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НИКОЛА В. РЯКИТИНЪ И НЕГОВОТО ДЪЛО.
Всички го оплакаха, и искренно, безъ прит- ници отъ нашата интелигенция, които търсятъ да
ворство. Защото всички го обичаха, тоя чистосър- запълнятъ пропастьта, образувала се въ течение
деченъ и незлобивъ певецъ, който съ любвеобил- на десетилетията следъ Освобождението между
ното си с с р д ц е и широката си душа искаше да последната и ядрото на народа и се стремятъ да
обгърне всички въ друж
се доближатъ до народ
<ба и обичь. Винаги благъ,
ната душа. Той б е неумослънчевъ, той излъчваше
римъ въ истински кул
отъ сжществото си нещо,
турната си дейность въ се
което стопляше сърдцалото, чията духовна ни
та на околните, както и
щета искаше да премахне
простите и безискуствесъ силата на освежител
нигЬ му песни съ своята
ното си слово. Като читанепринуденость йсветли
лищенъ деецъ той бро
на затрогватъ при първо
д е ш е като истински алое
четене. Скроменъ, безъ
то лъ отъ село въ село
параденъ петосъ и произъ Плевенския край и
тивникъ на стеснителни
будеше у народа по-вист е условности на живота,
ши потребности. И наротой п е на воля, далечъ
дътъ, вср-Ьдъ който той
о т ъ интригата, коварст
д е й с т в у в а ш е и чийто
вото и сплетнитЪ на го
здравъинстинктъумее да
лемия градъ, затова и Г Б
цени отдалите му се въ
ме можаха да го засегбезкористна и беззаветна
*натъ почти до края на зем
служба, му даде заслу
ното му поприще. Почти,
женото миналата година,
защото най-после той все
когато на юбилея му въ
чтакъ стана жертва на чо
Пл-Ьвенъ и родното му
вешката дребнавость и
село Лжджене (Орханийнедомислие.
ско) така спонтанно, не
Израстналъ изъ недра
принудено
и трогател
га на народа си, издигно му поднесе благодарналъ се на една висота,
ностьта си. За тия му
която м а л ц и н а негови
големи заслуги къмъ чи
синове еж достигнали, той
талищното ни д-Ьло ми
запази до край интим
налата година той б е изната връзка съ тоя набранъ за председатель
родъ Той може да служи
на читалищния съборъ
за св-Ьтълъ примЪръ и
в ъ Пл-ввенъ и провъзглаН. В. РЛКИТИНЪ (1885—1934 Г.)
поощрение на ония ратсенъ за почетенъ членъ на

ница 4
Върховния читалищен?* съюзъ.,Ето защо. нашите • вЪва як>6вео1>мянЬ 'и въЧ^иЙотаи бита насегаглни^
читалищни деятели така болезнено чувствуватъ не- имъ обитатели, йли 'пъ!къ при тъхния. в^дъ тгредъ
гова.та незаменима -загуба. Особно днесъ изпъква' о ч и г в м у изпъ^ватъ 'вь 'йиде-ния^инЪлит-Б чутовнивъ ярко осветление грамадното значение на тая не- . лтоДвиз^йа бъ^лГа^скоУо тиге^е и неговитъ герои,,
гова ч дейность, цопато предстои да се обнсви душала Освенъ това-, "гаУ тфуфода му служи често за да
на нашата '.интелигенция и да "се създаде нова Символизира %>езъ н<-я личните си преживявани
такава, която да е преодол-Ъла себичното в>"себе •й •'й.Ъ-йия си духовенъ миръ въобще.
си и преизпълнена отъ високото съзнание за
Ракитинъ б е родениятъ поегъ на Ду^аБскьта
общественъ -дългъ, да е готова за общестйенъ • равнина и долината на Витъ. ОбъЧЪ не по-малко
подвигъ : и жертва за народа.
любовь и купнежъ т©_ гегй.ь&а и къмъ родното
14>отъ. поезията му лъха дьхъ «а черноземъ. море. Той е пърйиятъ български поетъ, който възТя е близка до-душата на народа, жив-ве съ ра пе ЧернО Море <съ цЪла сбирка пъхни (из/ези;
достите, интересите, грижитЪ и болкит"Б на бъл . презъ 1924 г.). Той идваше години наредъ лете;
гарския орачъ, ..жетварь,,. озчарь и лозарь и се на м-фето и се унасяше въ блънове по неговит!
явява »като изразитель "на народните купнежи и Простори. Тия си блънове и всички преживени не
и вьчщелгния.-Ракчтичъ б е вцъхновениятъ пъвець, •" морския б р е г ь настроения той изпт. въ ордечки
и на нашата, родна природа. Особно.б-всрастнапа и прочувствувани пвсни, които сггшо така пред*-'
душата му с ъ дунавските полета и благословения в а т ъ р а з н и г в нюанси на черноморския пейзаип,
трудъ на нашия сеяянинъ по тЪхъ. Образите изъ тъй добре познатъ нему. И видътъ на морски!
бита и работата на последния го преследваха и безкрай буди въ него молитствено нестроен»:
тогава, когато . той се •отдаваше ча блянове по той коленичи предъ неговата безмълвна чишин»
морския безкрай—й тамъ той виждаше стадо оть и преживява дълбоко утринната благссло! и» н«
необуздани коне, ливади съ едри рунтави овчи Бога. Окщо и яросгниятъ вой нв морскитъ вътС
стада, обширни поля и пр.
кара душата му да почувствува Всемогъщия. Така
:
При вида на безконечния ширъ на равнината и при тишината и при яростьте нй морето тойм»
неговата душа многократно изпада въ религио- живЪва ритъма на въчностъта.
зенъ' екстазъ и отправя топли молитви къмъ Все
Големъ любитель на морската счиХи*", тЬ9
вишния. Съ тая природа поетътъ има такъвъ инти- н-Ьма къмъ морето Само отношението на меЧтгменъ контактъ, че я познава въ всичкитъ й нюанси тель — естетъ. Ако и да нтзмв оня вмтрешенъ Ш\
и разноличие. Затова и той се явява като най-н-Ъж- тактъ съ морската природа както съ полски** »•
ниятъ и тънъкъ пейзажистъ въ нашата лирика. Той дунавския ландшафтъ, той и тукъ не Дава сгнс'
рисува природата въ пролетна промяна съ цъф импресионистични картини на морето, а ^есто сим
нали вишни, когато се оглежда въ дунавските волизира и богатството на душевния, си миръ .«:
вълни като момиче съ китка отъ кокиче. Той ни я ^неговихй образи. Морето го Свързва чрезъ ре»
представя и въ зноя на лотото съ нейните златни гиозенъ екстазъ съ Бога и му нав-вва философ:
ниви, гдето неуморно се размахватъ сърпове подъ ски мисли, които го носятъ въ мира на абсОлЮТ'
палящето слънце и звучи жалбата на класовете, ното. Той създава и митичния образъ нв морска
като при това създава съ голъмъ замахъ грандиоз Лорелай („Морска балада"), както и оня на българ
ни митични образи. Така напр.' той символизира ския морски царь Черноморъ.
непоносимата жега въ образа на огрбменъ огненъ '
змен,. изпущащъ пламъци изъ устата си, който
Съ тая си морска поезия и съ посветенит*
денемъ рони житата и гори тревите, а нощемъ си^на Дунава сюжети и пътни Ракитинъ твори и
се гурка жаденъ въ Дунава и ококорените му действува дълги години въ духа на идеитЪ на Б
очи свЪтятъ страшно. Чудни импресионистични об М. М. С. и допринесе т%ърде много за внедрява
рази създава той и на есенния пейзажъ, който му нето на гол-вмата идея'за морето и Дунава въду
д а в а възможноеть да изрази тихата си.мелан- шата на нашия пародъ, особно въ интелигентскихолия, основния т о н ъ на творчеството му Съ т-в кржгове и създаде единъ - по-интименъ кон
н-вколка.линии нахвърля и ти пи ч е н ъ зименъ тактъ с ъ т^хъ. Той- бтзше с ъ щ о така дълги годи
ландшафтъ сь неговата ледена скованость и иг ни редовенъ сътрудникъ на списанието ни, от*
лени м р а з о в и т и тръпки. Съ сжщата лекота страниците ча което будавше любовь къмъ родно
създава и пластични и пълни съ настроение образи то море. Освенъ това,той вче участие и въ на
на свежото утро, знойния день, благоуханната шия първи литературен* конкурсъ за написване
нощь, тишината, вятъра, МЪГЛИТЕ, дъждп> и дпу^ на цикълъ отъ морски п-тзсни, при което неговигите природни стихии. Изобщо той е влюбенъ въ ятъ цикълъ биде удобренъ отъ. журито за напе
тая природа и се отдава постоянно на романтични чатваме и помЪстенъ въ списанието. Ето з*шо».
бл-внове по. нея.
. „ • • • . делото на морска България гтонася наистина те*;
.
Яла въ. Дунавската равнина и на Дунава той ка загуба съ неговата гибель.
не вижда само природата и пейзажа, а се вжиВарна, май 1934 г.

ЖИВОТЪТЪ Н * Н Я Ш И Т Ъ ПРИСТЯНИЩП П Р Е З Ъ 1933 ГОД
„ В ™ Р * К И Т Р У Д Н И Т * икономически условия, при° Д
които беха поставени да работятъ пристадищата
I.
презъ изтеклата година, не може да се отЬечГ г! ял п
животътъ вътъхъ е билъ интензивенъ, което с еВвИйЖжд ад к 1933 гг м^п - ! + " е Н 3 к о Р а б и т * - П р е з ъ изтекла*
отъ долуизложеното.
^ ^
^орскит* ни ,пр 4станища с Ж били посетен*
.
общо отъ 5488 кораба съ 2,197,892 нето рег. тон*
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вместимость, отъ които 4460 кораба съ 374,760 нето
рег. тона вмъстимослъ ,отъ крайбрежието.
По знамена пристигналите отъ чужбина ко
раби се разпредълятъ така:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Българско
92 броя съ 113,043 нето рег. тона
Италиянско 506
„
1,077,366
Английско 108
177,907
Германско
85
159,807
55
80,249
Холандско
50
Гръцко
92,973
40
Ромънско
•35,290
19
15,546
Данско
18
22,357
Шведско
5.
11,633
Френско
4,546
Норвежко
2
4,740
2
Унгарско
3,268
2
Перуанско
2
6,040
Панамско
2
3,775
Естонско
1
1,107
Полско
1
1,194
Испанско
1
1,726
Египетско
9,487
Американско 1
1
124
Турско
Всичко: 983 кораба съ1,822,178 нето рег. тона
.45 платнохода
954 „
„ „
Всичко пристигнали отъ чужбина: 1028 кораба
съ 1,823,132 нето рег. тона.

Отъ' гореизложеното се вижда, че първо мъсто въ посещенията на морските ни пристанища,
на корабите, идящи отъ чужбина, се пада, както
всъка година, на италианските кораби, следъ това
следватъ английските, българските, германските, и
пр. Въ сравнение съ 1932 г. забелязва се едно чув
ствително увеличение, както въ броя, така и въ то
нажа на корабите, посетили морскитъ ни пристанаща, идящи отъ чужбина.
б) Международенъ т р а ф и к ъ п р е з ъ годината
въ тия пристанища еж внесени отъ чужбина 115,161
тона, а изнесени 244,634 тона стока, която се раз
пределя така:
I Вносъ
54,463 тона
1. Метали
10,552 .
2. Горивни материали
10,339
.
3. Морска соль
8,439 „
4. Химикали
4,260 „
5. Асфалтъ
3,063 .
6. Коксь
8,780 .
7. Текстилни
1,694 .
8. Екстракти
1,657 „
9. Кожи
1,532 „
10. Масло за ядене
1,314 „
11. Масло индустриално
1,095 .
12. Минер. масла
1,225 ,
13. Хартия
1,067 .
14. Плодове
877 ,
15. Колониалъ
497 .
16. Каучукъ
449 .
17. Машини
605 .
18. Бои
37 „
19. Каменни издалия
2,966 .
20. Разни
360 .
21. Вещество за щавене
80 .
22. Семена
—&
115,161 тона
Вгичко=
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II Износъ

.1. Жито
2. Бобъ
3. Царевица
4. Други зърнени храни
5. Маслени семена
6.^ Фий
7. Тютюнъ
8. Кюспе
9. Яйца
10. Брашно
11. Ржжъ
12. Трици
13. Захарь
14. Дървени вжглища
15. Меласа
16. Анасонъ
17. Рапица
18. Зеленчуци
19. Кожи
20. Пашкули
21. Млечни продукти
22. Разни

I

• -

69,701
'27,500
21,421
17,252

тона
,„
-,.
„

10,632 ...

28,105 „
15,695 ,
18,840 ,
7,968 .
2,626 „
1,635 ..
8,271 .
1,874 „
7,500 .
374 .
288 .
144 ..
.500.:..
400 .
67 .
1,264 .
2,585 , .
Всичко = 244,634 тона

Отъ тия цифри се вижда, че първо место въ
вноса, както и всъка година,се пада на металнитв
произведения, после следватъ горивни материали,
морска соль и т. н. За забелязване е, че тази го
дина сме внесли 10,000 тона морска соль, което се
дължи на това, че поради многото дъждове презъ
годината, производството на местна соль се ком
прометира. Въ износа първо мъсто се пада на
житото, после следватъ фий, бобъ и т. н. Въ сра
внение съ 1932 г. въ вноса нъма разлика, когато
износътъ е намаленъ съ 80,000 тона, а въ.сравне
ние съ 1931 г. —съ 230,000 тона.
в) Крайбръженътрафикъ. Морското ни край
брежие, представлява добъръ обектъ за развитието
на крайбрежното ни корабоплаване, благодарение
на вековните гори, съ които то е надарено и отъ
които може да се добие добъръ материалъ за превозъ. Съ разработването на тия гори и съ разви
ването на морскитъ ни курорти ще се развие и
^крайбрежното ни корабоплаване. Презъ миналата
1932 г. въ всички морски пристанища е внесено отъ
крайбрежието 18,183 тона, а изнесено 24,638 тона
стока.
г) Пжтници. Броять на влъзлитъ въ морските
ни пристанища пжтници е 23,591, а.на излъзлитъ
22,334. Въ сравнение съ миналата 1932 г. нъма чув
ствителна разлика въ тоя брой.
д) Пристанищни приходи. Постжпилитъ презъ
годината приходи отъ морските ни пристанища се
разпредълятъ така:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Отъ
„
„
„
„
.

товарно право
корабно право
санитарно право
фарово право
наеми на мъста
разни

15,901,817
4,226,731
1,496,581
4,454,573
1,839,951
4,381,088
Всичко: лв. 32,300,741

е) Преносна с л у ж б а . Презъ изтеклата година
въ Варненското пристанище еж работили 150 работ
ника и 140 колари, а въ Бургазското 570 работ
ника и 136 колари. Варненските работници еж по
лучили срьдно по 18ОО лн. мегечнп а <гт>га- - -г
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по 2250 лв. Каруцарите въ Варна еж получили по 15. Стъклария
1520 лв. месечно, а въ Бургазъ по 1770 лв. Както 16. Разни
се вижда, работницитЬ въ Бургазското пристанище
II Износъ
еж поставени материално по-добре отъ варненски
те, когато миналата година бЬше обратното. Общо • 1. Яйца
въ дветЬ пристанища работятъ 1080 работника и
2. Жито
276 колари, които еж пренесли единъ товаръ отъ
3. Ржжъ
360,000 тона.
4. Царевица
Презь цЬлата година тази служба е функциони
5. Разни зър. храни
рала добре и не е давала поводъ за сериозни оп
6. Варива
лаквания. Въпреки че презъ тази година комисията
7. Бобъ
е успала да намали броя на работницитЬ съ 140
8. Брашно
човека и коларите съ 44, постоянното намаление на
9. Трици
трафика ще наложи и за въ бждеще намаление на 10. Плодове
работницитЬ, за да може да се получи една задо 11. Зеленчуци
волителна надница за живеене на работника.
12. Семена маслени
Ржководството на таза служба съ правилникъ 13. Тютюнъ
'«%ЖЙ5
е пов-врено на една комисия, въ която влиза по 14. Меласа
единъ представитель на ВСБКО заинтересовано със 15. Вжглища
ловие. Съ това службата е разрешила най-правилно 16. Камъни, земи и др,
въпроса за преносната служба.
17. Кожи
,

II. Дунавски пристанища.
Презъ изтеклата година дунавските пристанища
еж били посетени отъ 9991 кораба съ 1,808,866
нето рег. тона, отъ които 1220 шлепа и 1894 платнохода.
По знамена параходите и шлеповете се разпредълять така:
1. Английско

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Австрийско
Българско
Белгийско
Германско
Гръцко
Италиянско
Ромънско
Турско

63 броя съ 28,074 нето рег. тона
2273
762,124
948
58,658
263
43,513
586
144,865
195
28,818
4
2,237
1439
139,631
3
339

Унгарско
1249
Френско
177
Холандско
240
Чехско
409
Югославянско 248

308,629
26,619
70,775
84,819
47,488

Всичко: 8,107 съ 1,800,989 нето рег. тона
Отъ тази таблица се вижда, че първо мъхто
въ посещенията на нашит* дунавски пристанища
отъ параходи и шлепове се пада на австрийското
знаме, а следъ него идватъ ромънското, унгарското
И Т* Н»

б) Международенъ трафикъ. Презъ годината
въ дунавските ни пристанища еж внесени отъ стран
ство и изнесени, както следва.
I Вносъ
1. Срль морска
2. Материали
3. Горивенъ материалъ
4. Коксъ

5. Химикали
6. Бои
7. Лсфалть
8. Масла минерални
9. Масла индустриални
10. Пръст, издалия
11. Дърв. материали
12. Хартия
13. Кожи
14. Текстилни

708
906
3,755
21,826
1,258
74,257
5,314
.1,020
* 3,315
-' ;325

; 856
-' V
' 1,127

.<?/? 18
408
3,382
8,951
500
618

657
3,466
19. Разни
872
20. Рапица
365
. Всичко:
132,331 тона.
Отъ тия цифри се вижда, че първо место отъвноса по Дунава заематъ горивнитЬ материали (бензинъ,
петролъ, нафтъ и; пр.), следъ тора идватъ каменната
соль, метали и пр. Отъ износа първо мЬсто се пада
на царевицата, второто на житото и т. н.
в) КрайбрЪженъ трафикъ. Крайбр-Ьжниягь
трафикъ по дунавското ни крайбръжие е доста незначителенъ. КрайбрЬжната служба отъ дълги го
дини се изпълнява отъ унгарски и австрийски па
раходи, което е гол-Ьмъ минусъ въ нашата корабо-,
плавателна политика. Отделението проучи всестра
нно условията за пущане на 2 държавни влекача.
за изпълняване на тая служба, обаче срЬщать се,
прЬчки, които требва на всЬка цена да се отстранятъ. Общо въ всички дунавски пристанища е вне|
сено 19,705 тона, а изнесено 12,784 тона стоки.
г) Пжтници. Всичко презъ-дунавскитЪ приета18. Кюспе

^ ^ о а п р е з ъ г ° Д и н а т а еж слЬзли 44,546, а заминали
37,885 пжтника. д) Пристанищни приходи. Постжпили с*;
следнитЬ приходи:
1. Товарно право
6,593, 058 лева
2. Корабно право
1,383,421

3 Наемъ отъ мъста
4. Разни
Всичко:

613,422
1,635,286
10,225,268 лева.

Преносна служба. По дунавскитЬ пристаниш»:
имаме
организирана преносна служба въ приста
19,211 тона
нищата Русе, Ломъ, Сомовитъ, Свищовъ и Видин*
9,727
1амъ еж ангажирани всичко около 500 работник»
44,393
«ази
служба въ дунавскитЬ пристанища сега «
2,091
организира и не е поставена още на оная висота
3,396
к
°яго тя се намира въ морскитЬ пристаниш»
222
аКарЪ
м
ог<Г
^ е бюджетътъ миналата година дрв».
и
6,834
а
1 ° ° з «-ь<:н-Ь и неговото упражнение можа Р
2,286
почне едва презъ Юлий, службата бъ така брг»
121
низирана, че можа да даде добри резултати.
248
отд лянето
*
на службитЬ по експлоатац*
а т я ...
174
ята
на
пристанищата
и тая на постройкитЬ на пр*
5,307
о ? п ^ а Т 3 ' експеДи™вностьта на работата на все*
128
С Т В у в а незабавно
с^?жба
^ Т У В въ
- понеже ВС**
1,580
<-лужоа влвзе
о) м <ит- < • • -.
-г&
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250 КЛМ. НЯ ГРЕБЛЯ ПО РОДНОТО КРЯЙБРЪЖИЕ *).

Понедълникъ—7Л/1Н. 1933 год. Подъ звуците
на прибоя ний тръгнахме. Сърдцата ни еж изпълнени съ радость, душитъ ни жадуватъ за нови хоризонти. При четири бала вътъръ и толкова вълнение, излизаме отъ фара на Бургазъ. Вътърътъ е
с. и., вълнението—косо, на лЬвия бордъ. Морето
като събуждащъ се титанъ, е нагърчило повърхностьта си, мъртви вълни подематъ лодката, извъртватъ я перпендикулярно на вътъра. Поривисгиятъ вътъръ вдига водни коси надъ вълните, прехвърля ги немирно надъ лъвия ни бордъ и пълни
лодката бавно съ вода. Още отъ самото начало
загребниятъ кръстоса греблото и се зае съ изхвърляне на водата. Немилостивите вълни продължаватъ да се шегуватъ съ насъ, прехвърлятъ немирно
студени гребени, мокрятъ вещите ни, кжпятъ гребцитв. Държимъ се ВЪЛЕВООТЪ носъАкинъ навжтре
въ морето съ курсъ приблизително с.75 градуса и.
съ носъ косо на ВЪЛНИТЕ. Вътърътъ забавя много
хода ни, водата измокри ВСИЧКИТЕ НИ вещи. Днесъ,
споредъ начертания маршрутъ на екскурзията,
тръбва да стигнемъ Созополъ, но при това вълнение рискувахме да се напълни лодката съ вода и
да се изложимъ на голъма опастность. Измънямъ
курса въ дъсно и се отправяме за о-въ „Св. Янастасия". Задъ туловището на малкия островъ намираме прибъ-жище и покой. Изтегляме лодката
на брега и поздравяваме фаропазача съ „доброутро." Днесъ Ц-БЛЬ; день сме на острова, окупирани
отъ бурята. Примирени, ний чакаме благоволението
на Всевишния да успокои морето и да ни подкани
наново на пжть.
Вторникъ—8. VIII. Днесъ вътърътъ е по-слабъ,
но вълнението е мъртво и мощно. Нетърпеливите
ни души, жадуващи за борба съ вълните, ни подтикватъ на пжть. Въ' 5 часа сутриньта; ВСЕКИ съ
мълчаливата молба къмъ Него да ни закриля, се
впущаме отново на море. Днесъ благодарение на
слабия в-Етъръ, гребането е по-леко, но мъртвите
вълни си играятъ като съ треска съ лодката ни.
Тя ту се гурне стремглаво въ нЪкоя бездна, ту
изкочи леко надъ нъкоя водна верига, ту се наклони, неподаваща се, като палаво дето, на руля,
загребва съ
носа си вода, ту като немирна
чайка вдигне грациозно носа си, за да се гурне
следъ мигъ отново въ нъкоя бездна. Изгубимъ
се между две вериги, покажемъ се надъ нъкоя
вълна, н^ми участници на играта на палавата ни
лодка съ дебнящитБ я вълни. Отначало тЬзи обстоятелства, поставящи живота ни на карта, събуждаха
у насъ една нервность, която се издаваше по лицата на гребцитъ и по начина на предвижване на
греблата, но скоро се успокоихме, следъ като се
увърихме въ мореходностьта и: доброто държане
•на лодката ни на вода въ бурно време. Часътъ е
7. Наближаваме пристана; на Созополъ. Нъколко
ранни рибари и лодкари гърци отъ града на въпроса имъ откжде идваме, се споглеждатъ мълчаливо и отправятъ малко ненавистни погледи
къмъ насъ. Зеръ, може ли българинътъ да се приобщи къмъ море, камо ли, още повече, да се реши на?такъвъ рискованъ пжть въ такова време, и
това не показва ли, че е легенда, какво, ^ългаринътъ не обича морето и не търси приооща
ване къмъ него, това не говори ли още, че не
—
.
<=„„„„.
*) Даваме впечатленията на спортистите»отъ оургазски» легион* предприели пжтуване съ гребна лодка
Югъ отъ Бургазъ.

само гъркътъ е владетель на родното ни крайбръжие, както си мислъхатъ—гърците и мислятъ още?
Тукъ му е местото да спомена, че гърците лодкари и рибари, не само въ Созополъ, но и въ
Месемврия и Лнхиало, съ една сдържана ненависть
ни разпитваха. Немалко впечатление имъ еж направили, както научихме после, добрата дисциплина
и вещото изпълнение на командите. Но нека ТБ
ни ненавиждатъ, ний сияемъ отъ радость, констатирайки чувството на любовь къмъ морето въ себе
си. Следъ кратъкъ престой въ Созополъ, отново
сме на пжть. Безбръжниятъхоризонтънаизтокъ се
гърчи мощно, тукъ на открито вълните еж поосезателни, те еж на левия ни бордъ и люлъятъ
ужасно лодката. На нъкои отъ гребците лицата
побледняха, всички се омълчаха, личи че морската
болесть проявява вече признаците си. Двама отъ
гребцитъ се оплакватъ отъ силно главоболие. Днесъ
требва да стигнемъ р. Ропотамо. Вече постътъ
Хаджи Димитъръ се вижда,—ту показва червения
си покривъ, ту се губи отъ погледа ни. На объдъ,
следъ половиндневенъ пжть влизаме въ тихото
устие на Ропотамо. Каква разлика отъ бурното
море! Тукъ е пълно спокойствие, водата е тиха,
гладка като огледало, картината е великолепна,
отъ дъсно низки и после високи ПЕСЪЧНИ дюни,
залесени въ ОСНОВИТЕ си съ лещакъ, диви круши,
около стъблатана които се виятъ субтропични растения, рибарски малки колиби, приличащи на негърски жилища, всичко това предава единъ тро
пиченъ характеръ на мъстностьта. Свечери се. Южнитъ ВИСОКИ хълмове, ЦЕЛИТЕ залесени, се отразяватъ спокойно въ тихата вода, хиляди щурчета,
скрити въ прибрежнитъ треви и дървета, свирятъ
унесено чудни мелодии, игрива риба подскача високо надъ водата, блесне съ златистите си люспи
и цопне като камъкъ въ водата. Слънцето скрива
на западъ огнения си колосъ и багри съ руменина
величествената картина, бледниятъ луненъ полумесецъ става все по-меденъ, тамъ подъ него една
звездица, негова спжтница, срамежливо затрептява,
едно румено облаче угасва и се топи въ синьото
небесно ширине тамъ надъ морето...
Среда—9. VIII. Днесъ тръгваме късно—10 часа
сутриньта. Отъ вчерашното вълнение не остана
н и т о с л е д а > Пълно затишие, морето е съ огледална
предстои пжть до Василико.
ПОВЪ р Х нина. Намъ
^тъ д н е с ъ нареждамъ нарядъ на гребцитъ на руля
П о за единъ день. Завиваме около носъ Куратанъ.
Оттамъ далечъ въ хоризонта на югъ се открива
Н осътъ на гр. Яхтополъ.Легионеритъ не знаятъкрайбръжието, ТЕ питатъ дали този далеченъ носъ не
е в е ч е в ъ т у р С к а територия. Значи чакъ задъ него
на трае границата, питатъ ТЕ. Въ 11 часа сме
популярния Масленъ носъ.
ПрисверСЪ
на
т а в а м е Н а новостроящия се пристанъ. Следъ кратка
за гр. Василико.
П О Ч И В К а се отправяме съ курсъ
Капнали отъ умора, въ 2 часа следъ объдъ влипристана на Василико. Приставаме на
З аме въ
борта на дигата отъ Варна. Капитанътъ й е така
разположение
д о б ъ р ъ да ни отстжпи кубрика на
н а е к и п а - Тежъкъ сънь затваря ОЧИТЕ ни. Толкова
сме уморени, че спимъ до другия день сутриньта.
Следъ този продължителенъ сънь всички се чувстВ у В а м е бодри.
Четвъртъкъ—10. VIII. Часътъ е 9 и половина.
Благ
я н а к а п и т а н а з а добрия приемъ. До ве
^ ^
^ ^
^ ^ ^
^ * ^
в с и « и съ

:.}&•>•
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нетърпение искаме да я видимъ. Вчера непрекъс
натото гребане бЪше убийственно. Днесъ решаваме
да вземемъ пжтя до границата на етапи. Всички
се чувствуваме бодри. Гребокътъ ни е дълъгъ. До Яхтополъ пжтьтъ мина неусвтно. Тукъ крайбрежието
е много красиво. Връхъ Папия е обвитъ въ
лека мъгла. На изтокъ безбрЪжниятъ хоризонтъ е
чистъ отъ облаци, морето е синьо като кристалъ.
Въ 11 часа безъ 20 минути следъ едно отлично
гребане приставаме на Яхтополския пристанъ. Тукъ
ни посреща н-ка на пристанището г-нъ Пъевъ. Той
не може да се нарадва на напетите си млади съг
раждани юноши и нъма думи да ни похвали за
изпълнението на така добре замислената екскурзия.
Тукъ сме на почивка и обЪдъ. Точно въ 12 часа
тръгваме за Каланджа. Никаква умора у насъ. Въ
1 часа следъ объдъ сме на поста Каланджа. Моряцигв ни посрещатъ радушно, слагатъ ни ядене.
Цели 2 часа почивка. Гребците бързатъ нетърпе
ливи часъ по скоро да видятъ границата. Въ 3 часа
тръгваме за с. Рвзово—последния пунктъ на пжтя
ни. Въ 4 часа сме на траверсъ на пость Силистаръ.
Тукъ крайбрежието е високо и скалисто. Посто
вете Каланджа и Силистаръ еж накацали като
чайки надъ ГБХЪ; въ 5 часа вече сме предъ ска
листия бр-вгъ на с. Р-БЗОВО. Далечъ на югъ въ хо
ризонта се съзира носъ Иниада, той е вече въ
турска територия. Свиваме къмъ устието на р. Р-БЗОВска, минаваме покрай новата застава на 5-й пограниченъ секторь и въ 5 часа и 15 минути изтег
ляме лодката въ устието на реката до самата сел
ска чешма. Часовиятъ на заставата бе ни забелязалъ и сигурно е съобщилъ за нашето пристигане
на н-ка заставата капитанъ... защото видехме сжщия
следъ малко да слиза отъ заставата и се отправя
къмъ насъ. Рапортувахъ му и го замолихъ за съ
действие. Той веднага разпореди да бждемъ наста
нени въ новото здание на заставата, да ни се даде
храна и да ни се приготви такава за утрешния
день. Тъй, следъ четиридневенъ пжть, ний стигнахме
крайната точка на излета си. Доволни бъхме'
отъ самитЬ себе си. Всички изпитвахме онази нас
лада, която изпълва * душить следъ постигане на
едно желание.
Петъкъ— 11. VIII. Деня отредихъ за почйшка.
Тъй като не се чувствувахме уморени, поканваме
капитана на една разходка по реката. Поемаме
нагоре по течението за първия пость № 15. отъ су
хата ни граница. Тукъ турскиятъ бр^гъ съ северните
си склонове, гъсто залесени, се спуска откъмъ югъ
и предава на лЬвия брегь на р-вката особенна
красота. Докато р. Ропотамо не издава своето те
чение съ километри навжтревъ сушата, то р. Р-Ьзовска има течение още въ самото си начало. Прави
впечатление, че р. Р-Ьзовска е малко по-тътна отъ
р. Ропотамо и съ не така своеобразенъ и красивъ
ландшафтъ. Реката изтича съ коритото си въ
една своя стара долина, като държи ту нашия, ту
турския високъ брътъ. Постовете ни въ стратеги
ческо отношение еж по-изгодни отъ турските, еж
чисти, варосани, докато турските, доколкото може
да се види, еж по-назаде въ това отношение. Тукъ
местностьта е извънредно много гориста, затова и
населението, както въ наша, така и въ турска тери
тория, се занимава съ приготвяне на дървени вжглища, които се изнасятъ съ платноходи за Цариградъ. Часътъ е 5 и половина. Сбогуваме се съ капи
тана, хвърляме последенъ погледъ къмъ реката и
границата,_готови да отнесемъ хубавия споменъ
_е_лно че

времето 6Ъ вечеръ по-хладно и друго, че имаш
луна, която ще предаде още по-голЪма красота |
крайбрежието.ни. Въ недвля вечерь требва {
бждемъ на Ропотамо. Отъ тамъ се откриватъна
хоризонти за насъ, чака ни новъ пжть презъ;
Ропотамо—Месемврия. Въ 5 и половина часа трь
нахме обратно, въ 8 часа вечерьта сме наново I
Яхтополъ, следъ кратка почивка на лунна нощ
сме на пжть за Василико. Тамъ пристигаме въ I
часа поср-Ьдъ нощь.
\
На 12. VIII. въ 7 часа сутриньта тръгваме 1
с. Кюприя. Отбиването си въ Кюприя трЪбваше|~
направимъ на връщане. Научихме се, че тамк
ниятъ клонъ на Морския Сговоръ е пожелалъ ;
закупи една лодка- Тази инициатива б е пове
отъ похвална и ний, още на отиване, въ Василш
получихме писмо отъ клона си, да посетимъ;
' '-у«"

.,...-,. < -.т Г ^, тг ,, а^.дуу

НЙЩЙБЬ
I 500,000
—

П%Т1"Н« ОТНййНЕ

# .П*ТЬКЛРГЬ1ЧПНЕ

връщане е. Кюприя, да ' проагатираме вод*
спортъ, да ги насьрдчимъвъ тЬхното решение.!'
10 часа сутриньта стигнахме въ Кюприя. Побърз»
да се срещна съ некой отъ управ. ГБЛО на г<&<$
клонъ. Оказа се, че местниятъ не е организира
а инициаторътъ на тази добра идея е билъ У*
льтъ Гурбаловъ, нашъ съгражданинъ, но и *
не можахъ да намеря, защото по това време б»
въ Бургазъ. Въ 6 часа надвечерь напущаме $
тата на Дяволския заливъ, къмъ 7 часа сме от$
на траверсъ на Масления носъ и въ 8 *
вечерьта сме пакъ въ тихитЬ води на р. Ропот»
Така, пжтьтъ отъ р. Ропотамо до р. Р-Ьзовска, койте
отиване направихме зч 2 дни, сега на връщане
взехме за единъ день. По лицата ни не се **•
никаква умора, напоотивъ, ччвет .и »•. г, бой_1

Морски Сговор ь

Страница 9.

само ржцетъ ни еж малко уморени отъ прекомер благополучниятъ изходъ отъ борбата съ стихията.
ното гребане. Луната пакъ изгръ надъ дивната Ро Ето изведнъжъ притъмнъкатовърогъ, неудържимъ
потамо, щурцитъ пакъ запиха, пакъ блеснаха све поривистъ вътъръ грабна лодката, подхвърли я на
тулки изъ лещака. Насъ ни 'несе сладъкъ и дъл- горе, спусна я като камъкъ въ вълните, тя връх
бокъ сънь.
лети тежко върху вълнитъ, носътъ й се зарина въ
Неделя—13. VIII. Деня прекарахме въ пълна водата, грабна вода и бърже пакъ се изправи.
почивка. Следъ едно седмично плаване едва днесъ Вътърътъ налага съ още по-голъма сила, извъртъ
се срещаме съ наши съграждани и съгражданки. я вертикално на вълните, кормилото слабо се под
Къмъ 10 часа сутриньта ТБ пристигатъ съ две мо чинява на ржцетъ ми. Вътърътъ съска злобно,
торници отъ Бургазъ, решили да използуватъ не свири въ стенитъ на лодката, мъта я отъ вълна на
делния день въ излетъ до Ропотамо. Отъ ГБХЪ вълна, прехвърля гребените на вълните въ нея,
научихме, че нашиятъ клонъ днесъ е устроилъ морето клокочи като въ котелъ, то яростно разт
излетъ до Месемврия, въ който градъ мвстниятъ варя пропасти—гробове, съ скърцащи зжби връх
клонъ е устроилъ състезания. Отъ нашия клонъ лита върху ни, кървавите светкавици озаряватъ
еж отишли плувци състезатели. Часътъ е 7 вечерьта. гледката. Черните пропасти еж много дълбоки,
Решихме да отплуваме за Месемврия. Сега ни пред насъ ни чака, може би гибель. Какво ще стане съ
стои най-дългиятъ рейсъ отъ излета ни. Ориен насъ, какво ще стане съ насъ? Потъ изби въ слътирахме се за местото на Месемврия географски питъ ми очи. Въ моите ржце е рультъ и еждбата на
по едва виждащия се далечъ на северъ колосъ на лодката, но не сме ли всички въ ржцетъ на Все
Хемусъ. Морето б е много тихо, времето—задушно. вишния? Всички мълкомъ отправяме надеждитъ си
Днесъ се мжчи да вали, но мина само съ нъколко къмъ него. Дано да ни спаси! Съ свито сърце чакапки. Едва дошли до траверса на постъ Ягалина кахъ най-тежкия моментъ отъ бурята, най-силния
и признацитъ на буря се появиха. Отначало задуха й напоръ, придруженъ съ дъждъ, пороенъ дъждъ.
поривисть топълъ вътъръ съ променяща се по Ще изтраятъ ли гребцитъ на него? Ще спазятъ
сока, после пакъ затихна, фарътъ на носъ Емине, ли такта на гребането, ще дадатъ ли ходъ на лод
току що заблествлъ, се забули въ тежки водни ката, или ще я оставятъ да остане играчка на сти
изпарения, сжщитъ
постепенно
скриха отъ хията? Не идва ли краятъ на нашия животъ?
очите ни и околните бръгове и светлини. На руля
Какво щастие!
днесъ е единъ отъ най-младитъ гребци. Питамъго,
Лека полека вътърътъ намалъ, стана постъй. като съмъ на гребло и не виждамъ нищо задъ тояненъ, облацитъ тукъ тамъ се разкжсаха, горе
гърба си, дали вижда да свети фара на Созо- на небето затрептвха звездици, фарътъ на Созо
полъ, отговаря ми, че действително на западъ СВЕ полъ заблестъ ярко. Спасени! Чувствувахме десни
ТЕЛО отъ време на време. Обърнахъ се да видя, цата на Всевишния да се простира надъ насъ. Н Е дали действително фарътъ на Созополъ свъти, кжде на североизтокъ отмина бурята. Дъждъ наоказа се, обаче, че тъзи светлини еж отъ свътка- татъкъ се изливаше като изъ ведро, тамъ бесни
вицитъ на приближаваща се буря. Огледахъ се на светкавици се гонеха волно по небосвода.
всички страни, само на изтокъ небето бь чисто отъ
Спасени! Ний сме спасени! Надъ насъ пакъ
облаци. Въ мигъ свъткавицитъ зачестиха, чуха се блеснаха звездици, светлинните пакъ леко ни ким
нъколко оглушителни тежки гръмотевици, задуха наха отъ бр%га, Созополъ блесна предъ насъ. Носъ
силенъ поривистъ вътъръ отъ западъ, откждето ид Колокитасъ е само на 20 метра отъ насъ. Може
ваше бурята, извърна лодката като треска съ бордъ би ако бурята б е минала надъ насъ съ всичката
диагонално на себе си и после пахъ затихна. За си мощь, би ни отредила за кончина прибръжнитв
тишие предъ буря. Седнахъ на руля и взехъ приб плитковини изасъдища на носъ Колокитасъ. Спасени!
лизителна посока къмъ Созополъ, едно че тамъ ще Каква тяжесть падна отъ я^рдитъ ни, какъ е СВЕТЛО
търсимъ спасение и друго, че бурята идваше точно на очите ни! Въ 9 и половина часа ний приставаме
отъ посока на Созополъ. Моментътъ и душевното на созополския пристанъ. Митническиятъ постови ни
настроение бъха неописуеми: никой отъ гребцитъ познава, той е изуменъ отъ спокойствието ни.
не бъ посрещалъ буря на море. П° всички лица • Всички се чувствуваме горди и има защо. Ний при
се чете страхъ и до болка прехапване на бледитъ мерихме силите си съ бурята, не загубихме приустни. Обстановката смразява душата: морето е ежтетвие на духа, излъзохме победители. Въ стратихо и черно, нищо вече не се вижда отъ бръга, НИЦИТБ на монотонния си животъ вписахме едно
на западъ и околовръстъ небето и морето се сли- ръдко премеждие, чувствувахме се въ една степень
ватъ въ единъ катраненъ сводъ, този фонъ се повече калени, приобщени къмъ морето и оби
пресича отъ бесни огнени светкавици, оглушителни чащи го.
гръмотевици нарушаватъ тишината. Въ тюшияпроПонедълникъ—14. VIII. Вълнението е голъмо,
междутъкъ ний долавяхме шума на бурята, която Прибоятъ се пука още отъ 200 метра навжтре отъ
идваше да ни погълне. „Боже спаси ни, шепна азъ, бр^га на созополския плажъ. Но небето е ясно,
тукъ всички се отдаваме въ твоите ржце, чакаме вътърътъ е морски—признакъ на добро време.
твоята милость." Насърдчихъ гребците съ нъколко Точно въ 12 по объдъ се спущаме отново въ борба
успокоителни думи, помжчихъ се да кажа нъкоя съ вълните. Днесъ тръбва да бждемъ въ Месем
шега, никой нищо не ми отвърна, инстинктътъ за врия. Вълните еж мъртви и големи, но смущава
животъ секваше гласа, устните бледнъятъ, устата ли ни това? Не ни ли доставятъ едно неописуемо
лепне. Интересуваше ме само това: съ каква сила приятно удоволствие да ни люлъятъ волно на СВОИТЕ
ще ни връхлети бурята. Ето тя идва, върти косте плещи? Разстоянието отъ Созополъ до Месемврия
ливите си ржце, размахва смъртоносни коси. Да- е 14 мили—26 клм. Следъ двучасова борба съ ВЪЛ
дохъ последни нареждания и съ устремени очи НИТЕ сме на траверсъ на Янхиало. Далечъ на за
заследихъ първия поривъ на вътъра, първата въл падъ задъ нашия хоризонтъ се виждатъ тънки
на, която ще ни подеме. Отъ спокойствието на ру- ивици отъ димъ, тв издаватъ местото на нашия
левия и отъ умението му да държи лодката добре Бургазъ. Месемврия се вече вижда. Следъ кратка
срещу ВЪЛНИТЕ и напора на вътъра зависъше много почивка и объдъ на траверса на Янхиало, ний сме
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отново на пжть. РжцегЬ ни еж претръпнали, загру
бели, не чувствуваме никаква умора. Чуватъ се за
качки: буталата пакъ заработиха. Въ часа 4 и 20
минути пристигаме на месемврийския пристанъ.Тукъ
за първи пжть гребците съжаляватъ, че пжтьтъ
вече се свършва, рейситъ до Анхиало и Бургазъ
били кжеи, че още малко имъ остава да еж въ
допиръ съ любимото море, да се чувствуватъ
волни негови чада.
Вторникъ — 15. VIII. До 4 часа следъ обедъ
сме на почивка. Вчера плувци отъ нашия клонъ еж
взели първите награди по плаване. Това е една
отлична тренировка за предстоящите състезания
въ Варна, устройвани всъка година отъ Г. У Т. на
Б. Н. М. Сговоръ. Въ 4 часа тръгваме за Анхиало.
Тукъ пристигаме въ 5 часа и 50 минути. На почивка
сме въ колонията на Пернишката Мжжка Гимназия.
Учительтъ имъ по физическо възпитание, г-нъ Петровъ, както и самите летовници ученици, се живо
интересуватъ отъ водния спортъ, особенно отъ гре
бането.
Сръда—16. VIII. Цълия предобъдъ г-нъ Пе 1 ровъ
и група негови ученици еж на гребане съ нашата лодка.
Въ 5 часа следъ обедъ, следъ задушевно сбогуване се
отправяме съ курсъ за Бургазъ. Всички се радваме,
че можахме въ единъ периодъ отъ определено
време да пропжтуваме точно начертания пжть.
Въ 7 часа насъ ни приветствува фарътъ на Бур
газъ! Ний влизаме въ тихите води на бургазското
пристанище. Точно 10 дни откакто сме го напуснали
10 дни бъхме подложени на лишенията и несгодите
на единъ морски излетъ, 10 дни бъхме нераздълни
другари на родното море, 10 дни ний бъхме участ
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ници въ неговите бури, възхищаващи се отъ лук
нитъ му нощи, съзерцаващи безбрежните му пр«.
тори. И сега при свършване на нашия пжть, чувств»
ваме тихата скръбь по него въ душите си.
„Сбогомъ, необятни морски простори, ний пащ
нъкога ще ви навестимъ, пакъ ще ви кръстосващ
като волни чайки, пакъ ще чуемъ тихата ви пъсень
пакъ ще ни изплачите скръбьта си въ буритк'
Сбогомъ. Ний ще запазимъ въчния споменъ повась,
въ душите ни ще гръе образътъ на красивите а.
брегове!
Така, за 10 дни ний пропжтувахме на гребла
единъ пжть отъ 250 клм. по родното ни крайбр!
жие. Събираха се кржгло 35 часа гребане, на чась'
имахме кржгло 7 клм. скорость, на день по 25 клм,
гребане. Целите на излета ни: тренировка ш
екипа за предстоящите ни срещи на състезанията
въ Варна, опознаване на родното крайбрежие.
пропаганда на водния спортъ —гребане, изнасяне на.
лице дейносгьта на клона, приобщаване къмъ мо
рето,— бъха постигнати.
18. VIII. 1933 година гр. Бургазъ.
Студентъ Димитровъ,
инструкторъ по гребане при Бургазския клонъ на Б. Н. М. Сговоръ.
Съставъ на екипа: 1. Велчевъ Велчо.
2. Якимовъ Петъръ.
3. Пенчевъ Николай.
4. Янакиевъ Димитъръ.
5. Стояновъ Сотиръ.
6. X. Георгиевъ Георги.
Рулеви: Димитровъ Димътъръ Георгиевъ.

Карелъ Шкорпилъ.

ПОХОДЪТЪ, ПОРАЖЕНИЕТО И СМЪРТЪТА НА ИМП. НИКИФОРЪ I ПРЕЗЪ 811 Г. СЛ. ХР.
Едно отъ най-важните събития въ българ
Историческите съобщения посочватъ само;
ската история е походътъ на византийския импедвете
крайни точки на похода — пограничната ви-<
раторъ Никифоръ презъ м. юли 811 г. къмъ Крумовия станъ Плиска, поражението и смъртьта на зантийска крепость Маркелли и българската хан-!
ска резиденция Плиска.
императора.
За положението на Маркелли, която се спо
На кратко историята на тия събития, споредъ
менува и по-рано въ историята, като сборище на
Ь. Златарски, е следната:
византийски войски противъ България, е имало
„Още презъ 807 г. императорътъ поч- , п ъ
походъ срещу България, но билъ принуде/ 'ма • до сега разни мнения.
Иречекъ най-напредъ посочва езерната кре
се върне още отъ Одринъ въ Цариградъ •П'.-™Чпость Каябашъ, а после Карнобатския Хисаръ; по
трешни причини.
Презъ м май 811 г . Никифоръ, съ сия&с« следното мнение по-рано бъхъ възприелъ и азъ.
Ставракия, събралъ голъма армия отъ тракийски В. Златарски търси Маркелли въ крепостьта вър
и азиатски войски и стигналъ до пограничната ху Войнишкия Бзкаджикъ. Следъ новите изучвакрепость Маркелли. На 20. юлий стжпва на бъл ния доидохъ до заключение, че Маркелли е тъж
гарска територия, а на 23. стига въ Крумовата дествена съ развалини на градъ и крепость „Гоханска резиденция Плиска, ограбва Крумовитъ съ лемо Кале до с. Доурукли (Ямболска околия),
кровищници и изгаря столицата му. Следъ това които напълно отговарятъ на всичките сведения
Никифоръ веднага потеглилъ обратно за Няпи
- лежатъ на византийска територия, близо до по
г
ч и
градъ.
" * граничния български окопъ; тукъ се събиратъ пжКрумъ, следъ като два пжти безуспешно пред- тища отъ двата главни пункта на византийската
ложилъ миръ, успълъ да загради входовете и из империя, отъ аОдринъ презъ Гол. Дервентски проЦ Риградъ презъ КаЙбиларския проходих* на планинския проходъ съ дървени укре у«п^ ,
пления и високи засъки на 24. и 25. юлий е г
а ш Н ' п Г Н° ае ТСС п З П Ъ К в а г о л * » " а стратегическа
+
ДоУРУ^и. «ато сборище на тра
Никифоръ се научава въ последния моментъ ИИ1
когато ^билъ въ движение, презъ нощьта срещу кийските и азиатските византийски войски.
26. юлий, че му е отре^анъ пжтьт Ъ на отстъпле линя П яИ У К Ъ и з л и з \ г л а в " и я т ъ пжть, който е съението. На 26. юлий срещу ежбота Крумъ нападналъ
; Т Л г ъ я п д в а г а най-важни византийски центрове
неочаквано изплашените византийски войници и к ! м 1
Р С К З Т а С Т О Т ц а П л и с к а и « продължава
е станало не сражение, а страшно клане"
Д о п о с т ^ " 8 ^ " 9 7 3 6?™*?™
Дунавска крепость
Доростолъ (Силистра).

Морски Сговоръ
За положението на първата българска сто
лица н-вма вече съмнение, нито споръ, че е била
до с. Ябоба, както посочихъ още презъ 1897 г.
на основание на десетгодишните ми изучвания въ
североизточна България. Въ времето на описани
те събития, Плиска е била още въ първоначал
ното си положение, т. е. и двете крепости —вън
шната и вжтрешната — еж били окопни. Останки
на първата вжтрешна окопна крепость личатъ до
днесъ, на северъ отъ новата каменна стена, тя е
била по-голЪма отъ новата крепость съ около 200
декара. Постройките въ крепостьта еж били само
дървени.
Правиятъ пжть отъ Маркелли до Плиска е
минавалъ презъ Балкана, по днешния пжть меж
ду гр. Карнобатъ и Шуменъ, презъ Ришско-Драгоевския проходъ. Проходътъ е тъждественъ съ
историческия Верегавски проходъ.
По пжтя Маркелли —Плиска—Доростолъ е
имало редъ крепости, които еж служили за пжтни
станции, повечето отъ български строежъ и те
опредълятъ точно и вървежа на най-стария бъл
гарски главенъ пжть.
Станциигв еж били заградени съ окопи,как
то всички първобългарски станове, отгоре снабде
ни съ колови стени, съ порти отъ дървенъ материалъ, а вжтре дървени постройки, които еж слу
жили за мастния гарнизонъ и за пребивание и
пренощуване, на първо мътто, на военни лица.
Станциите еж били строени на определени раз
стояния, не напълно еднакви, споредъ терена отъ
18 до 28 км. — полудневенъ пжть за кавалерия.
Само станциите- на югъ отъ Балкана еж по-стари
и впоследствие приспособени отъ българите.
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стига до втората станция — Комаревско Кале —
отдалечена отъ първата станция 18 клм.
Втората станция е разположена на подно
жието на Лозенски върхъ и е била построена въ
по-старо време, по плана на римски станции
(16ОХЮО м.), съ жглови кули, безъ пристройки
отъ българско време.
Отъ Комаревската станция пжтьтъ минава
презъ вододела на двете морета (Б-БЛО И Черно),
обикаля западното подножие на в. Голошъ въ
Костенската планина и отива къмъ старото сели
ще на западъ отъ с. Прилъпъ (Добралъ) на под
ножието на първите южни разклонения на Бал
кана. Пжтьтъ се изкачва на първата балканска
преграда, а подъ Прилепеното Кале и по запад
ната часть на гребена Киресджикъ завива срещу
устието на левия притокъ на Луда река — р. Небой (Немой, Боазъ дере) и по моста е минавалъ
Луда река.
Пжтьтъ влиза въ Ришския (Карнобатски) про
ходъ и по течението на р. Небой се изкачва на
вододелния гребенъ между Луда р-вка и Тича, ка
то минава крепостьта Небой (Калето възъ кучки
те) и Демиръ капия, достига стария пограниченъ
окопъ Коджа (Биюкъ) Конакъ върху самия водоД"БЛЪ и, като завива по подножието на гребенигв
Небой и Божурица, достига до третата станция—
Топракъ Кале — на северния склонъ на Божури
ца, на югоизтокъ отъ е. Ришъ, отдалечена отъ Ко
маревско Кале 24 км. балкански пжть. Споредъ
едно предание, названието Небой има връзка съ
катастрофата на Никифора.
Ришската окопна станция е отъ типичния пър
вобългарски строежъ, заградена съ окопи, въ четирежгълна форма съ страна около 500 кр., съ
два главни входа, отъ северната и южната стоани.
Отъ Ришската станция пжтьтъ слиза къмъ
Бела р-вка (Байрамъ дере) и между с. е. Ришъ и
Ялександрово (Черкезъ кьой) се изкачва въ Драгоевския проходъ, презъ местностьта Брегурла,
въ названието на която се крие старото имеВерегава, и сочи къмъ северния входъ на прохода —
Парнарица, на югоизтокъ отъ с. Драгоево и отъ
тамъ слиза въ Преславското поле и край с. Карамихча достига до четвъртата станция „Хисарско
Кале'
. североизтокъ отъ с. Велибей, на склона
къмъ
Тича, отдалечена отъ Ришската станция
26 ю' "• •
,
ч .г?«лхията Хисарско Кале е строена по сжщия начинъ, както Ришската, въ правожгълна фор
ма (750X540 кр.).
Отъ Велибейската станция пжтьтъ е слизалъ
къмъ моста на р. Тича, на североизтокъ отъ стан
цията, отъ който остатъци еж били запазени още
следъ Освобождението и край с. Буланлъкъ е
отивалъ въ българската резиденция, отдалечена
29 км. отъ последната станция.

П ж т ь т ъ.
Пжтьтъ отъ Доуруклийската крепость се из
качва по склона на мъстностьта Янадолъ-юргь,
минава пограничния „Великъ ровъ" (Еркесия, 4
км.) и отива къмъ е. Хасъ Бейлий. Отъ послед
ното село върви къмъ северъ по местностьта Курдово, надъ долините на Лесковата рЪка и Хай
душкото кладенче, между с. е. Исмаилъ факж и
Тасъ тепе, слиза презъ пролома между Евренлийския върхъ и в. Бакаджикъ къмъ с. Евренли, а
на западъ отъ с. Кулазлий и местностьта Жодгровка сочи къмъ южния край на пролома на р.
Язмакъ (Мърсилъ въ горното течение) въ кре
постьта Карнобатски Хисаръ, първата българска
станция и южната погранична българска крепость,
отдалечена отъ Великия ровъ 22 км.
Крепостьта се състои отъ каменно римсковизантийско укрепление съ кули и порти, надъ
скалистите спускове къмъ пролома и отъ външно
българско окопно укрепление. Крепостьта смЪтамъ за Лардеа, въ която имп. Нлекси I. Комнинъ
« лагерува-ъ 40 дни.
Поради блатистия теренъ „Герена", до север
Настжплението на византийците*
ния край на пролома на р. Пзмакъ, пжтьть мина
къмъ Плиска.
ва при станцията, на десния брътъ на реката по
Нема
съмнение,
че имп. Никифоръ е изполмоста, отъ който еж били запазени квадри още
въ турско време. Пжтьтъ върви по източните скло зувалъ този най-кжсъ и най-удобенъ пжть, съ уре
нове на възвишението Чатмата, подъ е. Искра (тур дени станции, снабдени съ удобства за престоя
ско Бей-кьой), минава отново р. Азмакъ подъ с. ване и нощуване.
Настжплението на Никифора, който въ на
Кадикьой и сочи къмъ мъттностьта Деветъ ханъ,
гдето се слива съ пжтя, който иде отъ погранич чалото се см-вталъ достатъчно силенъ и обезпената крепость Дебелтъ, и, по западното подно ченъ отъ ненадейни нападения, което ясно личи
жие на в. Лланъ баиръ, презъ с. Комарево до отъ неговото арогантно държане спр-вмо Крума
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мЪстностьта Стража, въ Ришската кот
ловина и станция (около 50 км.).
Въ единъ день, на 25. юли вечерьтя
византийските войски, съ усиленъ походъ, въ който вече личи страхътъ, еж
стигнали до Ришската станция. Съ това
може да се обясни голъмата умора и
впоследствие на това и небрежностьта въ
пазене на нощния лагеръ.

Ял. Мутафовъ.

Масленъ

и отъ жестокото му отнасяне къмъ местното на
селение, било правилно.
Отъ историята знаемъ, че Никифоръ на 20.
юлий е стжпилъ на българска територия, а на 23.
е стигналъ въ Плиска.
Първия день, следъ дълга почивка въ Маркелли, византийската войска, като използувала
равенъ и удобенъ пжть, е стигнала отъ Великия
ровъ, презъ Карнобатската станция въ втората
станция до с Комарево, безъ да е била безпокоявана отъ българите.
Втория и третия день (21. и 22. юлий) пжтьтъ
въ балканските страни е билъ по-труденъ и ве
роятно и славянското войнствено население — Северитъ — презъ територията на които е билъ походътъ, е безпокоявало настжплението. Византий
ците еж стигнали втория день въ Ришската, а тре
тия день въ Велибейската станция.
Четвъртия день (23. юлий) Никифоръ е стиг
налъ въ незащитена Плиска, и, види се, сжщия
день е почналъ своята вандалска разрушителна
работа, която продължила и презъ следния 24.
юли, когато е ззпов"Бцалъ да изгорятъ
и дървените хзнеки палати.
Види се, въ това време вече се
пръскали между византийците, отъ кои
то една часть е Сила оть самото начало
проти.чъ похода, разни неопределени
слухове и мълчеливото държание на Крума, който съ своитъ- предложения за
миръ е мскалъ да спечели и време, уп
лашили и самия императоръ и той решилъ по-скоро и по-бърже да се върне
обратно, тъй щото неговото отстжпление е приличало на бягство.
Отстъплението на Никифора.
Огстжплението е било по сжщия
пжть, или е биль използуванъ, съ нъколлко километра по-кжсия пжть отъ Плиска
къмъ Ришската станция, който върви
край с. с. Мадара и Керемидинъ къмъ р.
Тича до с. Злокучене, и край с. Кълново
къ-ч ь Бзйрамдеренския проломъ и презъ
СмЪловската гора, край Пчелина Кале
(развалини на крепость Пацимискосъ) й

Въ време на унищожаването на сто
лицата и бързото отстжпление на ви
зантийците, Крумъ е усп-Ьлъ да укрепи
здраво балканските теснини, на югъ отъ
Ришската котловина. Той използувалъ
стария пограниченъ окопъ въ МЕСТНОстьта Коджа Конакъ, състоящъ се отъ
насипа и пс единъ ровъ отъ двете му
страни. Той построилъ изкуствена ка
менна бариера „Преграда", между върховет-в Стайовецъ (Акъ кая) и Малка Бсносъ.
журица, презъ гдето минава пжть отъ
Ришската станция къмъ гр. гЛитось, по който е
имало възможность за отстжппение на Никифора
презъ гр. Дебелтъ въ Цари-градъ.
Постройката на „Преградата* се отличава отъ
строежа на римско-византийскитЪ прегради; тя е
направена въ видъ на сухъ зидъ, около 2 метра дебелъ, препречва седловината и се изкачва по скло
новете на съседните гребени.
На североизтокъ отъ в. Стайовецъ, на върха
Купена, еж запазени остатъци на прости каменни
огради, които еж служили за воененъ лагеръ, построенъ набърже, и пазенъ отъ северъ съ отвесни
скални стени. Отъ лагера българите, напълно скри
ти, еж наблюдавали Никифоровото отстжпление.
Надъ изворите на р. Бела Вода, на западъ
отъ Коджа Конакъ има други прегради, които еж
пазили отстжплението на Никифора по пжтя, който
поди презъ крепостьта до с. Салихлеръ къмъ гр.
Ямболъ. И на пж-я отъ Доагоевския проходъ,
презъ крепостьта Тошовица за Сялихлерската кре
пость е имало изкуствени прегради.
Значи Балканскиг-к проходи, презъ които е
имало възможность на огстжпление по направле

д л . Мутафовъ.
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Ял. Мутафовъ.
ние къмъ Одринъ презъ Ямболъ, къмъ Маркелли
и къмъ Цариградъ презъ Дебелтъ, еж били за
дръстени съ изкуствени препятствия, което е било
обаче възможно само при най строга тайна на КрумовигЬ приготовления; съ това именно той е можалъ да вкара Никифора въ приготвения капанъ
; — Ришската станция.
Крумзвигв пригот0 5лгния въ бапканските тес
нини еж отъ особенъ видъ, които не срещаме по
други м^ста въ планината.

Местото ча катастрофата.
Отъ гореописаното е явно, че както настжплгнието, така и отстжплението на Никифора е било
по главния пжть Маркепли - Плиска, следователно
и местото на катастрофата требва да се търси на
този пжть, и то въ Ришската станция.
Трвбва да се обърне особено внимание на
следните съобщения на Теофана: Отъ думите му,
' .че никой отъ спасилите се, не можалъ точно да му

'разкаже", явно личи, какъвъ хаосъ е впад-велъ меж;ду византийците при катастрофата.
I
Отъ думите „женоподобнитв му служители,
съ които той (Никифоръ) е спЪлъ на едно — едни
загинали въ огъня на преградата, а други отъ ме
чове" личи, че сражението е станало въ станцията
съ дървени укрепления и постройки и че тя е била
опожарена.
Катастрофата на Никифора можемъдаси представимъ по следния начинъ:
.- Крумъ въ два дена (24. и 25. юлии) е успълъ да
загради планинските проходи, да обсади всичките
мъста за отстжплението и да скрие напъпно вой
ските си въ планинските закрити места. Въ това
време, вечерьта на 25. юлий, пристига Никифоръ съ
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Буря надъ Масленъ носъ.

войските си въ Ришската станция, следъ ускоренъ
и уморителенъ походъ. Ришската станция е била изпразнена отъ българите. Византийците еж били
толкова изморени и съ това нема( ливи, че не еж
взели даже необходимите мерки за пазене на
лагера си.
ГЪезъ нощьта срещу 26. юлий българските
войски безь шумъ заграждатъ станцията отъ всич
к и т е страни и ненадейно нзхлуватъ вжтре върху
уморените войници и запалватъ дървените укре
пления и постройки, съ което внасятъ пълна па
ника всредъ неприятеля. Не може тукъ да се го
вори за сражение, но за клане, както ясно личи и
отъ отчаяните думи на императора.
Катастрофата е била пълна; на разсъмване е
билъ убитъ императорътъ, а съ него загинали много
видни велможи и военноначзлници. Никифоровиятъ
синъ Ставраки, тежко раненъ избегалъ въ Одринъ.
Крумъ отрезьлъ главата на императора, забилъ я
на колъ за неколко дена, обковалъ черепа съ сребро
и съ гордость каралъ славянските хнязе да пиятъ
отъ него; отъ последното може да се заключи, че
Славяните, на първо место Северите, въ терито
рията на които е станала катастрофата еж взимали
най-големо участие при катастрофата.
За местото на катастрофата имаше досега
разни мнения: Въ „Бележки върху апхеол. и истор.
изслецования въ Тракия" (Пловдивъ 1885), на осно
вание на сведения и предания, събрани отъ братъ
ми Херминъ, азъ предполагахъ по-рано, че сраже
нието е станало до гр. Котелъ. Следъ подробните
изучавания на източния Балканъ, дойдохъ до горе
изложеното мнение въ попза на Ришската станция,
Иречекъ говори за Веоегавския и Върбишския про
ходи, В. Златарски за Върбишския проходъ
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За сражението е откритъ досега само единъ
паметникъ, произлизащъ отъ Каджкьойското Гра
дища между гр. Тутраканъ и Силистра, който сполучихъ да намъра въ Русе, въ окржжното управ
ление, и който публикувахъ въ гАгсЬ.-ер1дг. МИт.е11ипдеп XVII въ Виена, съ обяснения отъ Иречекъ.
Паметникътъ е фрагментъ на мраморна плоча съ
гръцко-български надписъ, въ който се споменува
Маркепли, императоръ Никифоръ и гр. Одринъ.
Иречекъ търси връзка на надписа сь катастрофата
на Никифора; сжщо така и Успенски, нб Златарски,
се съмнява въ подобно решение. Боори предполага,
че надписътъ. се отнася къмъ Никифоровия походъ
презъ 807 г.
Мнението на Г. Фехеръ, че и въ надписа отъ
лавата страна на Мадарския релиефъ, се говори за
Никифора, не може да се взима за сериозно и споредъ проф. - Бешевлиева „тълкуването и допълне
нието на надписа отъ Фехера, изцяло, и въ под^
робности, не е върно".
Никифоровата катастрофа е имала голъмо
значение за по-наташния развой на българската
държава въ политическо и културно отношение.
Византийците, заплашени отъ българитъ, еж
спръли военнигЬ си действия противъ българската
столица за 160 години.

имъ резиденция отъ южния неприятель и затова
решили веднага да създадатъ една силна опора за
пазене на столицата, съ . основаване на нова кре
пость на р. Туца (Тича), до северния входъ на Герловския проломъ, която да пази двата главни (Ришския и Върбишския) и нъколко второстепенни бал
кански проходи. Крепостьта е била довършена отъ
Омортага презъ 821 г. за което ясно говори Чаталарския надписъ на Омортага, който открихъ
презъ 1905 г. Крепостьта е била въздигната отъ
С й м е о н а въ втората
българска столица, по
вжтрешни политически причини.
;
Отъ плановете, материалитъ и начина на'
строежа е ясно, че дветъ крепости на р. Туца (Прес->
лавь) и каменната вжтрешна крепость въ Плиска,;
еж едновременни.
>
Да се закрепи държавата и отъ северната
страна, Омортагъ е построилъ на Дунава ро с. Каджкьой новъ преславенъ Дунавски домъ и една!
гробница въ Демиръ-боба-теке, за което говори
Омортаговиятъ стълбъ въ църквата Св. 40 Мжченици
въ Търново. Въ това време е била построена вт>-;
роятно и друга българска крепость на югъ отъ
единъ отъ най-важнитъ проходи въ Карпатите,
презъ който е водилъ пжть отъ Дунавския прес
лавенъ домъ въ Трансилвания, дос. Драшна де сусъ,
гдето се намиратъ римски легионски тухли отъ
Преобразуване на държавата въ стратегии
сжщитъ крайдунавски легиони (I, V, XI), каквито
ческо и други отношения.
се сръщатъ и въ Омортаговитъ постройки въ Плиска.
Лесното изгаряне на столицата Плиска е при
Катастрофата на Никифора и последвалиятъ %
нудило българите, може би още въ времето на 30-годишенъ миръ съ Византия еж дали възможКрума, да преобразуватъ вжтрешната окопна кре- ность на Омортага да обърне всичкото си внимание
пость въ каменна и да построятъ царскитъ палати
върху вжтрешното преустройство и върху мирния
и други обществени постройки отъ камененъ маразвой
на държавата си въ всъко отношение и съ
териалъ, тухли и хоросанъ. За това преобразуване
това
да
работи за пълното й закрепване, което
е говорилъ вероятно надписътъ върху стълба, извиждаме
отъ голъмитъ дъла, съ които Омортагъ
дигнатъ до могилите Вгзиръ тепе, надъ югоизточния
жгълъ на Абобския станъ, отъ който стълбъ еж си е извоювалъ въ българската история, ако не
първо, то едно отъ първитъ мътта, макаръ, че до
останали само фрагменти.
последно време неговото име едвамъ се споменува
Отъ Никифоровия походъ българигв съзнали въ учебницитъ по българска история и то още въ •
колко лесно и бърже може да се нападне самата изопачена форма.

Ем. Мут«фовъ.

МОРЕТО ВЪ БЪЛГЯРСКИТЪ НЯРОДНИ ЛЪСНИ
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чеството на българите да е бивало отблъсквано
отъ морскитъ брегове и ширини.
....'_
Морето като живо сжщество въ въображе
нието на наивния народъ се е преобразило на
хубави женски сжщества, които олицетворяватъ
красотата, привлъкателностьта и гнтзвливостьта на
морето. Това еж морските самовили. Въ форми
рането на тия образи, безспорно ще да е оказала
известно влияние митологията на народа, въ зе
мите на който се населили българите (гезр. българоезичнитъ славяни) и митологиите на околните.
имъ народи по пжтя на постоянна разм-Ьна между
народите на мотиви, които заети, се видоизмтзнятъ, преработватъ, връщатъ се, пакъ се заематъ
и така живеятъ въ безспирния процесъ на колек
тивното творчество. Такава една народна пътень
казва, че на Черно море имало три хиляди юди
и три хиляди самовили (Осгсп: „Спапзопз рориЬ к е з Ьи1дзгез шеаЧгез", Рвпз, 1875, № 2):
На Неда додтзяли майчини думи, та отива на
Черно море. Тамъ намира 3.0С0 юди и 3,000 само
вили. Те й предлагатъ да имъ люл-ве мжжкиттз
деца. Тя ги моли да я пуснатъ да иде при майка
си за Великдень. Вижда се, че се е разбудило
оново интимно чувство къмъ майката, което прави
майчиния домъ центъръ на най-съкровените стре
межи на българите. Като си играе Неда велик
денско хоро — хоро на радость и поривъ за же
нитба—дохождатъ самовилитъ съ мъгли и гръмове,
та си я отнасятъ. Не е ли това отгласъ на привързаностьта къмъ морето у ония, които веднажъ
еж вкусили отъ неговите блага? Влечението на
Неда къмъ морето я прави нетърпелива, майчи
ните думи й омръзватъ. Когато е на морето, домилява й за майка, за дружки и за веселото
великденско хоро; когато пък<ъ е тамъ, влече
нието къмъ морете, символизирано въ мъглите и
гръмоветъ, я кара къмъ просторите на морската
ширь, кждето юди и самовили люлт-ятъ мжжки
деца въ люлки. Това еж, навярно, гемиите (платноходките) или лекитт; лодки.
Яко въ тази пъсень митичнигН сжщества съ
многочисленостьта си олицетворяватъ набразде
ната съ въпни черноморска ширь и голямата привл+зкателность на морските лазури, то въ друга
българска народна пътень самовилата се явява
владетелка (гезр. олицетворение) на морските дъл
бочини: „ Данъ войвода отрежда д-влъ на самовила". (сп. „Об. трудъ", 1868 г., кн. III, записана
въ Болградъ).
Нав-тзрно много подобни песни въ нашата
словесность еж изчезнали поради късното запис
ване на народнитъ- песни; а за запаметяването
имъ ще да еж оказали влияние и ония прес
ледвания на българите презъ двойното робство,
отъ които те еж могли да се спасятъ само въ
непристжпните дебри на балканитъ* или пъкъ
чрезъ приемане на мохамеданството въ Родопигтз,
а въ по-големите градове и навредъ по крайбре
жията на Черно и Б е л о морета чрезъ приемане
езика на асимилиращите ги гърци.
Наивниятъ народъ си представя морските са
мовили моми съ чара на хубавици, които се любятъ съ момци и еж привлекателни не само съ
красотата, а и съ ласкитЪ си, но въ ревностьта
и гн-вва си предъ нищо не се спиратъ — тъ- унищожаватъ любовницигЬ си.
Янгелининиятъ братъ люби вече деветь го
дини една морска самовила. За да се ув^ри въ

!

Той ще да е виждалъ какво значение има морето
за държавата му, та е разширилъ бреговата гра
ница на България по БЪло и Черно морете.
Средището на нравствения миръ у българит% е майката, затова особенна е почитьта къмъ
нея. Тежко ономува, който не зачете майката,
още по-тежко, ако посегне на нея. Дука Станковъ
е любилъ и изневтзрявалъ, обиралъ, убивалъ и
опожарявалъ, светотатствувалъ съ църковни свети
н^ща, най-после дигналъ майка си и съ гнъвъ я
тръшналъ на земята. Другигв му грахове могатъ
да се простятъ, но последниятъ не. Затова лежи
той боленъ вече деветь години въ Св. Гора, но
отъ нищо не му минава: ни оздравява, ни умира.
Всички еж възмутени, морето най-много.
Слано море е разярено страхотно, (силно нари
сувано въ пътеньта), като че се кани да потопи
Св. Гора:
„Се разигра она слано 1 ) море,
силенъ в%търъ отъ четири страни,
брань се дига више до небеси,
отъ дно морско с'виде до пеколи 2 )
ке потопитъ лишанъ 3 ) света Гора..."
Всички еж изплашени, и за да се спасятъ,
наказватъ Дука, като му вързватъ на врата камъкъ 300 оки тежъкъ. Така го. хвърлятъ въ мо
рето, но то се оттегля 40 разкрача, защото не иска
да приеме грешника. (Бр. Миладинови: „Б. нар.
песни", № 55, записана въ Струга)"
Такова участие на морето въ нравствения
животъ на човека намираме и въ следната пътень,
основниятъ мотивъ на която е святата връзка
между братъ и сестра:
Презъ време на грозното робство съ пленъ,
пожарь и кръвнини, българскиятънародъе бивалъ
тъй разпръскванъ, че се случвало братъ и сестра
да встжпятъ въ бракъ, безъ да се познаватъ. Въ
«дна народна пътенъ изъ сборника на братя Ми
ладинови, записана повъ № 135, се разказва, че
Павелъ си избралъ момя презморянка. Поканилъ
хглънието за кумъ, месеца за старосватъ, а звездит+ч за девери. Отишли пре?ъ морето ?а невес
тата. Като се. връщали, морето дотекло — дори
камъни карало:;
„Морето като дотекло,
дорю заноси камине..."
Слънцето съ патерицата си разделя морето,
но то прави редица други препятствия на сватбариттз, защото Павелъ и невъттата му презморянка,
както се узнава по-късно, еж братъ и сестра,
която пленена, е била отведена задъ морето.
Въ случая историческата случка е препле
тена съ прецхристиянски митични схващания за
слънцето, месеца и звездите. Долавя се и далеченъ отзвукъ отъ старозаветното предание за
Мойсей, раздЪлилъ съ патерицата си морето. Тия
мотиви отъ различни времена въ огнилото на
българския народенъ духъ еж дали оригинална
българска пътень, въ която морето презъ тежкит-Ь робски времена на пленъ и пожаръ става
преграда между братъ и сестра отъ детинство
докато възмжжеятъ и негодува, когато т* посегнатъ да разкжсатх тази връзка. Това участие на
морето въ живота на българина е изразъ на т*хното приятелско отношение, макаръ държавни5
)
8
)
3

Слано море—солено море.
Пеколи—пъкълъ, адъ.
) Лишанъ—хубавъ, виденъ, личенъ.
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нгелина се качва на ?връхъ планината и
оттамъ вижда далече: подъ едно дърво седи мор
ска самовила, а на скута й лежи нейниятъ братъ.
Ангелина се помолва на морската самовила да
пусне брата й, доста го е любила. Морската са
мовила се разгн-ввява и разкжсва любовника си
така, че най-гол-вмиятъ му кжсъ е билъ колкото
да може мравка да носи- (Бр. Миладинови: „Бълг.
нар. песни".№7, записана въ Прилепъ).
Тия морски самовили еж посестрими на юна
ците, споредъ българската нар. юнашка п-всень
„Кр. Марко и Филипъ Маджарина" (Б. Янгеловъ:
„Бълг. поезия" стр. 172), откждето е следниятъ откжелекъ:
„Да си земешъ коня Газибара —
той во вода юнашество показа.
ке го карашъ прЪко Църно море,
ке разплаши морски самодиви,
Марковигв мили посестрими..."
Въ коня Газибара, който е показалъ юначество въ вода, се съглеждатъ качествата, които
• е ималъ коньтъ на Манимазосъ, богъ покровитель на рибарите, които еж ловели риби пала
муди въ Черно море или коня на бога Прияпа,
когото почитателите му черноморски рибари еж
представлявали на конь. (К. Шкорпилъ: „Памет
ници, които иматъ връзка съ морето", М. Сгов
г. IX, кн. 2).
Така или инакъ това е гениятъ на една пред
приемчива раса герои, на които се дължи пла
ването по Черно море.
В-врата въ плодотворното влияние на морето
се съглежда въ народната пЪсень „Сирота Яна",
записана въ София (Бр. Миладинови: „Българ!
нар.^ пес." № 67, стр. 93—97): Бездетна Яна отива
край Черно море^ и намира тамъ мраморна плоча.
Носи я деветь месеца и по чудо, Божа повеля,
тая се превръща на дете. Пораства добъръ юнакъ
и става „Царь на царете и кралете".

Морски Сговорт,
Не е ли това единъ художественъ изразът
мисъльта, че отъ морето иде царьтъ на царет$
Мисъль, която показва, че българинътъ не само(
разбиралъ значението на морето за държавап
но и потаенъ копнежъ е хранелъ за използуващ
морето като благодатно за творческата си дейносп
Въ друга българска народна пЪсень е отр»
зена в-врата въ благотворното влияние на мори
за зачеване на дете. („Яна и Стоянъ" въ сборник
на братя Миладинови, №169, стр. 259—262 и друп
вариантъ пакъ въ сжщия сборникъ подъ № Щ.
Яна е прокълната отъ майката си да нк
дете.
;
„... дуръ не чуешъ, Яно,
риба да запее,
риба да запее
въ Църното море..."
Върата народна въ силата на майчина!
клетва е отразена въ п-всеньта и Яна дейстм
телно добива дете, когато отива край Черното море
„Яна й се припи вода, студна вода,
та си пойде Яна край Църното море. •
Повеля си Господъ, риба си запея".
;
Щомъ я чува Яна, зачева и докато да 'а
върне дома, добива:
I
„Дете ми се доби, дете, мжжко дете, :
дете мжжко дете, бележито дете,
на гърдите му е ясна месечина;
а на главата му лЪтно ясно слънце". '
Въ това бележито дете, заченато подъ блг
готворностьта на морето, се вижда, че морето!
било благатъкъ и надежденъ блЪнъ за н Ц
българи, които еж имали чувства и въжделени!
на хора, стремящи съ къмъ морскигЪ брътове. ;"
Никжде въ тия пътни не се ср-вща враждебг
отношение къмъ морето, а най-малко омраз!
Едно е ясно, че то е възбуждало въображения.
на народа съ просторитъ си, съ мощьта и пр
м-внливостьта си, съ красо.итъ и благотворно!
си значение за живота.

Ст. Цаневъ.

ПРИСТЯНИЩЕТО ВЯСИЛИКО.
На югъ отъ Бургазъ, на едно протежение отъ
около 120 клм. се намиратъ 4 наши черноморски населениею. Не напразно василиковци нзричаг
тоя день „свети параходъ".
пристанища-Созополъ, Кюприя, Василико и ЛхтоПостройката на Василиковското пристани*
полъ. Оть ГБХЪ Созополъ е най-хубавото естест
вено пристанище по цълото западно черноморско се реши въ свръзка съ концесията за експлоатац»
крайбрежие. Останалите три пристанища еж съ на горит-Б презъ 1926 -1927 г. То тръбваше да«
открити заливи изложени на господстувашитъ се построи въ единъ кратъкъ срокъ отъ 2 годи»
вероизточни ветрове. До скоро, презъ зимата, за Концесионерътъ требваше да внася за постройки
едни доста продължителни промеждутъци отъ време му Д) милиона лева, безвъзмездно. Сумата се внао
т е се чувствуваха изолирани по сухо и по море* ше на части и се пристжпи къмъ постройката *
отъ. вжтрешностьта на страната. Липсваха имъ шо пристанището. Когато се осуети концесията, за *
сета. липсваха и изкуствени пристанища. По много плащане на договорната сума за пристанището,'
конфискува залога на концесионера. Часть отъ <)
държавнически и стопански съображения
гаша създаването на добри съобщения въ тая часть мата за постройка се употръби З а набавяне »<
отъ крайбрежието ни. Съ разумна строителна поли строителенъ инвентаръ: ж. п. линии, вагонетки
тика държавата измени това положение на нъщ а т а ДР. и предвидената сума се оказа недостатък
Днесъ Кюприя се радва на едно хубаво
2 а г о п ^ % Н у Ж Д а Д а с е " Р ^ в и ж д а т ъ такива въ е#
Василико-на ново пристанище и 64 км. шосеБургазъ годнитъ бюджети на Министерство на железници
и пристанищата.
-Кюприя-Василико. Днесъ въ Василико крайбръжниятъ параходъ пристига и при развълнуваноморе н и ш е т о ? е Д Ъ П Р ° е К Т а З а п о с т Ройката на прий
Той го посещава 2 пжти седмично, като презъ пе пГахопа в^ Р е Д В И Ж Д а Д 3 И М а Т О в а Р^нъ кей за Л
тото нощува 1 пжть. Нощуването на крайбрежния б а ? е и н Й р . ? п Д Ъ Л Ж И Н а 1 3 ° «етра и дълбочина*
параходъ въ Василико внася разнообразие въТонС' кораби « пп М ' И в ж т Р е ш е н " ь низъкъ кей за***
тонния животъ на града и е голъма радость з а бочина Л Т К И С Ъ Д Ъ Л Ж И Н а 6 5 + 8О=145 м. и * '
оочина 4 , вълноломъ 200 м. и достатъчна приб
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Василико — Изгледъ на пристанището откъмъ града.

нищг1а площь за стоки. Отъ вълнолома досега еж
построени 50 м. и се предполага въ следващия
строителен ь периодъ да се довършатъ още 50 м.,
за които, както се съобщи въ пресата, се предвиж
дат ь около 4 мил. лева, а останалата часть оть
вълнолома, по бюджетни причини, предполага се, да
бжде изоставена. Извършенитъ- работи до сега струватъ около 55 милиона лева.

Фарътъ предъ пристанището Василико.

Бурята на 29 ноемврий 1933 г. направи некои
разрушения на вълнолома. Освенъ другите причини,
това се дължи и на изложеностьта на пристанището.
Тукъ северо-източнигЪ ветрове развиватъ много
голямо вълнение, на каквото вълноломигв на Варна
и Бургазъ никога не еж изложени. Т-Б еж запазени
въ сравнително дълбоки заливи. Тази причина на
лага да се обърне особно внимание на строежа на
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Василико— Изгледъ на пристанището откъмъ вълнолома.

пристанището, като се иматъ предъ видъ въроятнитъ
разрушения презъ зимата, когато работитъ се прекратяватъ. Насипнить и блокови градежи требва
къмъ края на сезона да се завършватъ така, че да
представляватъ най-малката в-вроятнесть за разру
шаване. Разхвърлянето на насипитЪ въ залива,
освенъ че създаватъ нова работа, но засипватъ и
басейна, като ще предизвикатъ още по-мжчни работи

Главата на вълнолома, разрушена отъ бурята на 29:Х1
за разчистването му^въ последствие. Изобщо това
пристанище ще предизвика голъми грижи и за въ
бждаще, защото поддържането му ще се налага
поради естествените условия, въ които е поставено.
Докато Варна и Бургазъ еж запазени по-добре въ сра
внително дълбоките си естествени заливи и чувствуватъ влиянието на Калиакра, която ги запазва
отъ северо-източното вълнение, това влияние въ

1-гФ:

Главата на вълнолома/разрушена отъ бурята на 29.Х1,
п
т •
п ето

Разрушената часть отъ вълнолома, гледана отъ
пристанището.

Морски Сговоръ
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Василико не се чувствува, и то е изложено на жи
вата сила на ЗИМНИГБ вълнения въ пълната Имъ
разрушителна мощь.
Заливътъ е 800 м. широкъ и по средата е съ
12 м. дълбочина. Засега отъ пристанището се из
насят ь вжглища и дървенъ материалъ, но тоя износъ
е още слабъ. богатитъ василиковски гори еж още
неизползувани. Василико ще бжде свързано съшосе
и сь Мгпко Търново. Постройката на шосето би
трвбзало да почне отъ пристанището къмъ вжтре
шностьта, за да може да се използува най раци
онално вейки построенъ километъръ. Градътъ и
пристанището отъ миналата година еж водоснаб
дени и електрифицирани. Градътъ се намира въ

подножието на върха Папия и има предпостави
за едно добро курортно кжтче.
Довършването на пристанището е отъ значен
за целия Странджански край. Неговото влияние
се засили особно, кога го се създадатъ вжтрешнш
съобщителни пжтища и свържатъ града съ бог
тата му околность. Тогава Василико ще играе роля
на вжтрешно пристанище и съ редовнигк си си
щения съ Бургазъ ще издигне търговията и по?
нъка въ онзи откженатъ отъ вжтрешностьта кри.
като ще създаде условия за населяване на кра
бръжието, защото чрезъ пристанището сито не щ
се чувствува откженато отъ света, както" до сег

Хеинкъ Тенъ Иухленъ.

ЛОВЕЦЪТЪ НЯ БИСЕРИ И НЕГОВЯТЯ ЖЕНЯ.

Би требвало — когато човъкъ иска да пред то ежегодно смъква въ дълбинитЬ си параход!
приеме нъкое пжтешествие — винаги да се пита платноходи, лодки и влекала, е най-тежката ина!
добре: „Накжде ще се ходи?" или пъкъ сжщо „Кол опасната професия на света. Единъ другъ клок
ко време ще трае?" Не се ли стори това, лесно мо обаче отъ риболовството е най-страшниятъ — №
же да се попадне на неприятности : . . и седмици, витбата не бисери въ Малайския архипелагъ—»
месеци, дори години да се минатъ, особено, ако витбата на бисери, която цивилизацията е на»
ЧОВ-БКЪ е отдалеченъ твърде много отъ така на жила отъ край време на тия острови.
*
речената цивилизация.
* *
Вьпросътъ не бива да се забравя никога. Не
Погрижили ли еж се да узнаятъ произхода*
требваше да забравя и моятъ приятель Каролусъ бисерите?
— той е особенно гордъ съ името си — а така сж
Разбира се, не. Никой не помисля за акулип
що и азъ самиятъ. Ний двамата не попитахме, ко за сепиитв, за кафявите хора, мжже и жени,!
гато се качихме на, една джунка *) въ Батавия.
смешната цена, която се заплаща на ловеца'
Разбира се, имахме
всичко това е излии
достатъчно време, го
но, нъма нищо а
рихме отъ желание
що съ въпроса и с
да пжтуваме, да випразника, на койтос
димъ тамъ земя и Лю
носятъ огърлициог
де, да отидемъ тамъ,
бисери.
гдето потокътъ на ту
Сжщо така мн«
ристите още не е домалко мисли първ
стигналъ, гдето още
ятъ собственикъ »
не. може да се пра
бисеритъ за еждба'
ви разходка съ нъкой
на неговия ловъ. $
дебелъ томъ отъ „ Пжму е
безразлич*
теводителя по широ
какво ще стане *
кия св-Ьтъ отъ люде,
нататъкъ съ бисер
животни и растения".
те, следъ като I?
Но че ще требва
заплатятъ срещу т&
ше да изтрабмъ по
съ соль, брашно,*
ловина г о д и н а на
тюнъ, съ некоя Ч
Принцовия островъ
ба вещь, съ Д"*
(въ залива предъ Ява),
шеиъ еждъ иги "
никога не бт^хме оча
чиво, съ нъколконо»
квали. Не ще съжечета или пъкъ '
Ловци на миди при Масления носъ.
ляваме — дори и за
чйсЪЮ
краенъ случаи
съ*
това, че не попитахме за цельта на пжтуването. колко гулдена.
Незабравими ще останатъ петт-Ьхъ месеци. Не
Огненото кълбо на слънцето потъна в ъ '
забравими ще останатъ петгЬхъ месеци, седми
ците при туземците въ колибата отъ тръстика дитъ на Индийския оКеанъ, гората задъ нась*
и бамбуково дърво, при хората, които живЪ- растна изведнажъ по-висока и дърветата хвърли
ятъ само отъ изобилието, що ги обгражда, безъ първигЪ си с ^ н к и , когато Амонгь; най-добриягь
при това да ставатъ лениви, мързеливи или тежко най-смълиятъ плувецъ — потъвачъ — тър#*
движими; ония, които, съ удоволствие и любовь твено обясни, че на всеки хванатъ отъ него би<#
(сжщо и съ спортно увлечение) упражняватъ за- той поржчва да направи по-хубави и по-п?
наятъ, единъ отъ най-тежките, що свътътъ познава. ятелски настроени всички ония неразбираеми и*
казватъ, и то съ натъртване и особено
из лечни бЪли люде отъ отвждния свЪтъ (и той оп*
ражение, че риболовството въ Северното море, кое съ р ж к а единъ голЪмъ к р ж п ь ) , чийто гърди *
ржце той ще краси. Да г и направи по-красив*
*) Джунка—малайски двустожеренъ вЪтроходъ.. Бел! по-човЪчни! Колцина -биха^могли да. кажатъ че1
преводача.
.изпълнели това желание-иа единъ кафявъ чов#

Морски СговорЪ
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който требва да бжде герой при всЬко пжтуване
за бисери и който съ радость надвисва надъ пропастьта нз опасностите?
*
* *
Нмонгъ и неговата жена Тайиюи бЪха нашит Б
хазяи, нашите гостоприемци, две разкошни човеш
ки сжщества, които биха могли да водятъ спокоенъ и тихъ животъ съ малко земеделие и малко
скотовъдство.
Биха могли . . . Но морето ги привлича, въ
влича ги въ своето'лоно. „Требва да ида навънъ,"
маза ни Амонгъ. По-подробно той не може да си
уясни тоя вжтрешенъ напоръ; много малко думи
търси и употребява да разреши по-отблизо своя
та задача.
Той тръгва, щомъ му хрумне, наьънъ, къмъ
бисерните пъхъчници, затъква ножа си въ морскиГ Б си гащички, тесни като поясъ, или пъкъ го
стисва между зжби, както прави жена му, хвърля
се отъ лодката надолу въ дълбочината и изважда
отъ тамъ животното — струпей. Не се бои нито отъ
октопода, нито отъ акулата.
Те еж двамата цербери, които пазятъ огром
ни ГБ съкровища на морето, но и Г Б СЖ били до
сега безсилни предъ единъ Ямонгъ. Октоподътъ е
най-злиятъ врагъ. Като многоглавиятъ Церберъ,
който варди входа къмъ ада, това многоржчно жи
вотно е винаги на стража въ пазвите на морето,
надъ они 1 безбройни вързопи и черупки, които съдържатъ желанит-в богатства.
Въ сжщность, т е трЪбва да ги съдържатъ, а
пъкъ случва се, че цели дни наредъ се ловятъ и
отварятъ миди и струпей, безъ въ вжтрешноаъта
имъ да се намери н-Ьщо друго, освенъ техните лигавогвли, гжбести обитатели.
Пмонгъ е въ състояние да разкаже много при
ключения. Вечерно воеме, когато седнемъ при огъ
ня, отъ който бъта студътъ на нощьта и лошиятъ
миризъ на комарите, той често се въодушевлява.
Дори старите, посивели господа на малкото
селище, на края на гжетата гора, подслушваха чес
то, кимаха съ глава, докато младежьта пъкъ глас
но възклицаваше. Ямонгь много вечери разправя
ше странни истории и преживелици —той енай-голЪмиятъ бисероловецъ на Принцовия островъ, ге
рой между себеподобните, най-добриятъ и най-смЪлиятъ. Два пжти вече се е хвърлЪлъ срещу акули,
за да спасява своята Тайиюи или свои другари —
ловци Той не знае що е опастность. Той не стои
стоически на борда на кораба въ очакване като
другит-в, които предоставятъ спасяването на саМИТБ заплашени плувци . . . ако изобщо има възможность да се спасятъ. Не . . . Лмонгъ, преди да
изл-ъзе на ловитба, разучва морето най-напредъ. И
ако другарите му се забавятъ подъ водата само
няколко секунди повече отъ допустимото, той се

гмурва веднага. Случило се е веднажъ, единъ отъ
Т-БХЪ при хвърлянето да си разреже корема на ос
тра подводна скала.
Ний бвхме гости на Амонгъ — подъ палмите,
подъ тропическото слънце, което вечерь и сутринь
пръска задъ близката девствена гора нездрави л ъ 
чи и превръща нашето малко местенце на брега
въ нездравословно огнище. Затова. за еврогееца
тукъ хининътъ се явява веднага като неизбежна
храна. Яко не бвше морето, можеше да се живве
тамъ като въ рай. Полето, което се обработва само
оть жените и децата, малкото домашенъ добитъкъ,
който се развъжда, близкото съседство нз непро
ходимата гора, биха могли да осигурягъ много добъръ животъ.
Сжщо и морето дава много и въ всъка коли
ба виси на дълги редици изсушена риба за черни
дни . . . които по-добре да не дойдатт. Ч е с о ц-Ьли седмици не може да се излезе на море, когато
времето е лошо, когато тайфунътъ духа, когато има
належаща работа на полето.
Ецинъ важенъ въпросъ ме занимаваше. Кол
ко време оставатъ плувците — бисероловци подъ
водата. Мжжъ като Ямонгъ — това отм-врихме безъ
брой пжти по часовницигЬ — може добре да из
държи отъ минута и половина до две минути. Ху
бавата Тайиюи не може да изтрае никога повече
отъ една цтзла минута. Но когато се помисли, че
тия човеци, въ добри дни често потъватъ въ во
дата отъ четиридесеть до петдесеть пжти, тогава
не може да не се удивимъ на ТЕХНИЯ трулъ и сжщевременно подвигъ. Това сж корани и здрави лю
де, на които околната обстановка не моясе много
да вреди. Това сж хора, които биха могли да бждатъ милионери, а отъ друга страна да бжпатъ до
волни и съ онова малко, което ймзтъ. Но . . .
*
* *
Когато предприемаме пжтуване требва винаги
да ни е ясно — „кжде точно ще отидемъ?" Не си
ли зададемъ тоя въпросъ — много седмици можемъ
да останемъ далечъ отъ така наречената цивили
зация. Но морето е за това, за да ни запознае и
заведе до ония мЪста на нецивилизация. Защото
морето ни наистина води.
Сл-Ъземъ ли на бръта на н-вкое островче предъ
явайския бр-БГъ, гдето само на петь-шесть месеца
и то безъ предварителенъ рейсъ и случайно ще
дойде Н-БКОЯ джучка, то това е дълго пжтуване
отъ културния с в е т ъ — к ъ м ъ неизвестния миръ на
морето . . .
Нашиятъ приятель Ямонгь се съмнява, че нашиятъ европейски СВ-БТЪ е по-хубавъ. Би требвало
често да му вярваме. Защото ний н-вмаме бисери,
а само въ неговия миръ има— тамъ далечъ въ малай
ското море се намиратъ истинските първобисери.
Прев. отъ нЪмски: Добрииъ Василевъ.

ЕДНО ЗЯВЪРШЕНО ДЪЛО.
Неоспорима истина е, че напредъкътъ въ ча
стния, па и въ обществения животъ, се дължи на
качестгата на отделната личность. Предлагането на
обществени начинания и ТБХНОТО изпълнение е
плодъ не само на обикновено желание, но и на про
дължителни усилия и воля. Въ нашия общественъ
животъ не липсватъ личности съ такива качества.
За съжаление, тЬ често оставатъ незабелязани и
тЬхниять примЪрънекожеда изиграе ролята, която

възбужда къмъ подобни действия и тика' общест
вения животъ напредъ.
Ние сме свидетели на изнасяне предъ обще
ството на редица отрицателни факти отъ нашия
животъ. Това се прави съ цель да се предпази обществениятъ организъмъ отъ подобни прояви. Успо
редно съ това тр-вбьа да се огбелязвать още поярко инициаторите на обществено полезни инициа
тиви, които чертаятъ напредъка въ нашия, животъ,
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Това е толкова по-необходимо сега, когато подоб
ни факти представляватъ голъма р-БДКость.
На 25. априлъ т. г. клонътъ на Б.Н.М.С. въ с.
Бъла—Варненско се е сбогувалъ съ своя дългогодишенъ председатель, Лейтенантъ Куюджуклиевъ,
премъстенъ по служба. В.ъ скромното тържество на
клона е взело участие цълото население на селото,
което така се е слъло съ дейностьта на организаци
ята ни тамъ, че представляватъ едно цъло.
Въ тържествено заседание на управителното
тъло на клона, лейтенантъ Куюджуклиевъ е билъ
провъзгласенъ за почетенъ председатель и му е
поднесенъ за споменъ отъ неговата творческа дейность единъ часовникъ. Сжщия день е билъустроенъ чай съ танци въ негова честь, съ участието на
цълото население.
Сърдечното изпращане на лейтенантъ Куюд
жуклиевъ е лесно обяснимо съ неговото творчество
въ клона, който създаде обществени инициативи,
издигащи не само авторитета на организацията, а
и поминъка на този беденъ край.
Следъ основаването на клона, той съ дълги и
упорити усилия създаде постижения, недостигнати
въ много клонове. Събирайки стотинка по стотинка
общественитъ сръдства, той вдъхна въра въ насе
лението къмъ организацията и нейнитъ инициативи
и въ няколко години осжществи начинания, които
днесъ еж гордость за цълата организация.
Следъ нещастието въ залива св. Атанасъ, ко
гато на 26. априлъ 1926 г. се удавиха 16 души по
ради невежеството на единъ анадолецъ-лодкарь и
слабия контролъ отъ съответнитъ държавни органи,
клонътъ построи собствена лодка за превозъ на
пжтници и стоки отъ крайбръжния параходъ до за
лива и създаде своя служба, която се изпълнява

безукорно и дава препитание на българинъ лодкар
Тази първа и сполучлива инициатива даде тлаещ
на клона и той, подпомогнатъ отъ самото насея
ние, презъ 1932 г. каптира и построи чешма въкр!
сивия склонъ на залива, а на следната годинак'
дигнг красивъ бюфетъ-чакалня, кждето очакващи?
крайбръжния парахсдъ могатъ да се подслоня,
Тази придобивка създаде удобства за лътовнициг
и презъ пътния сезонъ красивиятъ естественъ парг
около бюфета се превръща въ мъсто за почик
Стойностьта на селата Гьозекенъ и Бъла като (
рорти се повиши. Това се отрази на поминъка*
населението. Окураженъ отъ добритъ резултат
клонътъ построи презъ 1933 г. на сжщото -мтд
и петь бараки, които да служатъза нощуване Е
туристи и лътовници. Така постепенно съ еднар!
ка последователность, красивиятъ заливъ Св.Лтанж
при с.Бъла, служащъза пристанище на селата К
ла и Гьозекенъ, се превърна въ курортенъ мг
съ всички удобства, привлече вниманието и нак
пътници отъ Варна и свърза селото съ преимущ
ствата на морето. Отвлъченитъ идеи добиха ре
ленъ изразъ. Населението схвана .ползата отъ та
и дава своята материална подкрепа, въпръки кр>
ната оскждность, въ която живъе. Клонътъ въ
Бъла съ население 2,800 души, брои 82 члена, ци(
ра, която говори сама по себе си.
Ние поздравляваме лейтенантъ Куюджукли»
съ създаденото дело и върваме, че почетни*
председатель на клона на с. Бела ще поддър!
връзкитъ си съ него, а достойниятъ му замъстн»
ще следва начертания вече пжть съ още по-голй
успъхи. На лейтенантъ Куюджуклиевъ пожелава'
успъхъ въ новата служба.

Споредъ сведенията, които редакцията на „Мор
ски Сговоръ" има отъ добре осведоменъ източникъ,
презъ това лвто курортъть Варна ще бжде посетенъ отъ Еди Полцъ, австриецъ, шампионъ на пла
ване и лека атлетика, който има най-известното
училище за спортъ въ Виена. Въ програмата за
обучение при неговото училище еж застжпени вси
чки видове спортъ: плаване, лека атлетика, фехтовка, акробатика и др. При него идватъ да се трениратъ множество аматьори, спортни деятели и гоЛ-БМЪ брой европейски шампиони, добили напоследъкъ световна известность.

степенно се довеждаха до пълна атрофия. Нов*
методи на неговата школа иматъ за задача да';
правятъ мускулитъ гъвкави и еластични.
'

За Еди Полцъ се казва, че е основателъть на
най-новата школа за физическо възпитание. Тази
школа дава широкъ достжпъ на всъкакъвъ видъ
стилни и пластични упражнения на тъпото, край
ната цель на които е балансиране на общата мус
кулна енергия въ спортиста. Всичкиятъ баластъ на
познатите досега методи на спортно оубчение еж
изхвърлени при новите системи, които въвеждатъ
неговата школа. Споредъ Еди Полцъ, вредата отъ
тъзи методи е била непоправима по отношение на
мускулите, които загрубяваха, ставаха твърди и по

Еди Полцъ е слушалъ хубави работи за !
шия морски курортъ Варна. Самиятъ той <$
морето. Прекарвалъ е редовно до сега ваканци*
на лътото въ морскитъ курорти на Италия и '
често въ Курорта Ричоне, който по пленитеЛ*
си гледка въ всъко отношение прилича на ку?
та Варна. При гостуването си ще се придрУ*
отъ група свои ученици и отъ две шампиони»
плаване, съ помощьта на които ще демонстС;
последните постижения въ стилно плаване и *!.
жествен' п - - к
- -

в. и.

Върху просторния плацъ на неговото час«_
училище, разгънатъ върху открития покривъ [
Диана Бадъ въ Виена, идватъ да се трениратъЛ
добритъ шампиони на Европа. При самия Еди По*
се тренира по настоящемъ и известната българи
шампионка на кънки, Г-жа Мамарчева — фоск*
която следъ победата си въ Милано, усилено
подготвя за европейския шампионатъ.

-Морски Сговоръ

Г. Еди Полцъ и негова ученичка при сйокъ въ вода-га.

РЙРМЙНСКЙЯТЪ ВОДЕНЪ СПОРТЪ
Едно грамадно изложение въ Бе}>линъ;
Отъ 10. до 18. мартъ т. г. Въ столицата на
Германия) която съ своите подходящи околности
Дава изобилни възможности за упражняване на
всички Видове воденъ спортъ, се състоя ежегод
ното изложение на водния спортъ въ Германия,
тази година особенно ГОЛ-БМО, разнообразно и
единно, понеже е организирано отъ новиятъ Оеи15Ьег^а55егзрог1уегЬапс1, обединяващъ всички прак
тикуващи водния спортъ въ страната и отъ съюза
на индустриалците на съоръжения за воденъ
спортъ.
Изложението е разположено въ б грамадни
Зали и дава възможность да се наблюдаватъ не
само постиженията на индустрията, но и органи
зацията на водния спортъ, твърде добре канали
зирана и обобщена въ последно време, значението
на водния спортъ за народното стопанство и пр.
Защото едва ли има друга страна, гдето водниятъ
спортъ да е такава „болесть", както Гермения —
надъ 300.000 души спортуватъ въ водата и членуватъ въ организациите.
Следъ кьто се влЪзе въ почетната зала на
немския воденъ спортъ, украсена съ всички зна
мена на организациите и даваща възможность да
се видятъ всичкит-в гЬхни получени до сега въ
състезанията награди, безспорно едно въодушев
ление обхваща посетителя и, разглеждайки мно
гобройните отдали, не го напуща.
Изложението е ГОЛ-БМО и разнообразно, но
все пакъ би могло да се раздтзли на три групи:
спортъ и организации, индустрия, изкуство и фо
тография.
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Спортътъ е представенъ отъ многото органи
зации, които показватъ дейнрстьта си, постиже
нията си, чрезъ новото преустройство на строежа
на н-Ьмскт спортенъ корпусъ. Предишното хаотично
разнообразие липсва. Единната организация за во
денъ спортъ обединява всички съюзи, чиито подделения) ржководени отъ държавния спортенъ во*
дачъ; се свеждатъ до такива въобластьта, окржга;
околията, селището. Едйнъ гол-вмъ дЪлъ заематъ
и спасителните организации:тукъ еж дадени кар
тини, какъ се е извършвало спасяването въ ми
налото и модерните конструкции на лодки, пояси
и др. съоръжения за спасяване отъ „мократа
смърть" -въ- днешно врей'6;
Голтзмъ ОТД-БЛЪ заема и подготовката на*
олимпиадата. Дадени еж за първи пжть подробни
официални сведения, картини и модели на опред-Бленото за състезания Ьвпдезее край Берлинъ,
лодки и пр: Въ тази голъма група могатъ да се
видятъ още и ГОЛ"БМИТБ грижи на държавата
за младежкия воденъ спортъ, народа й йодния
. спортъ, значението му за народното стопанство и пр.
Втората група, най-гол-Бметз, сбхвеша индуст-"
рията—като се почне отъ най-мг лкста, дълга ^'70
м. гребна туристска лодкг, тежка 14 кгр. и се мине
презъ стотицитъ- разновидности лодки, за да се
стигне до 18 метровата яхта, кояю по конструкция,
приспособления и комфортъ е нещо наистина
целесъобразно и удобно; добива се една велико
лепна представа за грамадното разнообразие въ
възможностит-в за спортното плаване съ лодки.
И споредъ думит-в на специалисти, изложението
тази година показва единъ колосаленъ напредъкъ
по отношение на конструкцията на лодкигв И прис
пособяването на мотора къмъ последните. Освенъ
това изобилието на чертежи, строителни материали,
грижи за плавателните еждове и пр. е гол-вмб;
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Една голъма бройка фирми излагатъ палатки,
лодки-палатки, легла, каучукови приспособления
за спане, облекла, нечупливи сждове и пр., които
по своето удобство и остроумна конструкция, даватъ възможность на ВСБКИ да използува удобно
„края на седмицата. (Шоспепепс!) на брЪга или въ
водата. Улесненията и удобствата, които желез
ниците и Берлинското съобщително д-во предлагатъ съ СВОИТБ влакове и автомобили, еж сжщо
така добре демонстрирани. И наистина въ това
отношение е направено много.
Водниятъ спортъ презъ зимата е застжпенъ
сравнително малко съ кънки, кънки съ платна и
шей.ж съ платна.
Третата група въ изложението дава богати
сбирки отъ снимки изъ живота на спортиста въ
водата, на бръта, при тренингъ, състезания и пр.
Сбирката „хубавата вода" въ многобройни снимки
показва прелестите на морето. Тукъ е и една,
богата изложба на литературата въ Германия,
третираща многобройните възможности и разно
видности на водния спортъ, романи изъ тая
область и др.
Въобще, цялото изложение дава закржглена
представа за немския воденъ спортъ. Отъ него
сигурно ЩБХЪ да излЪза въодушевенъ, но следъ
като на една карта, показваща где въ Европа
има организации за воденъ спортъ и где се той
практикува, зарнахъ и българския трикольоръ,
забоденъ нЪкжде на българския бр-вгъ, азъ излтьзохъ и доволень, че нашиятъ народъ е въ редицата
на народите, ценящи здравните блага на морето.
Берлинъ, 19 III 1934 гоп.
Т. Брънекевъ.
МОРСКИ СОЦИЯЛНИ НОВИНИ.
Медицинска п о м о щ ь на море. Издаденъ е
новъ международенъ сигналенъ сборникъ на седемь езика (нъмеки, английски, испански, френски,
италиански, японски и норвежки), сьдържащъ ед
новременно радиотелеграфни и оптически сигнали.
Влъзълъ е въ сила отъ 1. януарий 1934 г. за ко
рабите оть всички народности.
Този сборникъ замества използувания въ те
чение на повече отъ тридесеть години старъ такъвъ, съдържащъ изключително сигнали съ фла
гове. Той е дело на една международна комисия,
учредена презъ 1928 г. подъ покровителството на
английското правителство по препоржката на Меж
дународната радиотелеграфна конференция въ Вашингтонъ презъ 1927 г.
Оригинално и отъ голтзмо значение въ този
сборникъ е обстоятелството, че той съдържа спе
циална глава, посветена на медицинските, грижи,
съ пълна патогномическа система, която позволява
медицинско консултиране въ море чрезъ радиоте
леграфни сигнали, когато нтзкой отъ обслутата за
более или бжде раненъ на корабъ, лишенъ отъ
лтвкарь, каквито еж по-голтзмата часть отъ търгов
ските кораби въ света.
Това нововъведение е отъ естество да напра
ви големи услуги на морскитЬ лица. То има за
цель да преодолее МЖЧНОТИИТБ, които много често
изпитватъ капитаните, когато, въ случай на тежка
более гь или нараняване въ открито море, молять
за лекарски съветь по радиото всички кораби, ми
наващи на близо. Тези мжчнотии се дължаха на
обстоятелството, че капитанътъ не знаеше ТОЧНИТБ
подробности, необходими за лекаря, за да може
той да постави правилна диагноза и да даде нужния
съвеп., а така сжщо и на неизбежните усложнеи и ^ о г ь различието въ езицитЬ между кораби оть
' пнпсг »•••••'

З а к о н ъ з а р а д и о т е л е г р а ф и ститЪ на фда
скигтз т ъ р г о в с к и , р и б а р с к и и д р . кораби. |
27 коемврий 1931 г. еутвърденъзаконъть, който |
редЪля положението на радиотелеграфистите •{
френскитЬ търговски кораби.
Споредъ чл. 1 отъ този законъ радиотелегр
фисгитЪ подпадатъ подъ договора за наемане]
морските лица и се считатъ за такива.
•'•,
Въ чл. 2 на сжщия законъ се даватъ офицв
ски права на радиотелеграфистъ за такъвъ на |
рабъ отъ първи или втори разрядъ, ако има | .
детелство, издадено отъ администрацията на шл
ТБ, телеграфитЬ и телефонитъ споредъ сжщес^'
ващата международна конвенция.
•)'•
Изъ „1пгоггпгтлоп5 5оаа1е5" на Междунар
ното бюро на труда.
В.)
„МОРСКИ В-ВТРИЛЯ"
Стихотворения отъ Димитъръ Осининъ, Варна 193
Въ последнигв години вниманието на българя
писатель къмъ морето, не може да се отрече, се усили.;!
гично загиналиятъ ГОЛБМЪ нашъ поетъ Н. В. Ракии
пЪвецътъ на дунавските поля и витскатв равнина, пя

нецьтъ, дойде при морето, обикна го, вслуша се въ М
ствения му езикъ и написа цъла вдъхновена стихотво)
сбирка „Черноморско лъто". К р . Кънчевъ издаде «Роди
море", В. Хр. Бакърджиевъ—„Пъсни на моряка" и т. й
Преди ньколко години дойде да жив-ве въ Вч
другъ планинецъ отъ западна България, авторътъ на|
хосбирката „Морски вътрила". Обикналъ Балкана, |
бень въ равнината на Огоста и Искъра, той сжщо I
разбра морето, уевти неговия животъ, долови ударит!
неговото сърдце и плодънатая нова любовь и непос;
ствено съзерцание е разглежданата к н и ж к а . Тя съд1|
42 стихотворения, въ 30 отъ които морето изпълва аЛ
жаннето. То е дадено преди всичко пейзажно и морся
пейзажъ е неизбъжното първо стжпало въ отношев*
на поета къмъ морето — обхващането на последнот*
всичкитъ му прояви е вече плодъ на непосредствен*^
вотъ върху него съ години наредъ.
|
Но кортинигв, които Д . Осининъ дава, еж одуи*
рени. Рисувайки ги, авторътъ, обобщава чръзъгБХъа|
свой поетиченъ запасъ, включва въ тъхъ напълно |
мирогледъ:
*
Предъ линията чиста, която отделя
небето отъ морето, отъ водата огъня —
заставамъ тихо, като селянинъ въ недъля
предъ кроткий ликъ изобразенъ на Бога.
Следъ рисунка съ две, три линии:
Водата синя е като стомана,
Кат'сплавъ се тежко полюляяа,
На соль и водорасли дъха пъната
и чайки низко прелетяватъ,
веднага идва философската размисъль:
Щ е има буря. Знамъ, ще се разклатишъ,
ще кипне гнъвъ. Обичамъ бунта буренъ,
той бодрата страна е на душата,
изходъ на СИЛНИГБ натури.
За поета морето е ту .странно", „бъло. 6-БЛО|
с ребъренъ сплавъ", ту е „лениво", ту „настръхва в |
ено", „разбунтувано", „съ гнъвъ".
1
тено
Морето е цъмТь миръ, половината отъ свъта, то|
борба съ другата половина, нЪкакъвъ символъ озн»
неговиятъ тътенъ:
Изгрвва день далечъ на хоризонта
на сивото притихнало море,
като завеса черна облаци надвисватъ
прецъ слънцето и пръчатъ да огръй.

И СВОИТЕ стрели отправя то надолу

къмъ бездната на сивата вода,
и пламва тамъ пожарище на битка,
разгоря се космическа вражда.
Чудно хубаво е стихотворението, въ което по< \
мисленно погребва своята умръла далечъ въ поли''
Балкана сестра, само за да бжде гробътъ й по-бли*
него и да я свърже за винаги съ пЪсеньта на море"
,даI почива тя в-вчно подъ музиката на морските•*
(„Погребение"). П и самъ той желае да умръ на мо?
бръгъ, за да го „люлЪй морето будно", понеже то «
нало „родина" за него и желае на гроба му да и"»1
волъ
" Т ч а й к а о т ъ М Р Я М ° Р Ъ (-Скитнишко желание")- '
До висше философско прозрение авторътъ се *
га въ „Пулса на времето" и чрезъ морето дава на 01>«в

ската поезия
рЪдкиоткжс
оезия рЪдкиоткжст
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ЦЯРИЦЯТЛ НЛ ЧЕРНО МОРЕ,—
НЯЙ-КРЛСИВИЯТЪ К У Р О Р Т Ъ
ВЪ ЮГО-ИСТОЧНЛ Е В Р О П Л

ВАРНА

••в!!

ВАРНА

Най-модерни бански съоръжения за студени и топли морски бани. Модерно казино
въ морската градина, срещу банигв, съ първокласенъ ресторантъ и дансингъ на открито.
Красиви околности. Разходки и екскурзии по сухо
и по море до близкитЪ околности, както и до Царградъ.
Всички видове спортъ — развлечения: театри, кине
матографи, тенисъ клубъ, морски тържества.
ГолЪми музикални тържества въ началото на
м. августъ съ участие на най виднитЪ български артисти.
Презъ сезона гостуватъ народния драматически театъръ
и народната опера.

Условия на живота най-износни.
Първостепенни хотели отъ 60 до 150 лв. легло.
Частни квартири отъ 1000—4000 лева за стая съ
две легла за месеца.
Объдъ или вечеря въ пьрао^ласни
отъ 40—60 лв.

ресторанти

Въ второстепени ресторанти се получава здрава
и изобилна храна на по-низка цена.
Табълъ д'отъ отъ 100—120.
Лътовна такса и карта за целия сезонъ 20 лв.

Такса за банитЪ:

{
2. Топли бани

I кла
класа кабина 10 лв.
5 лв
[ 1 класа кабина 30 лв.
20 лв.
II

Басейнъ

15 лв.
Отъ 15. юний до 15 септемврий лвтовницитъ се пол-

|

^

^

Ш

^

^

^

Е

1

?

#

^

^

- ^ Ч ^ е т К З Л |

зватъ съ 257„ намаление по
бъпгарскитв дьржавчи же
лезници.
Бюрото за лъгов шци при

:

общината

1

т^Ф^^. 1~>с-г*-л- «-- !-;.;*Ьу.^•'- ъ&ч

въ

приморската

градина разполага съ пьленъ
списькь на квартири, дава
всички сваде 1ия и настанява

1

ЙЖЛ' ^^

лътовницитъ

на

квартири

безъ в.ъзнаграждение.

ОТНЯСЯЙТЕ СЕ ЗА
ВСИЧКО ДО БЮРОТО
ЗЯ ЛЪТОВНИЦИ.
5—10

БЪЛГАРИ, 1ШТУВАЙТЕ ПО МОРЕ!

Българско Търговско Параходно Дружество— Варна.
»

*
„ .. дружествените
„„ л „„,-ъ параходи,
пйНахапи. за да получите в-ьзвъз
Използувайте
можностьта да се полюбувате на морето!
Съ параходите на Българското Търговско Параходно
Дружество можете да направите пжтувания, които да
Ви оставятъ мили неизличими спомени. Вие ще опоз
наете крайбрежието и ще вкусите отъ прелестите на
близкия изтокъ, чаровете на когото привличатъ хиля
ди и хиляди туристи отъ. всички краища на свъта.
Дружеството подтфжа три редовни линии:
а. Крайбрежна: Варна1—-Била—Масамврия— Анхиало—Созополъ—Бур
гасъ—Колрия—Василико — Ахтополъ и обратно;—два пжти седмич
но.—Отъ 15. Юни») до 15. Септемзрий дикектни съобщения Бургасъ
—Варна и обратно, специално за'курорта.
' ;•
б. Пирайска: Варна—^ургась—Цариградъ—Пирея -Хиосъ—Мегелинъ и
обратно—два пжтЦ въ месеца.
в. Александрийска: В^рна—Бургасъ—Цариградъ —Родосъ—Палестина—
Ачзчсанцрия — ГЪр^ъ-Сайцъ—Осгровь Кипръ—Пирея и обра-но —два
пжти въ месеиа.
При групови пжтувани^ Дружеството прави намаления на тарифигв си
огь 30 до 50"/0 (но не и върху храната).
.,. .,
. *""•.-.
Особень ингг^зсь прецсгавДява пжтувачето до Александрия, което се извърш
ва с ? луксоз-гитв и бьрззходчи параходи „Бургасъ" и „Царь Ферди шндъ".
ОБИКНОВЕННИ ЦЕНИ БЕЗЪ
За ХРАНЯ
Пирейския рейсъ:
За Александрийския рейсъ:
•
( I класа . . л&, 80ОО
Отиване и
< 1 к л а с а ' • ..'лв.-5ГЙ0
лв. 4600
класа
ле. 6ООО
Отиване и
| Н класа
връщане
1
лв. 2000!
III
класа
лв\ 4000
връщане
| Ш класа

Варна—Ахтополъ
и обратно

За
I класа . .
II класа . .
III класа . .

нрайбрЪжния рейсъ:
?ш- 680 I Варна—Бургасъ
лв. 540
и обратно
лв. 360

класа
класа
класа

лв. :4СЮ'
ле. 300
лв.'200

Храна по лв. 150 на день за I и II класа, за българското крайбрежие. , _ ,
Забележка: Свърхъ горнитъ такси ца пжтнишкитЪ билети се събиратъ допълнително кейо*
во право въ Варна и Бургасъ по 15 лв., 9 въ малкитъ крайбрежни пристанища по 5 лв. -ца.лиие.*
Най-подробни сведения, относно всичко, което интересува пжтувашигв, се получаватъ <№>
агенчиитЪ въ Варна и Бургасъ и крайбрЪжнитъ, а сжщо и отъ Дирекцията.
3-Ю

СЪДЪРЖАНИЕ: 1) I Ник. В. Ракитинъ отъ проф. Я- Арнаудовъ; 2) Животъть на нашит* прис•' .••'
."
танища презъ 1933 г. отъ Хр. Русевъ; 3) 250 клм. на гребла по роднотото
к р а й б р е ж и е ; отъ Димитровъ; 4) Походъгь, поражението и смъртьта на Никифора I презъ
811 г. сл. Хр. отъ Карелъ Шкорпилъ; 5) Морето въ бьлг. нар. песни отъ Ен. Мутафовъ; 6) Прис
танището Василико отъ разказъ Ст. Цаневъ; 7) Ловецъть на бисери и неговата жена, разказъ
отъ Хайнкъ Тенъ Иухленъ, (преводъ); 8) Едно завършено д е л о отъ В. И. 9) Морски спорть; Ю)
Морски Новини и 11) Морски книгописъ.

Морска Учебна Часть—Печатница—Варна.

