскитв бръгови батареи. Следъ
по-малко отъ секунда се разнесло оглушителенъ
грохотъ, повторенъ отъ ехо. Съ свистене и ревъ
падали снаряди отъ голЪмъ калибъръ около ко
раба, които се удряли съ сила въ корпуса на
кораба.
Земята се разоравала отъ залповете на „Блю
херъ" въ отговоръ на тия отъ брътовитв батареи.
Ракетитк отъ .Блюхеръ" прорЬзвали въздуха и
осветявали тъмния бръгъ.
Трудно е да се представи картината на този
нощенъ бой. Очевидецътъ помни само, че следъ
нъколко секунди отъ започване стрелбата отъ
брега се раздалъ оглушителенъ взривъ въ сръдната часть на кораба, гдето се намирали кора
бните самолети. Нагоре се издигналъ огненъ
стълбъ," освътяващъ въ цълъ кржгъ.
Не следъ много време произлъзълъ взривъ
въ боевитв запаси (патронитъ на картечнитв ленти)
на войсковигтз части, намиращи се на борта на
кораба. Крупенъ снарядъ падналъ въ марса на
фокъ-мачтата.
По-сетне корабътъ се силно разтърсилъ. Той
се взривалъ на " мина или отъ торпедо из
пратено отъ брега, смъртно раненъ, прав-влъ по
следни усилия. Обаче всичката артилерия все още
продължавала да стреля.
Снарядъ следъ снарядъ се удряли въ борта,
взривавайки се съ. оглушителенъ шумъ. Аварийната
спасителна партия работила, машинната команда
въ тъмнината се стремяла да изправи поврежденията, моряцитъ до шия въ вода еж стояли прави
при своитв механизми, до като нЪкой снарядъ се
взриве около твхъ. Б-вла пара излизала отъ паро
проводите около тржбитв и се смесвала съ
черния димъ.
НамиращитЬ се моряци надъ мостика се ока
зали отрезани оть него. Вземайки бързо решение

ТБ се спуснали на сигналния мость при постовете.
за управляване на зенитната артилерия.
Почти достигнали вече своята цель, по-скороскачайки, отколкото да се спускатъ, те чули гласа
на старшия артилеристъ: — „Батареите да прекратятъ огъня".
Стрелбата се прекратила почти мигновено.
Зловеща тишина обхванала кораба, поразенъ до
смъртъ. Отдадена е била котвата. Отъ минута на
минута наклонътъ на кораба се увелИчилъ на лъви»
бортъ. Корабътъ загиналъ.
Раздала се команда: — „Оставете
Сждбата на „Блюхеръ" била решена.

кораба".

Задъ борта било нахвърлено всичко което
може да плава — дъски, сандъци, пояси, за да се
даде възможность на намиращите се вече въ во
дата да се доберать до бръга.
Корабътъ билъ обхванатъ отъ пламъци. Огъньтъ
дошълъ до повърхностьта на водата, покрита съ
плаващо масло. Въ този моментъ паднала тежката
мачта; когато тя се повалила на борта, корабътъ се
обърналъ. Гръбнакътъ се показа лъ въ въздуха и потъналъ въ водата. Кърмата на кораба съ гребнитв.
винтове за мигъ наново се показалъ надъ водата
и изчезналъ за винаги. Тъменъ облакъ отъ гжетъ
димъ се вдигналъ къмъ небето.
Този епизодъ е изложенъ въ списанието „Ди
кригемарине" по следния начинъ:
„Въ 5.30 часа, когато отредътъ преминалъ по
край крепостьта Оскарборгъ, норвежскитв брегови
батареи открили огънъ отъ разстояние 500 метра
по челния корабъ „Блюхеръ". Брегътъбилъ покритъ
съ тъмнина, но „Блюхеръ" билъ добре вижданъ.
Той отговарялъ на огъня съ целата си арти
лерия. Огъньтъ на норвежскитв батареи билъ сподавенъ и проходътъ за германските кораби билъ
обезпеченъ. Между това „Блюхеръ" получилъ нъ
колко тежки попадения, въ резултатъ на което
били извадени часть отъ котелните и машинни
отделения и изникналъ пожаръ въ средната часть
на кораба и на горната палуба.
Въпреки старанието на екипажа, огъньтъ не
Могълъ да бжде потушенъ. Освенъ това, излизайки
отъ прохода Дребокъ, „Блюхеръ" получилъ попа
дение отъ бреговитЬ торпедни батареи и загубилъ
способностьта да се движи. Водата бързо запъл
нила кораба, загиването му било неизбежно. Командирътъотдалъзапов-Бдьза напускане на кораба".
„Блюхеръ" е изпълнилъ своята задача, да
обезпечи проникването въ дълбоко защитения съ
единадесеть дюймова артилерия и торпедни батареи
фиордъ, водящъ къмъ столицата на Норвегия —
Осло. Стратегическото и политическо значение на
обекта на операцията е напълно оправдало риска,.
довеждащъ до загиване на тежкия кръстосвачъ.
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Паспалеевъ

С~ь „ В а р н а " в ъ Цариградтъ и С о л у н ъ
Слънцето едва позлати съ лжчигЬ си тъмните
води на морето, когато нашиятъ корабъ навлезе
въ Босфора. Изчезнаха бурните черноморски бълни,
които ни люшкаха здраво презъ цялата нощь до
като навлязохме въ Босфора. Но тукъ безшумно
се струи водата ср-вдъ кичеститв брегове на Лзия
и Европа. Еднообразието отъ море до небе сега се
зам-вни съ великолепни дворци, красиви вили, бЪли
надгробни камъни, древни и средновековни кре
пости. Малъкъ, но гордъ пори ВЪЛНИТЕ нашиятъ
•български корабъ и минава между тъзи два брЯга.
Огъ дветЬ страни ни посрЪщатъ бойницитв и пу
стотата на Янатолийската и румелийска крепости,
мрачни и полуразрушени отъ времето. Янатолийската крепость, наречена отъ турцитъ Гюзелъ Хисаръ, което значи прекрасенъ дворецъ, е била по
строена отъ Баязидъ I Мълниеносни, при първото
преминаване на турцнтъ въ Европа презъ 1390 г.
Крепостьта Гюзадъ Хисаръ е построена върху раз
валините на гръцкия храмъ на Юпитера.
'
Приказно хубавъ е Босфоръ въ розовитв лжчи
на ранната утринь, ала най-очарователенъ е той
въ лунна нощь, когато СПЯЩИТЕ вълни се сливатъ
съ къдравия ликъ на луната и когато се чува
безгрижната пЪсень на н^кой закъснълъ лодкарь.
Все повече и повече корабътъ навлиза въ Бо
сфора и вхе предъ ОЧИТЕ ви се очертаватъ. чудни
картини:" виждате пътни резиденции, разкошни
дворци, сгушени села сръдъ стройни кипариси,
виещи се олеандри и овощни дървета. ,Ето потъ
нало въ зеленина, селото Еникьой. До него Терапия
с ь мекъ климать, разкошни вили, съ залива, станалъ исторически поради двубоя на византийската
и генуезки флоти. Тукъ мраморътъ започва да се
•среща все по-често и по-често, а сръдъ старите
паркове се скриватъ ВИЛИТЕ на князъ Ипсиланти
и вилата на Крупъ. На края на самия бр-вгъ,
дори до самата вода, се издига скелетъ дворецъ
Зомеръ паласъ, собственость на една старосветска
османска дама. ВИЛИТЕ на знаменитата фамилия
Ипсиланти, никога конфискувани отъ султанъ Селимъ III и подарени на Франция. Следъ Терапия
-се редятъ едноследъ друго села и летовища на цариградчани: Стения, Бебекъ, Ярнауткьой и ДРУ™. Отъ
къмъ Бебекъ долита шумътъ на трамваите и кучешкиятъ лай, които замиратъ сръдъ редицата
стени, полуразрушени и опърпани като наи-последниятъ хамалинъ.
" '
»*
д
На срещуположния брЪгь е Мала Азия,
която има мраченъ видъ. Тукъ тъмните и стройни
кипариси изведнажъ ви пренасятъ въ другъ СВ-БТЪ.
И тукъ се редятъ едно следъ друго селца. Следъ
Лнатоли-Хисаръ следватъ: Кандили, Виникьои,
Ченгелкьой, Кускунджикъ и най-после Хризополисъ или Скутари. Я какъвъ контрастъ! Тамъ, от
среща на европейския бръгъ е Стамбулъ. Тамъ
е шумъ, музика, движение, тамъ е праздникъ, а
т у к ъ мълчание. Тукъ е едно отъ най-свещените
мъста на Стамбулъ, пъкъ и за цЪла Турция, Тукъ
лежи погребанъ Ейгабъ Яйсаръ, знаменитият* знаменосецъ на пророка, падналъ при обсадата на
Византия отъ арабите. Надъ неговия гробъ Мохамедъ Завоеватель е построилъ една отъ най-ста-

ритв джамии. Около тази джамия като печална
гора се издигатъ гробовете. Тукъ почиватъ подъ
СЕНКИТЕ на кипарисите знаменитите родове на
днешна Турция: султани и дервиши, пълководци и
одалиски, роби и поети.
Величественъ трианонъ на мъртвите!.
Хризополисъ е получилъ името си отъ гръц
кия историкъ Хризисъ, синъ на Ягамемнона.
Тукъ и византийците еж били издигна пи никога
колосални статуи, въ паметь на това, че били по
лучили помощь отъ атиняните въ войната срещу
Филипъ Македонски. Въ близката долина до Ску
тари Константинъ Велики е победилъ Лициния. Въ
1569 год. градътъ е билъ центъръ на възстанието,
•организирано отъ Ецикъ паша срещу Сулейманъ II.
Тукъ сжщо, както въ музей, е запечатана вурху
ВСЕКИ предметъ и върху паметниците цълата исто
рия на блъттящитв падишаси. Скутари е градъ на
мъртвигЬ и затова той обича мъртвото; той е за
старото, за СВОИТЕ паметници, за историята, напи
сана върху каманитв и за старите обичаи на д-ЬДИГБ си.- На персийски Скутари значи спирка. И
наистина тукъ е първата спирка за ония които
отиватъ за Лзия и последната за Европа.
Бързо се мънять картините. Босфорътъ все
повече и повече се разширява и тамъ въ далечи
ната той се слива съ сребърната повърхность на
Мояморно море. Следъ меката утринна дрезгавина
едва се очертаватъ Принцовите острови.
Корабътъ ни минава покрай бъломряморния
великолепенъ дворецъ Долма Бахче, сравняванъ
по хубость съ дворцитк на Севилия и Гренада.
Започва да се разпръсва бълата омара надъ
водата и н-вкаква вълшебна приказка омагьосва
погледа. Цариградъ! Десетки, стотици минарета,
издигнати надъ седемте хълма,на които е построенъ градътъ на правоверните, прославятъ Лллаха!
Въковенъ градъ, чиито име се преплита въ
историческото минало на много градове е предъ с>менъ. Градъ, на който историята е написана отъ х о р а р имена на които ние не знаемъ, имената на хора*
които не сме срещали, нито въ нашата, нито вт*. ,•
общата история, но чиито улици и площади слС
строени и обливани отъ кръвьта на герои о т ъ т '
чужди и неизвестни за насъ епопеи, хора за които
не еж ни разказвали нито Пиеръ Лоти, нито Фареръ. Цариградъ, градъ, който отъ векове познава
тежкитв кървави борби и призрака на социалните
възстания, Цариградъ! Твоето име е свързано и съ
историята на моята родина! Колкото повече кора
бътъ се приближаваше, толкова по-силно растеше
у менъ желанието и нетърпението да се намъря
часъ по-скоро въ приказния градъ, влечеше ме го
рещо и неудържимо желание да поскитамъ изъ
потайните улици на Стамбулъ, да проникна въ му
зеите и да видя едно отъ чудесата на света—Св.
София. Но не само това... азъ знаехъ четамъ зздъ
разрушените стени на крепостьта почиватъ бранни
ци, мои прадеди броцятъ СЕНКИТЕ на Крумовитв и Симеоновитв войници, ЧИИТБ крилати устреми еж за
ставяли не веднажъ да треперятъ царе и патри
арси. Далечни и славни спомени отъ нашето исто
рическо минало оживъваха предъ менъ и се раз-
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пръсваха като разнизана броеница надъ позлате
ните минарета и красиви дворци
Захласнатъ отъ красивия ,-видъ на Стамбулъ
азъ не забелязахъ, че нашиять корабъ бъше хвърлилъ котва на пристанището.. Ревътъ на пристани
щето 6Ъ обхваналъ цъ\пия корабъ. Въ въздуха
се разнасяше миризма на карболъ и сажди. Тукъ
посръщатъ и изпращатъ кораби. Галата!. Голъмо
оживление. Търговията е обхванала целия животь. Пъстра тълпа отъ турци, араби, левантинци,
евреи, европейски търговци, моряци, просяци, ха
мали — всичко бърза, захласнато въ грижи за
сжществуването си. Нетърпение ме обхваща. Иска
ми се по скоро да слъза на пристанището, но това,
не е тъй лесно, това е невъзможно до като не
пристигнать полицейските, митническите и меди

цинските власти. Не следъ много чакане ГБ се по
виха съ една лодка. ПолицаигБ еж учтиви и спре
нати. Мнозина отъ ТБХЪ говорятъ френски, друг
английски, това обаче не имъ пръчи да вземат
понекога и рушветъ. Слизамъ най-после на пр1
станището и се запжтвамъ къмъ града, Множеств
народъ се движи изъ улиците, но нийде не се че|
вен"ве фесъ. Мисля си колко ли търговци еж ф;
лирали въ деня, когато Кемалъ паша е забранил
носенето му? Единъ младъ турчинъ ми разка
ваше, че неколцина стари фанатици турци в
Янкара не искали да се подчинятъ на това нарея
дане: Тъ били обесени на публично место. Кемал
паша въ своята' заповедь до населението казвал'
че фесовегЬ еж гръцки и че турците еж ги взел
отъ твхг.

Морски сиу&арь
Следъ като обиколихъ почти всичко по забе
лежително въ Цариградъ, късно вечерьта азъ се
завърнахъ на кораба. На разсъмване нашиятъ корабъ вдигна котва и ние напустнахме пристани
щето, оставайки въ дЪсно Сарай бурунъ и Стам•булъ. Следъ кулата на Леандра, навлъзохме въ спо
койното и красиво Мряморно море. Виждатъ се
лринцовитъ острови и на единъ отъ ГБХЪ (Халки)
- е отоманското морско военно училище. Въ ДБСНО
корабътъ ни минава край Флория и Санъ-Стефано.
И двете еж красиви курортни предградия на' Ца
риградъ.
О, Санъ Стефано . . . Нъма българинъ, който
минавайки край тебъ да не си спомня за обеди
неното си отечество, така жестоко разпокжсано по
силата на различни договори. Въ Санъ Стефано е
било провъзгласено свалянето на Лбдулъ Хамидъ.
Малко по-нататъкъ, кцмъ изтокъ се виждатъ друга
• група острови. Отъ ГБХЪ най-голБМиятъ е Мармара.
Постепенно нашиятъ корабъ навлиза въ Дардане
лигв, ключа на Черното море и вЪчната ябълка на
•раздори. Нийде не се-виждатъ повече полуразру
шени укрепления както тукъ по двата бръта.
-До като Босфорътъ е населенъ и отъ двете си
страни по цълото протежение, Дарданелигв еж,
пусти. Освенъ Галиполи и Чанакъ Кале, намиращи
се отъ двете страни и то на най-гвеното мъхто на
протока, други селища нъма. Дарданелигв изобщо
еж по-широки отъ Босфора, но бреговете имъ еж
навсъкжде по-низки, та окото може да обхване потчзлъмо пространство отъ околностите на протока.
Макаръ да еж се изминали повече отъ двадесеть
години отъ Европейската война тукъ спомените еж
"още пресни. Дошли отъ далечни краища, лакоми
за чужди земи, печална б е славата на съглашенДИТБ при Дарданелитв. Повече отъ 25000 англи
чани и французи сложиха костите си при брего
вете на Мряморно море.
Минаваме край Галиполския полуостровъ.
"Ето Шаръ-Кьой, дето Македоно-одринци отбиваха
бъснитъ атаки на турските пълчища. При ЧанакъКале турскитв власти ни спръха за проверка. И
тукъ земята е била оросявана отъ българска
кръвь. г\ тамъ въ далечината е Булаиръ. Ето го и
Галиполи. Не мога да откжена погледа си отъ това
мЪсто, дето мои родни братя прославиха името на
България! И идватъ ми неволно думите на на
шия народенъ поетъ:
Орелъ не б е
Но планини прехвъркна. - •:
Поклонъ предъ незнайнитътробове на скром
ните български юнаци, които почиватъ въ тази
земя. И още по-скръбно става на душата и болка
•свива сърдцето на българина за цялата страшна
трагедия, която изживЬ нашето племе.
Корабътъ минава край Седилъ Бахаръ на Га
липолския полуостровъ. И тукъ сжщо спятъ своя
непробуденъ сънь подъ бълигв кръстове французи
и англичани. Наблизо до ГБХЪ стърчатъ мачтигв
на потънали английски кораби за да напомнятъ
на свъта за потъпканата правда и алчностьта на
големите държави. Напустнахме и последното
укрепление Кумъ-Кале. Корабътъ бавно пори въл< «НИГБ на Бъло море и ни отнася къмъ Голготата
на българския народъ — Македония (Солунъ).
. Щомъ напустнахме Дарданелигв слънцето с%теашъ потъна въ морето и чернитБ крила на нощьта
•се спуснаха надъ насъ. Колко нищоженъ и безпо*мощенъ е човъкъ тукъ сръдъ тази водна пустиня!
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•.-.-, Нашиятъ корабъ е едно малко перце, олюлявано всеки мигъ отъ вътъра на ВЪЛНИТБ. Дваде
сеть часа ни остава пжть още, ако се смета, че
морето ще бжде все така тихо, както до сега. Лу
ната и звездите изливатъ сребъренъ дъждъ върху
вълните, по които Посейдонъ на вихрена колесница
гони русалките въ нощния мракъ. Шуми въ нощьта
Егея и шепне скръбната пвсень на роба, къмъ
който се носи нашиятъ корабъ.
Студенъ морския ветъръ ме заставя да слъза
отъ капитанския мостикъ, дето оставатъ кръмчията
и дежурниятъ капитанъ. Цвли четири часа непрекженато те ще стоятъ тамъ на поста си и ще насочватъ кораба напредъ. Сега на ГБХЪ е поверена
еждбата на цълия корабъ, еждбата на толкова
-хора... И те беззаветно оправдаватъ това. Животътъ
на тия скромни труженици минава сръдъ буря и
несрета, посръдъ леденъ вътъръ и зла зима тъ
безспиръ преброждатъ морета и океани и развъватъ знамето на България по всички пристанища.
Огромна работа извършватъ нашити макаръ и
малки кораби.
Рано въ зори осъмваме предъ величествена
пирамидална планина мълчаливо забила върха си
въ небесата.
Свътогорскиятъ полуостровъ! Тукъ е пребждвала боговдъхновенната душа на скромния бъл
гарски. историкъ Паиси. Недалечъ, прикжтано въ
самитв поли на планината се вижда малко заливче.
Сръдъ утринната омара полуостровътъ и живописно
то заливче се скриватъ отъ погледите ни. Минаваме
съкораба край полуостровите:Лонгосъ и Касандра
и навлизаме въ големия Солунски заливъ. Отъ из
токъ заливътъ е затворенъ съ полуострова Кара
Бурунъ, а отъ западъ съ делтата на Вардара. Съ
затаенъ трепетъ и радость въ душата очаквамъ да
видя Солунъ, люлката на българската просвета и
свещенното огнище на македонската революция.
Все по-често и по-често започваме да сръщаме
чужди кораби и ветроходи. Остава ни единъ часъ
до пристанището. Градътъ блести въ далечината и
се очертава амфитеатрално около залива. Виждатъ
се височините на Бешикъ дагъ. Ето и Беазъ-куле,
кървавата кула на страданието и страшнигЬ екзе
куции. Беазъ куле—това е гробницата на много
българи — борци за свободата на Македония! Тя
и сега напомня на чужденеца за тиранията въ тази
страна. Още по-далечъ на западъ блъсти сребър
ната ивица на легендарния Вардаръ.
Корабътъ спира на пристанището. Невъобразимъ шумъ и глъчка владъятъ-наоколо. Хамалитв,
отъ които повече еж евреи, сливатъ думите си и
странно извиватъ гласовете си, евкашъ пъятъ, ко
гато приказватъ. Тъхниятъ говоръ се различава отъ
говора на евреитъ, живущи въ България. На при
станището не се виждатъ много кораби. Въ сръб
ската зона стоятъ на котва два сръбски кораба.
Следъ войниттз, когато Македония бъше поделена
на части, Солунъ замря като търговски центъръ.
Слизането въ Солунъ За насъ българите не е тъй
лесно. Гърцигв се страхуватъ много отъ комити, а
особено следъ аферата Кулели. По всичко изглежда,
че нашити съседи не се чувствуватъ много сигурно
въ заграбената отъ ТБХЪ земя. Въ Солунъ гърците
иматъ голъмъ гарнизонъ и добре уредена тайна и
явна полиция. Тукъ просто гърцигБ еж фанатици
въ умразата си спръмо всичко българско, а осо
бено войската и полицията. Опитахъ се да слъза,
но се убедихъ, че това не е тъй лесна работа. Тукъ

78

ЛЩбки елоЬйул

митарствата започватъ още отъ момента, когато
•пристигне лъкарьтъ за да ни прегледа да не би да
има заразени отъ чума. Следъ медицинския прегледъ
ние пакъ поискахме да слъземъ, но часовиятъ не ни
пустна. Следъ малко се явиха двама д у ш и : единъ цивиленъ и единъ подофицеръ, които ни поканиха на
френски да ги последваме. Т Б ни заведоха въ при
станищното комендантство- Отъ тамъ ни върнаха
обратно на кораба за да вземемъ бележка отъ на
шия комендантъ, че наистина служимъ на него
вия корабъ. После ни фотографираха и ни зале
пиха ликоветв на четири места, въ единъ голъмъ
тефтеръ и едва тогава ни пуснаха да отидемъ въ
града. Изъ улицитв требваше да вървимъ мълча
ливо, понеже тукъ има толкова много гъркомани,
които разбиратъ български и които на всъка крач
ка ни шпиониратъ. Сега, напълно разбирамъ тра
гедията на всички ония българи, които ЖИВ-БЯТЬ
тукъ и не СМ-БЯТЪ да проговорятъ една българска
дума.
По своето месторазположение градъ Солунъ
е единъ отъ най-красивитБ градове на Македония и
при това съ голвмо международно значение. Той
е старъ градъ, построенъ още въ 315 год. преди
Христа отъ Касандъръ, зетъ на Филипъ Македон
ски. Нареченъ е на името на жена му Тесалонике.
Градътъ много пжти е билъ обсажданъ и нападванъ отъ пирати и варвари, но ЯКИТЕ стени, които
еж го опасвали, еж го спасявали не веднажъ отъ
ТЕХНИТЕ нападения. Между 7 и 9 въкъ еж били из
вършени шесть нападения на града отъ българите.
Презъ 677 год. българитв заедно съ славянските
племена еж нападнали града Солунъ и съ специални
машини, бълващи огънь еж успъли да опожарятъ
часть отъ него. Цълиятъ градъ е билъ заобиколенъ
съ яки стени, отъ които днесъ еж оцеляли само
Беязъ-куле и Еди-куле. Въ 1430 година градътъ е
билъ превзегь отъ турцитв. Солунъ е българскиятъ
Ерусалимъ, защото отъ тукъ най-напредъ излезе
просвътителната искра за всички българи и покъсно се разнесе и въ нашити съседи. Освенъ Св.
братя Кирилъ и Методи, градъ Солунъ е далъ на
България и много видни македонски дейци. Не
веднажъ българските дружини еж проливали кръвьта си предъ яките солунски укрепления. И не вед
нажъ бойни рогове еж огласяли околностьта му.
Солунските стени еж треперяли подъ ножа на Калояновитв войски и ако не бъше убитъ Калоянъ

коварно отъ куманския войвода Манастрасъ, подкупенъ отъ Борила, не би помогнала и чудотвор
ната икона на Св. Димитъръ Солунски, както пишатъ това гръцките хронисти, че ужъ Св. Димитъръ
спасилъ града!
Помни Солунъ атентата въ 1903 год. важно
събитие въ историята на.македонската освободи
телна борба до Илинденското възстание. Известниятъ пжтешественникъ Бартъ казва,- че Солунътребва да бжде българска столица, а англичанитЬ:
Макензи и Ерби го наричатъ българско пристанище.
Въ Солунъ е било отворено първото българско
училище отъ просветената на времето българка
баба Неделя. Тамъ имаше до Балканската война
мжжка и девическа гимназии и няколко основни
училища. Не само историци и пжтешественици
отъ миналото, но и доскорошните господари наСолунъ потвърдиха съ догойоръ, сключенъ съ Бъл
гария презъ месецъ май 1912 год. че този градъ
е български и остава въ предълитБ на България.
Но не само това! Българските храбри войски презъБалканската война, понесени на крилата на любовьта къмъ отечеството и страданието на брата
робъ разгромиха вековната империя и първи за
владяха града на нашите първоучители. Минавамъ
край едно училище, по стенитв на което още личатъ следи отъ куршуми. Тукъ вс^ка улица и всъка
кжща все още ви напомнятъ за свръхчовъшкия
подвигъ на една наша дружина, водила бой съ
цъла гръцка дивизия.
По мръкнало се върнахме на пристанищетоХиляди електрически лампи освътляватъ града. Мо
рето е заляно отъ светлина. Чудна феерия пред.
ставлява градътъ, а гледанъ вечерь откъмъ моретоЧува'се сирената на нашия корабъ. Ние сме го
тови за пжть. Застаналъ на мостика.комендантътъ
на кораба дава СВОИТЕ нареждания и заповеди за
тръгване. Бавно се отдалечаваме отъ залива.
Нощьта отново спуща крилата си надъ морскаташирь. 1 НашитЬ погледи вече не виждатъ нищо.
освенъ: вода и н е б е . . .
Сбогомъ Солунъ, сбогомъ земя напоена съпотоци кръвь на нашите героични братя и ти легендаренъ Вардаръ, край чиито брегове още витаятъ сенкитЪ на падналите борци, Т Б напомнятъ
на насъ ЖИВИТЕ, че само въ беззаветната борба е
залогътъ за по-доброто бждеще на измжчениж
български македонски народъ!

И з ъ ж и в о т а и деиностьта на организацията
По случай освобождаване на българското Бтшшорие,
Македония н западннтт» покрайнини, между Негово Величество
Царя и Главното управително тбло б-Ьха разменени следните
телеграми:
Александъръ Маноловъ
Председатель на Бълг. нар. морски сговоръ
Варна
Искренно благодаря Вамъ и на членовете на морския
сговоръ за любезните честитки и благопожелания по случай
СвътлигЬ Христови праздници. В о и с т и н а В о с к р е с е .
Ц а р ъ т ъ.
Негово Величество Царя
София
*'' Въ деня на Великия Христнански праздникъ честитимъ на
Ваше Величество — първия морякъ — българското Б-Ьломорие.
Вашето въжделение и съкровената мечта на Морския сговоръ
днесъ еж оежществени. Да пребжде династията на Българските
Царе на Егея. Христосъ Воскресе № 169. 29. IV. 1941 год:
Председатель Б. н. м. сговоръ
Александъръ Маноловъ
По сжщия поводъ Главното управително ТБЛО изпрати
поздравителни телеграми до пълномощните министри на Гер
мания и Италия, както следва:

Негово Превъзходителство ГерманскияПълномощенъ министъръ—София.
Въ деня на българското възкресение, неможемъ да не
отправимъ братски благодарности къмъ д-Ьлото на Велики»
Райхъ и неговата храбра армия. Молимъ Ваше Превъзходи
телство да станете изразитель на нашит* чувства предъ водача
Х и т л е р ъ за освобождението на българските земи и край
брежия и пожелания за рожденния му день № 170. IV. 1941 г..
Председатель Бълг. нар. мор. сговоръ
Александъръ Маноловъ.
Негово Превъзходителство Италиянския
Пълномощенъ министъръ—София.
Въ деня на българското освободително възкресение
неможемъ да не отправимъ братски благодарности къмъ далото
на Италия и нейната храбра армия. Молимъ Ваше'Превъзхо
дителство да станете изразитель на нашит* чувства предъ Краля
Императоръ и Дуче за освобождението на българскигЬ земи и
*райбръжия № 171. 20. IV 1941 год.
Председатель Бълг. нар. мор. сговоръ.
Александъръ Маноловъ.
Въ отговоръ на изпратените телеграми въ Г. У. Т. се
получиха благодарствени писма отъ пълномощните министри
на Германия и Италия.
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Българска Земейл. и Кооперативна Банка
НАРОДНО УЧРЕЖДЕНИЕ
за

ОБСЛУЖВАНЕ СЪ КРЕДИТЪ БЪЛГАРСКОТО
СТОПАНСТВО И КООПЕРАЦИИ

Основано въ 1864 година.
КАПИТАЛЪТЪ Е НЕОГРАНИЧЕНЪ
ОБСЛУЖВЯ СЪ КРЕДИТЪ:
ЗемедЬлскитЬ стопанства, земедЪлскитв кредитни и кооперативни потребителни
сдружения, тЬхнигЪ съюзи и воднитЬ синдикати; занаятчиите и занаятчийските
кооперации; популярнитЬ банки и ТЕХНИТЕ съюзи.

Земеделски орждия и машини, подбрани семена
12 за ПОСБВЪ на зърнени храни и фуражъ, меденъ
сулфатъ (синь камъкъ) за пръскане и предпазване лозята и овощНИГБ градини отъ болести и за зашита отъ паразити; купува
бакъръ, дървенъ материалъ, смазочни и горивни материали;
занаятчийски материали и пр.
за

продажба и износъ на земеделски произвеЦЦЦрДДдЛ МИ. д е н и я > събирани отъ кооперативните сдружения:
тютюнъ, пашкули, розово масло, пресни, сухи и консервирани пло
дове, зърнени храни и фуражъ, мешини, сахтиянъ, килими и лр.
ТТЛРТТЕТТТТХТТТТТ'

т г «т>ъг!ТТТТ>Я «всички банкови операции, приема спестовни влоХк ооЪуШР<*' ГОве, срочни и безсрочни, при най-износни условия.

Седалище и управление въ София
112 клона и 53 агенции въ всички производителни, земеделски
градове и села. 250 популярни банки въ ц-влата страна, които
извършватъ влогово-акредитивна служба.

И С К О В И Ч Ъ & ЛЕВИ А. Д.
Придворни д о с т а в ч и ц и
РУСЕ - СОФИЯ
фабрика за химически произведения и тенекиени издЪлия.
Телефони: Русе: 22-33 и 22-34 — София: 3-27-67.

Първа Българска Петролна Индустрия й. Д.—Русе петролна рафинерия
Производство на бензннъ, петролъ, газьолъ, пжкура
Вносъ на всички видове петролни деривати.
Генерално представителство на световно известнигЬ американски
Телеграми: Рафинерията,

МаСЛа „СЪНЪ ОЙЛСЪ".

Телефонъ 2851.

Българско Акционерно Дружество „ПОСТОЯНСТВО"—Русе

а
й

Производство на всякакви памучни, ленени, коно
пени и полуютени платове и бризенти.

а

Телефонъ 26-91.
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Анционерно дружество — Русе
Т е л е г р . а д р е с ъ : „Юта"

%

- Т е л е ф о н ъ 25-55.

О. О. Д-во
ЦЕНТРАЛА: РУСЕ

Телефони; Кантора № 22-72
Рафинерия № 24-63

Телегр. адресъ:
ФЯРЪ—РУСЕ.

БЕНЗИНЪ, ГАЗЪ, ГАЗЬОЛЪ, ПЖКУРА
Приема и изпълнява бързо .и акуратно.лорхчки.
Продава цинкови, железни и ламаринени варели отъ всЬкакъвъ литражъ.

ъ Едуардъ Ригяеръ
БЪЛГ. ЛКЦ. Д-ВО .

за Книжна Търговия и Индустрия

Тел. № 20-87

Печатница „Войниковъ" — Варна — Тел..26-82
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В е л и к о л е п е я ъ плажъ.

Най-могдерно у р е д е н и морски студени и т о п л и бани*

ВсЬкакъвъ видъ морски спортъ. Ручь-банъ (водна пързалка).
Максимална лековитость.
Категоризирани и нормяраян хотели, ная^ионп, вяла, квартири и ресторанти.

5 0 % намаление з а п л т у в а я а п о 5 . Д . Ж. п р в з ъ о в з о н а . |
Ч у д н и о к о л н о с т и з а е к с к у р з и и и и з л з т и , к р а с и в а природа.1
Всекидневни концерти обЬдъ и вечерь въ морското казиао. Д А Н С И Н Г Ъ-Б А Р Ъ .
Устройване морски тържества и забави.
Избортз н а . Ц а р и ц а н а плажа".

К У Р О Р Т "Ь

Музикални т ъ р ж е с т в а .

К О Н С Т А Н ТИ НЪ'
ЯС В.
Прелестно кжтче кран морския брЪгъ за истинска почивка и отмора.

«пор

3

83
Плажъ
морски топли и студени бани.
Първокласенъ ресторанть. V Джазъ. Дансингъ. 83
I Хотела ремонтиранъ. Стаитв снабдени съ течаща изобилна вода. йнгажиране стаитв предварително.
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БЪЛГАРИ,
Подкрепяйте родното корабоплаване! Въ мирно Й
23
§ време търговскиятъ флотъ йоси благополучие на стра- Ц
Ц ната, въ военно време силниятъ флотъ е гаранция за й
8 по-сигурното опазване границите на отечеството ни. Ц
8
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Утре, когато моретата ще бждатъ свободни и бъл
гарските кораби забродятъ къмъ близки и далечни
пристанища, всвки ТОНЪ българска стока тръгва да
бжде товарена на български параходъ.
В
За което и да е пристанище, ако има да товарите, &
най-напредъ потърсете български параходъ.
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БЪЛГАРСКОТО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО Д-ВО
ПОДДЪРЖА:
^ 1. Пжтническа - стокова линия по българското крайбрежие.
§
Щ 2. Пжтническа - стокова линия до пристанищата на Палестина и Ш
§
Египетъ р
§ 3. Пжтническа-стоковалиниядоЯнверсъивс-вкозападно-европейско Ш
Щ
пристанище на Континента И Днглия-при достатъчно товаръ. Щ
4'Л-Ьтни туристически пжтувания до Цариградъ и обратно.
В
5.1По споразумение, може да се отправи параходъ до ВСБКО пои **
станише на Черно и .Средиземно морета.

^ Пътувайте и поверявайте етокнтъ- си на' параходит-Ь Ц
| яа Българското Търговско Параходно Дружество, дало |
Щ•.;"•."'достатъчйо. доказателства на добъръ пазител*»' на
8
интересит* Ви.
988888
Печатница -Войниковъ- — Варна

