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Общ поглед вмрху причините, развитието дей
ствията на маре и морско политическите по
следици но световното воина.
Икононнчесння подем на Германия до 1914 година.
Преди своето обединение множество германски.държа
вици, пржснати, раздробени, разнебитени и често враждувайки
помежду, си и взаимно отслабвайки се, са влияели твжрде
малко и почти' никак, вжрху световната икономика. Едва след
като мечтата на дедите им се изпжлни в 1871 година, то
гава 41 милиония германски народ се обедини под скиптжра
на Вилхелма I 'в единна германска империя, почувствува се,
че сжединените сили на.тоя дееспособен и живущ народ ще
станат един пжрвостепен-, фактор в общия икономически жи
вот на народите.
За да се прояви, обаче, неговото влияние "трябваше той
да си извоюва мясго в световните пазари. И именно това се
и постави като главна цел на неговата индустрия и тжрговия,
в особеност, на морската тжрговия, както и на всичките ви
дове занаяти, производства и промишленост.
На световните пазари, обаче, ^Доминираше Великобрита
ния, чийто произведения на всякжде се считаха за ненадми
нати и които дори и в самата Германия се радваха на осо
бенно тжрсене- Английският тжрговец се беше здраво залостил по всичките части на света и английският флаг.-се. .вееше
в най-голямо множество навсякжде по земята, беше най-многочисления'дори и в самите германски пристанища. Д тжрговецят-французин смогваше да" вирее само там, гдето произ-
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водствата на' неговата страна се покровителствуваха.чрез найпротекционнй мита против чуждата конкуренция. "Поради това, младата германска империя бе изправена
пред една твжрде трудна проблема: — да си пробие пжт вжв
вече отдавна окупираните от другите народи световни пазари.
Благополучното разрешение на тая проблема щеше да задо
воли работоспособните сили на народа и щеше да усигури
неговото благополучие в бждащето, особено като се има пред
вид бжрзото увеличение на населението: още в пжрвата го
дина на своето сжшествуване — 1872, населението на Герма
ния бе се увеличавало с 600,000 души.
Седемдесетото десетилетие донесе . доста малжк иконо
мически и индустриялен напреджк. Обаче, вжпреки. това, гер
манците се осмелиха да се явят с произведенията си на Филаделфийското всесветско -изложение в 1877 додина. Резул
тата от това беше повече от плачевен: приценката вжрху
техните произведения беше: „ефтин и лош". Тази приценка
Cheak and nasty биде вжзприета от целия английски' тжрговски свят за да се дамгосват с нея германските произведения
и така да се компрометират пред'купувачите и да се напра-.
вят презирани и нежелани.
'*
. •
В Германия, обаче, не се оставиха да бждат измамени.
Засегнатите индустриялни, промишлени и тжрговски кржгове
извлекоха своите поуки от тоя неуспех и се заеха с прило
жение и' настойчивост по стржмния пжт на усжвжршенствуването. За сжжаление Бисмарк, ймайки пред вид общото
икономическо положение на страната и още незакрепналите
и финансии, счете за невжзможно да им се притече на по
мощ сжс средствата на джржавата.
-,..'..,.
,
R лошото икономическо сжстояние на страната-се проя
вяваше в ред злощастни признаци. Така например с найсилно темпо се увеличаваше изселването из Германия. Само
за времето от 1871 до 1880 година, бяха се прехвжрлили вече
отвжд океана по-вече от 620,000 .германци. Напущането на
джржавата от толкова много сжнародници заедно с вложе
ните в тях работни и производителни сили означаваше една
значителна загуба за националното богатство. Затова призна
се, че в жизнените интереси на джржавата е да се потуши
това изселване, нещо което можеше да стане като се даде
- на тия изселници вжзможност за работа и за помйнжк .вжтре
в самата страна. Следователно, трябваще да се засилят ин
дустрията, земледелиет5, тжрговията и промишлеността. За
тая цел вече в 1879 година за покровителство на национал
ната индустрия и производство срещу вноса: — от Лнглия на
индустриални.фабрикати и от Америка на храни — Бисмарк
вжведе специални Ограничителни мита.
От друга страна, правителството се зае с едно пжлно
реформиране на техническото и промишлено образование,
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вследствие на което на инженерите, техниците и работниците
почна да се дава една по-основна и по-целесжобразна под
готовка. ,— От своя страна и частният дух на предприемчи
вост се. погрижи да вкара в работата по-сжвременни и мо
дерни машини и способи на производство,: чрез^ които в пократко време се получаваха много повече и много по-добри
фабрикат*и.
. За подобрение положението на работниците годината
1881 донесе на Германия едно ; ново министерство: — Мини
стерството за социалните,грижи и пр.; По този "начин Герма
ния пжрва приложи принципа за джржавното застжпничество
и покровителство на .дееспособното и работоспособното на
селение. Скоро след това последва вжвеждането на заджл-«
жителката усигоровка на работниците за в случай на болест,
нещастие, инвалидност .и за сирачетата им.. От началото.в
Янглия критикуваха тия нововъведения твЖрде пренебрежи
телно,. до ..като.. след няколко години и те схванаха тяхното
благотворно, влияние и вече в 1912 година и англичаните се
видяха принудени да вжведат сжщите тия покровителствени
за работниците мерки, които те отначало така презрително
отблжсваха й критикуваха у германците. — Я какво грамадно
значение са имали тия /покровителствени мерки за разцвета
на германската индустрия и промишленост се вижда от техния
обем в 1914 година, в която те вече разполагаха с капитал
от неколко милиярда марки, асжщо и от факта, че за болни,
ранени и инвалиди работници и техните сирачета.дневно се
изплащаха по 2 милиона марки. :
. :3а по-сетнешния икономически разцвет на Германия-е
било от грамадно.значение и почнатото от 1884 година сдо
биване с колонии.
Като следствие от до тук изложените най-разнообразни
мерки за покровителствуване индустрията, тжргрвията, про
мишлеността . и работоспособното население, още през осем
десетото десетелетие. се проявява един усилен икономически
подем, с Особено голям скок прави германската морска тжрговия, чрез която ..германските производства и" фабрикати
почват да добиват лесен, и все по-голем и по-голем достжп
на световните пазари..,
„Всичко това до толкова неприятно засегна Янглия, че
тя, реши да тури вёднаж за винаги една непреодолима
пречка на все по-засилващето се появяване на германските
фабрикати по световните пазари. — В 1887 година в Янглия
се прокара един закон, според който всички внасяни в остров
ното царство или в неговите, колонии германски фабрикати
трябвало да лосят надписа Made in Germany*). Чрез тая мерка,показвайки произхода на фабрикатите се е предполагало да.*) Изработено в Германия.
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се намали или дори сжвсем да се предотврати тяхното купу
ване.: и тжрсене. Отначало тая мерка действително допринесе
някоя и друга загуби на германската тжрговия и производ
ство, постепенно обаче тя се превжрна в тяхно преимущество.'
—• Английските купувачи забелязаха, че някои станали им вече
любими предмети; за които те мислеха, че са английско про
изводство •—. са в сжщност от германски произход, но.вече от
тях не можеха или не искаха да се откажат. По тоя начин
предполагаемото дамгосване на германските фабрикати посте
пенно се преобжрна в тяхна препоржка, чието значение все
по-вече и пствече се покачваше поради'непрекжснатото-подо
бряване и приспособяване на германските фабрикати кжм вкуса
и тжрсенето на купувачите и поради постепенното намаля
ване на покупните им стойности, защото скоро и в самата
Англия почнаха да забелязват, че германските фабрикати над
минават техните собствени по качество, приспособяване кжм
вкусовете им и по цена. Поради това, още в 1898 година Ан
глия отмени тоя си нещастен закон, обаче беше вече кжсно.
Сега вече самите германци, добре схванали значението на това
Made in Germany доброволно и охотно го поставяха на всяко
свое, изнасяно зад пределите на джржавата, произведение.
Така, че вжпреки всичките мжчнотии и вжпреки умиш
лените пречки на сжперниците, вече,през • второто десетрлетие от своето сжществуване, 1880—1890 год., на Германия се
удаде да извоюва за себе си място на световните пазари иза в бжджще вече можеше да го разширочава.
: Спечелените навжн успехи не закжсняха -да се отразят
благотворно и вжрху вжтрешния живот на страната: Той се
подобри още през второто десетолетие, а вече през третото
— от 1890—1900 година, се почна бжрзия икономически и стопанствен разцвет на Германия. Това веднага се отрази и вжрху
цифрите на изселването които, както ни учи политическата
икономия, са едно от мерилата за вжтрешното благосжстояние на страната. Тия цифри след 1881 година отначало бавно,:
а по-после все по-бжрзо и по-бжрзо почнаха да спадат. Така:
от"1881 дог 1890 година изселването достигаше над 125,000
души, а от 1890 до 1900 година то спадна, вжпреки бжрзо
увеличаващето се население, на 58,000 -души.
••...•- Изселването от Германия' (в хиляди души).
Години
1870
1880
1890 Л900
1914.
1910
Емигранти

40

%

120

81

19

;i8;;

17 7

Най-после почват едно след друго да се появяват и вжншните сжвсем недвусмислени доказателства за могжщия ико
номически й стопански подем, който Германия прогресивно
осжществяваше. През 1893 година стана едно сжбитие, което
се констатира от английската специална и ежедневна преса
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с загриженост и с най-тревожни предупреждения за-бждащето: количеството . на производството на сурово железо в
Англия, която от незапомнени времена бе стояла начело на
всички джржави, бе достигнато и надминато от онова на Гер
мания. Скоро Англия»трябваше да преглжтне и ред други
разочарования, защето новото десетолетие, (от 1900 до 1910
година) донесе на Германия грамаден подем и разцвет вжв
всички културни прояви на човешкия живот, а особенно в ин
дустрията и земледелието, в тжрговията, мореплаването и ко
рабостроенето, в риболова и каботажа, в колониалното хазяйство, в искуството и в науката:
Производство на сурово желязо {в милиони тона).
Години
1870
1900 1910
1880
1890
1914
Англия
Германия

.. 7-2
3-4

74
3-8

794-1

.9-2
7-0

9-8
14-4

-8 ,
18

, През 1903 година Германия надмина Лнглия с производ
ството си на стомана, а вече в 1914 година германското про
изводство на стомана беше три пжти по-голямо от това на
Лнглия, като само германското сжставляваше вече четвжрт
от цялото световно производство. Л производството на сурово
желязо изравнило се с английското през 1893 година беше
се вжздигнало до количество вече двойцо по-голямо от съот
ветното английско. Освен това в електротехниката, в захар
ната и книжната индустрии и в книжнината, Германия бе
вече спечелила пжрвенство. Л и с износа на готови машини
Германия достигна и надмина Лнглия в 1913 год.
Износ на готови машина (в милиони златни марки).
Години

1870

1880

1890

1900

1910

Лнглия
Германия

240
7

260
30

300
70

370
190

540 -640
400.
670

1914

Производство на стомана (в милиони тона).
1910
1914
1900
Години
1870
1880 1890
Лнглия „-.
Германия

49
1-9

5-0
2-1

5-2 '•
3-8

5-8
5'8

6-2
14-0

о-о
18-0

Германскатачморска тжрговия от 1880 г., сега вече се
беше утроила, а германският текрговски флот^бе заел вече
второ место; в редицата; на всесветските тжрговски флоти.
Германските големи параходни компании „Хамбург—-Америка
линия" и „Норддойчелойд" надминаваха по обхват и дееспоспбност всичките сжществуващи в света параходни компании.
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Вжншна тжрговая (в милиарди златни марки).
1870

Години
Лнглия .
, Германия

, ,1880

'':'. 1 2 1 .. 13-0 f
6-4^
.'•v.'--4,'"

' Германският

1890 •

1900

1910

1914

14-6
7-3,

16-1
10-9

21-0
16-6

26 ; 9.,
20-6 t

w

търговски флот (в хиляди регистер тона)

Години

1870

1880

1890 i 1900

1910

1914

Тонаж

.-• 982

1100

1460

2780

3320

1720

И в презморските си колонии германците, бяха успели
вече да се проявят като отлични колонизатори и стопани и
вече беха почнали да получават преобилнй плодове от своя
туд и умение:
Сжщо и на модерното германско земледелие се бе ofдало, чрез умно, прилежно и грижливо поджржане силите
на земята и чрез използуване на фабрикуваните в самата
страна изкуствени торове да удвои производството си от това,
което тя бе имала през 1880 година.
Подобрение земледелието 'й Германия (в двойни
центнера*) от един декар земя).
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Общото количество на вжншната тжрговия на Германия
беше вече изпреварило още в началото на деветдесетех-го
дини онова на Франция и на Лмершед и ако да не бе избух-;
нала войната, поради скоростта с която,настигаше то вжнш
ната търговия на Лнглия, бк я само в още няколко години и
нея изпреварило. Така в 1913 г. износа на Лнглия достигаше
24,170 милиона зл. марки, а на Германия беше се повишил
вече на 20,868 милиона, до като Лмбрйка беше изостанала на
17,657 милиона, а Франция само на 12,307 мшь златни марки;
[ „.,;. _ Населението на Германия от_ 41 милиона души в 1871
год. беше се покачило в 1914 г. на 69 милиона, с годишен
приржст от 600—840,000 души/ Обаче вжпреки тоя грамаден
приржст, имашё достатжчно место за работа, което се до
казваше и от наличието по това време в Германия на около
1,000,000 полски и италиянскй работници.*Това се подтвжрждаваше сжщо и от нищтзожната цифра на изселване, която
до като за 1882 година» беше 250,000, за. 1913 г. бе спаднала
само на 20,000 души.
.*) Двоен центнер = около 101-6 килограма.
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Населението в Германия (в милиони души).
Години
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Благосжстоянието на всички слоеве на народа се бе зна
чително. подобрило от онова вжв време на образуване импе
рията. Достигнат беше безпримерния в историята подем вжв
всеко отношение,, чрез сжвместната работа на император,
правителство и народ и чрез енергичното присаждане и усжвжршёнствуване на добродетелите.: преданност, прилежание;
основност в изпжлнението и изджржливост. Тия качества се
всаждаха в младежта чрез вжв всяко отношение отлично обставените учебни заведения вжв всички народни класи, след чието
свжршване младия германец биваше вжзпитан чрез всеобщата
войнска повиност и в телесно закрепване •- в сржчност, дис-~
циплина, любов кжм реда и горещ патриотизжм.
,
Това беше един щастлив народ, . миролюбив както своя
император и като своето правителство, които всички заедно
не можаха нищб хубаво-да очакват и от най-сполучливо завжршената война, като с една война само биха сигурно рис
кували .бждащето си благосжстояние и вече осигурения си
прогрес по пжтя на мирното сжревнование и надпреварвание
сжс световните джржави.- Затова именно би било напжлно
несправедливо да, се припише на Германия каквато и да било
вина или сжучастие в предизвикване тежката 4 годишна война,
която изджнно разсипа така трудно натрупаното в течение
на 4 десетоления благосжстояние и морален кредит.
*
Само в едно може да се обвини германския народ — в
своята непредвидливосг и недосётливост. Понеже германците
не желаеха никаква война, то и за товй не се подготвяха за
нея в* оня мащаб и размери, в какжвто, ясно беше им пред
стоеше и требваше да се подготвят. Яко бе се своевременно
погледнало с необходимата проницателност и предвидливост
в логическия ход на световните явления, германците биха ясно
разбрали . какво им предстоеше и сигурно биха сжумели в
всеко отношание отлично да се подготвят*и с това да пред
отвратят войната (Si vis pacem, para
bellum). *). или поне биха
%
отбегнали сегашния й край.
Тжкмо обратното ставаше всред икономическите и така
силно засегнатите от нечувания подем и" нареджк на Германия,
нейни вероятни противници. Всред тех охотата за война все
по-вече и по-вече растеше и закрепваше. Я иначе й неможеше. да бжде, защото, неможейки индустриално, тжрговски и
икономически да спржт чудовищният й подем, бжрзия й напреджк.и все по-засилващата й се и ставаща чуствителяа кон*) Яко искаш мир, готви се за война,
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куренция и да я задушат, за тях оставаше едно единствено
последно средство за това: — войната, ''еташе се у тех го
дината 1916 за най-благоприятно време за постигане своята
цел, защото кжм това време се разчиташе че ще бжде привжршена реорганизацията и подготовката на руската армия
чрез отпуснатите от Франция милиарди. Защото след като
Германия беше пренебрегнала сжвета на Бисмарка :—да има
винаги Русия за своя приятелка, — Англия бе вече добре
дошла и се слушаше най-благосклоно всред висшите и влия
телните руски кржгове, на които се внушаваше, че пжтя на
Русия за Цариград минава през Берлин. От друга страна
на всички е известна френската умраза спремо Германия и
постояното втжлпяване през цели четири десетолетия дори и
в главите на малките деца идеята за реванша и отмжстителна
война спремо Германия.
. •• ч '
Малкото
отговорни
мжже
и места в Германия, които
:
указваха на все по-нарастващата и наближаваща опастност,
и които настояваха за оше по-голямото засилване
воената
мощ на империята, като великия адмирал: Тирпиц, генерал
Лудендорф, Фон Берихорди и генералния и адмиралния ща
бове се считаха, поради своите" постояни сжвети и предупреж
дения, като неудобни личности и предупрежденията им се
оставяха без последствия. Дори и в най-висшите управляющи
кржгове, както и в народното представителство. се присмиваха
с погрешната увереност за сигурността на страната или пжк
се бояха с пр-нататжшните вжоржжавания „да не дразнят
враговете!" — Най-поспе и самия кайзер чак до последния
момент бе сляпо вярвал на уверенията на английския крал
Георг V, който твжрдеше, че каквото и да става, Англия ще
остане до край неутрална. А ясно е, че без мощната под
крепа на английският флот, другите' никога не биха се осме
лили да почнат войната. А тогавашния канцлер Бетман Голвиг,
сдоред неговите собствени признания в мемоарите му, беше
напжлно изненадан, както и самия германския пжлномощвн
министр в Лондон—княз Лихновски, от обявяването на война
. и от страна на Англия.

Английската завист я страх от изгубване пжрвенството яато
най-главна причина на
В сжвместния живот на народите, сжщо както и в частния
живот между отделните личности — големия успех винаги
предизвиква завист и неприязи, а ако тоя голям успех е бил
за сметка на другите — предизвиква и, врагове. Именно това
требваше най-напред и най-добре да разберат и схванат гер
манците и да си извадят от него сжответните поуки и за
ключения. ,
Ние виждаме как англичаните използуват неуспеха в
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Филаделфийското изложение на още непроявилата се и още
в нищо незастраващата ги Германия и как чрез подценителната оцанка: „Chiep and nasty" — се опитват да задушат
Германската индустрия още в самия й зародиш. А понеже
това не им се удаде — чрез изисканото обозначение: Made
in Germany се надяваха да й затворят вратите кжм световните
пазари. Когато обаче- и това средство не помогна преми
наха вече непосредствено кжм заплашвания и насилствени
мерки.
"
. ,
- . .:
Още вжв времето между 1890 и 1900 год. в Английската
преса — изразител на общественото мнение и настроение в
Англия — зачестиха разни насжскващи народа кжм война и
обещаващи му големи облаги от нея статии. Така например
в началото на 1897 година списанието „Spectator" изнесе една,
повдигнала на времето си много шум и коментарии, статия,
в която като сигурно примамливи последици на една война с
Германия се изброяваха: . Прогонването й от световните па
зари, премахването и унищожението на тжрговският й и
военен флот, както и отнимането на всичките й колонии.
Като корона на всичко това би последвало и плащането на
една грамадна военна контрибуция: изтржгната от Германия
след една произволно джлго упражнявана - блокада и затване на всичките й морски пристанища.
-ч . • • •'
* Значително по-недвусмислено и по-ясно се истжкна ан
глийската завист и злоба по отношение мирно спечелените
икономически успехи на .Германия в една станала прочута и
легнала и в основи'ве на последния мир статия на англий
ското седмично списание „Saturdey Review" от септемврий с. г.,
в която между другото се казва буквално следното:
„Англия и Германия си сжперничат вжв "всички точки по
земното кжлбо, в Трансвал, в Кайската земя, в Средна Аф
рика, в Индия и Източна Азия, в Южните морета и в да
лечния Северо-Запад. На всекждё английските тжрговци
требва да се борят с застрашително нарастващата герман
ска конкуренция. Милиони и милиони са най-малките спреч-квания и случаи, които биха могли да предизвикат една война",
каквато света до сега не е виждал. Ако утре Германия.бжде
прогонена от световните пазари —• у други ден нема да има
нито един англичанин, който да не стане по^-богат отколкото
е днес По-рано народите са водили джлгогодишни войни за
един град,.за некое наследствено право или просто за некой
каприз или. пришевка на своите владетели. Нима днес.не би
заслужавало и не би трябвало да се бият за една гжрговия
от 300,000,000 фунта стерлинги, от която зависят благосжстоянието на цел един народ? Англия днес е единствената
сила, която без прекалено голем риск и без никакво сжмнение в успеха може да победи Германия. Германските, ко
раби скоро ще бждат изпратени на морското джнр или ще
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бждат докарани като призове в английските пристанища. Хамбург и Бремен, Килския канал и Балтийските германски при
станища скоро би биха изложени на английските орждия,
които биха стоели там до като Германия бжде принудена да
плати определеното от нас обезщетение. А изкарали до.там,
победата, ниё вече смело ще можем да кажем на Франция
и-Русия: „Вземете си от Германия, всичко каквото Вй се иска".
Статията продължава все в сжщия дух и завжршва с вжзгласа: „Germaniam esse delendam!" *)
Трябва да.се забележи, че тия и тем подобни статии се
запоявяваха в английския печат тжкмо в едно време, когато
германският флот беше значително, западнал, и поради липса
на подготвени екипажи
и офицери, и поради липса на нови
постройки, се. бешеч повжрнал в сжстоянието, каквото той
имаше през • 1872 година. Тогава германският флот представ- .
ляваше една. нищожна частичка от грамадният английски, —
нещо, което ясно доказва, че не засилването на военния гер
мански - флот, а само завистта и желанието да се премахне
германската тжрговска конкуренция предизвикваше в Янглия
тоя неприязжм и тази войнственост и охота за война.
.
Яко след избухването на войната някои твжрдяха, че
главната причина за това е засилването на германския военен
флот, от до тук изложеното става ясно, че това твжрдение ё
само едно було, едно прикриване истинските и джлбоките.
причини на английската злоба и завист. Я те бяха й си
остават: процжвтяването на германската индустрия и вжншна
тжрговия, както и на германските колонии — или накжсо: за
силването значението на 'Германия по световните пазари и
моретата. Колкото по-вече това значение се засилваше, тол
кова по-ожесточена и по-непоносима ставаше и конкуренцията,
а всички които познават и помнят историята на Янглия, знаят,
че едно подобно засилване и конкуренция,; от която и да е
било друга страна винаги е довеждало до една унищожител
на за конкурента война, наложена му от Янглия. Това много
добре знаят и са изпитали на гжрба си Испания, Франция,
Холандия и Дания. Я сега идеше реда и на Германия.
, За да избегне приближаващата се опастност, за Терма*
ния имаше само две средства: или доброволно да откаже на
69 милионния си народ правото на свободно развитие, пре
успяване и, благоденствие, което ще рече, доброволно1 да
ограничи и намали вжншната си тжрговия и колониите си, а
с това да задуши отечествената индустрия, промишленост и
производство и да обедини цялото си ^население, или пжк;
колкото се може по-скоро, да сжздаде един могжщ и равен
по сила на английския военен флот, та чрез него да направи
за Янглия изгледите за една успешна война сжвсем илюзорна
•*) Германия трябва да се унищожи.
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и така да я застави да се откаже от войната. /V вече се изтжкна, че без могжщата подкрепа на английския флот,, дру
гите сили никога не би се решили да подкачат,войната, за
щото това за тях би-означавало пжлна блокада и следова
телно в края на краищата и пжлен разгром.
. _, ,,-•
Как Бисмарк е гледал на гореспоменатия изход.се вижда
от едно" негово изявление, в което,-между другото, - казва, че
много добре познава интимните страни в отношенията между
Германия и Лнглия и че крайно сжжелява за тях, обаче,.за
сжжаление, не може да. намери .никакво средство за
подобрението им, понеже единственото средство;— огранича
ване вжншната тжрговня й индустрията, е неприложимо, по
неже то би било равно на самоубийство за германския народ.
Затова мисжлта заедно подобно самоубийство никога
не е могло да бжде сериозно вжзприета от което и да е германско правителство. Оставаше значи единственно второто
средство: Да се сжздаде един военнен флот, до толкова си
лен, че да бжде в сжстояние да нанесе на английския такива
загуби, щото да се компромитира положението му на ;,владетел на световните морета". Сигурно е, че в подобен случай
Англия би се вжзджржала от каквато и да е война-с;Гер
мания, а по неволя дори би тжрсила сжюзничеството-й* както
сега прави с Америка и с Япония, fl до сжздаването на един
такжв военнен флот, необходимо беше за Германия,-чрез
умна дипломация и чрез сржчно водене политиката, да от
лага избухването на войната.
- . ' • '
.•
Това именно са и ржководните мисли, които бяха вло
жени в основите на „флотския закон", с когото се. целеше
сжздаването на могжщ германски флот и който* Кайзера до
вери на адмирал Фон Тирпиц. ;
, .»Адмирала е бил изправен пред извжнредни трудности,
от които пжрвата най-голямата беше: да се внесе, разбирание в германския народ за делото, което предстоеше да се^
вжрши, защото твжрде ограничен беше кржга на ония хора,*
които схващаха или само долавяха грамадното значение, което
имаше, да изиграе.за бждащето на нацията започналия да
се сжздава военнен флот, а масите, грамадното . болшинство,
оставаха в пжлно неведение, като чувствуваха -И неприязжн
вжобще кжм морето. Чрез спечелване сжтрудницИ'измежду
лицата ржководящи. науката, индустрията и тжрговията, чрез
сжздаване вржзски сжс .силните в парламента, както-и чрез
издаване от морското министерство на поучителни морски сжчинения, книги й списания, тоя адмирал сжумя да разпржсне
между германския народ светлина и познания вжрху значе
нието на моретата за германската джржава и вжрху необхо
димостта от солидна морска защита за страната.: Сам лично
той обикаляше и обясняваше на главите на отделните сжюзни
джржавици и на техните министри грамадното и сждбоносно
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значение на предприетата работа. Сжздаде се «Германския
морски сговор", който заедно с „Всегерманския спортен сжюз"
и с-„Колониалтото сдружение" имаха за главна цел разпро
страняване на морската мисжл и идеи веред народа. Започ
натата от английския владетел Едуард VII политика на обкржжване на Германия, както и враждебните изявления на англий
ските джржавни мжже _и преса, поизостриха отчасти политиче
ския поглед на немците. Ще напомня мимоходом само изявле
нието през 1905 г. на цивилния лорд на английското адмиралитейегво М-г Lee, койтс/заяви, че „ако един ден стане необ
ходимо, английският флот ще нападне и при това така нена
дейно и без предупреждение ще нападне, че обявяването на
войната ще последва едва след като германците узнаят за
унищожението на своя флот от английските вестници..."
.
От до тук изложеното става ясно, че нито убийството
на австрийския престолонаследник, нито тираническия улти
матум на Австрия кжм Сжрбйя, нито почване войната между
тия две джржави, нито най-после и прибързаните мобилизаций
на "Русия, Франция и Германия,, нито изнасилването неутра
литета на Белгия бяха сжщинските причини за избухване всесвётската война. От изложените сжждения и от изброените циф
рови данни йзпжкват напжлно ясно причините на тая ужасна
война, за да няма нужда отново да ги преповтаряме и
формулираме.

Световната война.
Кжм неприятелските сили: Русия, Франция, Белгия, Ан
глия, Япония и Италия, срещу които от начало трябваше да
се бори Германия и сжюзниците й, с течение на времето,
подтиквани и заставени от Янглйя, постепенно се приежединиха и: Бразилия, Боливия, Китай, Куба, Еквадор, Гжрция,
Гватемала, Хаити, Хеджас, Хондурас, Либерия, Никарагуа, Па„нгГма, Перу, Полша, Португалия, Ромжния, Сжрбия — Кроация и Славония, Сиям, Чехословашко, Сжединените Щати^и
Урагвай.
Срещу сжединените сили на тия 28 неприятелски джр
жави трябваше да се борят Германия и нейните сжюзници и
цели 4 години победоносно да отстояват своите права и бждаще; понасяйки страшните загуби от 3 милиона души пад
нали на полето на честта и около 6*5 милиона души ранени
и осакатени. Кжм тия 28 вражески сили се прибави и 29-а,
най-опасната и най-жестоката: — морска блокада и откжеването" джржавите на централния сжюз от световните пазари,
— а като следствие на това — появилото се изгладняване и
изтощаване на тия джржави, което донесе в края на краищата
итяхния разгром. Няколкото годишното недохранване «а всич
ките слоеве от народа, цоскжпването и обедняването, недоегигащето облекло, засилващите се епидемии и нарастващата
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смжртност, предизвикаха едно силно отслабване на телото и
духжт.
Твжрде примамливи и много общещаващи почнаха да
стават ония гласове, които проповедваха един мир на взаимно
разбирателство, мир без победители и победени, мир между
равни, базиран вжрху 14-сетях точки на Уйлсона. Я на Гер
мания липсваше в най-трудните й времена диктаторската ржка
и железна воля на един Пит, на ё един Клемансо или Лойд
Джорж. И за това*скоро последва провалянето чрез онова
позорно примирие
Единствената причина, която предизвика сгромолясването
на един силен, храбжр и искусен вжв военното дело 70 мили
онен народ, още не победен на фронтовете и по моретата
— какжвто беше германският — беше в края на краищата:
английската блокада. Право беше имал Чжрчил, като веднаж, за да успокои нетжрпеливите си сжнародници, от виссг'
тата на па рламентната трибуна с пжлна самоувереност и
оправдано самозадоволство беше обрисувал как : английския
флот, макар и стоящ в пристанищата си, в края на краищата,
чрез своята блокада ще разнебити Германия. Под действието
на тая блокада германския войник страдаше много по-малко
телесно и материално, отколкото душевно, като мислеше .за
останалите вжв вжтрешността гладующи и мржзнещи жени: й.
деца: Според статистическите данни на германското минис
терство на общественото здраве, смжртността в Германия се
бе увеличила за времето от 1914 до 1918 г. извжнрадно много.
Туберкулозата се разпространяваше с бжрзи крачки и за 1918
год. тя вече взе двойто повече жертви, отколкото за 1914 г.,
Сжщо така най-усилено вжрлуваха скарлатината, дезинтерията
и тифуса. Сукалчетата беха сравнително по-добре, защото за
тех беше резервирано почти всичкото получаващо се в стра
ната млеко, обаче , процента на смжртността на децата от 1
до 5 години се увеличи от 50%, а за тия от 5 до 15 години
с 160% I—Непосредствено най-големо число смжртни случаи
след тях даваха слабите майки и вжзрастните хора. Според
официалните данни, по-вече" от 760,000 души от вжтреш
ността на Германия са станали непосредствена жертва на ан
глийската блокада! Д вместо предишното годишно увели
чение на населението на империята сжс средно по 600,000
души на година, сега то беше почнало да се, намалява!
По лоя начин, вжв вжтрешността на Германия се зароди
най-опасният вжтрешен враг: изтощението и умората от вой-*
ната, който разклати и постепенно погреба твжрдата увере
ност в победата- и железната воля за изкарването войната,'
до благополучен край, като постепенно разнебити и духжт в
армията и флота. По този начи герминските сухопжтни и мор-!
ски фронтове, побеноносно отразявайки всичките атаки от вжн,
най-после получиха сждбоносния удар от кжм тила, от кжм
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вжтрешннстта, — удар, който окончателно ги сгромоляса и
който единствено беше последица от четиригодишната' ан
глийска; блокад а.

Общ п ш е д на попската война 914—918 год.
Общо-европейската война избухна след едно невжобразимо натрупване на боеви морски средства? Сжс сжздаването
на тйпжт „Дреднаут" (1905 год^ Англия се надяваше не вече.
само с до. тогава по-големото. число, но, и чрез • недостигнатите от другите джржави, боеви качества: на своите линейни
кораби, да си осигури окончателно владичеството на ; море
тата.^' Но, вжпреки . очакванията на англичаните, "след кжсо
вжзджржане^всйчките,велики.сили вжзприеха новата насока.
Германия веднага сжздаде грамадни елинги за . построяване
най-новите грамадни типове и побжрза- с удвояване- разме
рите на Кайзер Вилхелм канал. Бжрзото увеличение калибжра
На ^орждйята и мините, както'... и техната джлекобойност*
бжрзото усилване бронировката и подводната защита, както
и скоростите на.'корабите, бяха пжрвите последици на но
вата ера, кжм; чието усилваще се темпо побжрзаха да се
прйсжединят с развитието си миноносците и леките кржстосвачи. Всичките придобивки
на техниката, химията'и фи
зиката бяха използвани за да - се сжздаде чрез сжпоставянето.
им в малкото и ограничено пространство, на подводника, един
нов, смжртен. враг на големите гиганти. В началото на. вой
ната, обаче ..не .можеше да се • предвиди - до колко този нов
тип боеви кораб, щеше да,повлияе вжрху силата, тактиката
и значението на. дотогавашните _ боеви, кораби. Това ново
оржжие в.. началото на войната беше по-малко технически,
отколкото"'Тактически, още в сжздаване, сжщо и "неговите
противосредства, затова то беше и доста пресилено бценено.Поради всичките тия усилени морски вжоржжения, не
волно сё поражда вжпроса: кое: накара континенталните'джржави да последват примера на Англия и да се хвжрлят така
безогледно ..в сжсипващи финансйите морски вжоржжения?
Отговора е-следния:
Икономическият живот на тези джржави ставаше все поприличен на този на Англия, морето придобиваше и за тях
все тю-вече значение като главен пжт на световния обмен,
за когото железниците и вжтрешнйте плавателни канали и
реки почнаха да служат само като свжрзочни линии. От тук
се'определи и поведението, което, щяха:да джржат, конти-,
ненталните джржави в бждащата морска война. Влиянието
на тази последняга вече се явяваше за всяка от континентал
ните джржави от пжрвосТепенно. значение. По сжщото това,
още в началото на 1914 год. вице адмирала Malzahn („Mop-
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ската сила и военните флоти") пишеше следното: „Войната
на сушата трябва да защищава териториалните владения и
да пази работата вжв вжтрешността на страната. (Изключение
правят само островните, джржави Англия и Япония, в които
и това, е вжзложено на флота). В морската война, от целия
икономически апар'ат, е достжпен само един клон — морската
тжрговия, но за това пжк нейното задушавание предизвиква
пжлен икономически застой на сжответната джржава. От това
се вижда как целата джржава се Намира в зависимост- of
морето, а следователно и от хода на морската война. Защото*
като бждат затворени пристанищата, не се увреждат само
бреговете, а това свжрзва и цялата страна. Не само корабите
й трябва да спржт по крайбрежието; — Бронираната :ржка
на владетеля на, морето се простира и през крайбрежията
далеч навжтре в страната. Тази н.ёумолимаржка почуква на!
вратите на тжрговските кантори дори Ги в най-отдалечените
от морето части на джржавата, тя затваря вратите на фа
бриките в индустриалните центрове, тя се почувствува й по
домовете на работниците и занаятчиите . : . Икономическата
зависимост на континента- от Англия, която •' беий"наложена
в началото на изтеклия век, вече не сжществува в тогавашния
си смисжл, но тя сега Се превжрна в една вече военно-икономическа замисимост, защото всичките континентални страни
"станаха уязвими вжв военно-морско икономическо отношение
станаха уязвими от военно-морското могжщество"на Англия,
следователно:
станаха зависими от. нейния военен "флот.
Това именно, принуди континенталните страни да прибегнет
до.сжздаването на.военно морски сили, които според разме
ра наморската тжрговия И в зависимост на сжответните страни,
да могат да я защищават. Иначе те биха били изключително
предоставени на милостта и на благоволението на Англия".
-С тези соображения се обеснява факта, че всичките пбголями континентални джржави бжрзо последваха примера :
на Англия и вжпреки почти непосилните финансови жертви найусилено се заеха сжс сжздаването на модерни военни флоти.
Вжрху сжщите тези сжображения се базира сжздаванйето
и развитието на германския флот: Да се построи един посилен от английският флот, никога не е било нито цел, нито
по силите на Германия. Но неизбежността на войната наложи
своето: Германия трябваше да притежава един до толкова'
силен флот, щото неговата угроза, да застави Англия да еж-'
средоточи всичките си морски сили вжв водите около отече
ството си и така да я лиши от положението на пжрва морска
сила в другите краища на света. Но-още с обявяванието на
войната тази „идея—риск" пропадна, ; Веднага след това сё
изясни, че германската морска строителна политика, едно
странчиво базирана само вжрху горнята идея,- не беше се
погрижила да подготви за своя флот онова множество от
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числови, географически и други фактори, които да даджт на
нейния флот вжзможността за една стратегическа офансива.
И наистина, в какво положение се намираше германският флот?
—Лко войната се баше ограничила само с Франция и с Русия,
действията и влиянието «а германския флот би се разпрострело неограничено, и в Балтийското море, и в Атлантика
вжрху всичките крайбрежия на противниците (при предполо
жение, че биха се отстранили всички вжншни политически
пречки). Вместо това, с влизанието и на Ангиия вжв войната,
германският флот се видя отрезан от всичките важни морски
пжтища, като трябваше да се ограничи само в действия из
своите териториални и прилежащи води. Л какво означаваше
това за естеството на морската война? До като сухопжтната
война, чрез унищожаване противниковата армия и чрез зае
мане неговата територия, има за цел да сжкруши волята на
противника и да я подчини на своята,— морската война не
може така непосредственно да постигне своята цел. Нейното
действие се изразява в политическото и икономическо давле
ние, което тя упражнява, като заджржа за себе си и владее
морските пжтища. А владението на морето се изразява в
контрол и владение на морските пжтища.
'
Безпримерното благоприятно положение на Англия и на
нейните морски бази по отношение на главните морски пж
тища й даваше вжзможността веднага и непосредственно да
упражни и да подджржа тоя контрол. В случая беше достатжчно само да се прекжснат морските пжтища на Германия
в Атлантика (през Ламанш) и в Северното море (между Шот
ландия и Норвегия), -задача, която поради голямото отдале
чение на германските морски бази, можеше да бжде веднага
изпжлнена и поджржана само от блокадните ескадри на Англия,
без да става нужда да се намиса и главния й флот. Срещу
това Германия не притежаваше нито една своя морска база
на някои от главните пжтища, такива нямаха нито някоя от
ней сжюзните джржави, а само беше в проект да се завла
деят някои неприятелски такива (Дюнкирхен и Брест). Само
едно средство оставаше на германския флот: — с вжзможно
най-голяма унищожителна активност, да се добере до све
товните морски пжтища; и то след като унищожи британския
флот. Поради това, Англия трябваше само да поддХржа, а
Германия трябваше и да оспори и да обсеби владението на
морето. От тук произлизаше и желанието за решителен,мор
ски бой от страна на Германия и отбягването на такжв от.
страна на Англия. Вжпросжт беше: до колко сжотношението
на силите и географическото и стратегическо положение на
Германия допущаше постигането целта; от нейна страна. - При избухването, на войната числото( на германските
средства за борба .отговаряше-на дефансивните принципи; на
германските строителни морски закони. Срещу един ~ тонаж
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линейни кораби от 800,000 тона на Сжглашението,'сё проти
вопоставяше един такжв от 400,000 тона на сжюза, при това
разделен от целия континент на две половини, ,3а в главния
операционен театр (Северно море) противните страни'разпо
лагаха сжс средствата показани в следнята таблица:
Дреднауди
ИшгбЛШ Подводници
к
Август
сX
s
1914 г.
36
Англия , 20
4
20 35 78 77
7
51
Германия 13 ,=' 3-.' 22 . . 5 / 14 42 '46 10
18
Като се има пред вид, че други пет английски ^ржстосвачи всеки момент можаха да пристигнат рт Средиземно
море и от-Австралия на северния боен театр, вижда се, че
една само Англия, по отношение ,на боеви кораби (линейни
кораби и линейни кржстосвачи) е надминавала Германия
двойно по-вече, без да се смята увеличението от • нови по
стройки, което изменяше сжотношениетто на силите вжв вреда!
на Германия. Горните цифри добиват Ьще по-голямо значение, ,като: се има пред вид, че дори и за новите постройки
се имаше нужда от стар, опитен персонал, какжвто трябваше
да.бжде подготвен още от.мирно време и че Германия дори
и,'да можеше да намалява разликата в числото на корабите,
едва>>ли би успяла да екипира новите постройки с достатжчно опитен за модерната морска война екипаж. Затова и попжлването на частите в морската война има много по-големо
значение и става много по-мжчно, отколкото в сухопжтната.
- . Н а германците не се удаде сжщо, поне отчасти да не
утрализират по-голямото число кораби на противника, с подобрата бойна стойност на своите. Действително, тяхните ко :
раби имаха по-добра бронировка, по-голямо число с по-голяма
далекобойност мини, по-добра подводна защита и по-голяма
пробивна взривна сила на снарядите и мините, • обаче,
всичко товасе изравняваше от по-голямата скорост на англий
ските. типове, по-голямото и по-пжлно употребление-на теч
ното гориво и от по-големия калибжр на орждията. От англйските.кораби 13 имаха 34\3 см., останалите — 305
см. орждия,
до като от германските кораби само 7 имаха 30-5 см.* а остана
лите— 28 см. орждия. Сжщо и по отношение на екипажите не
можеше да стане едно уравновесяване на силите, защото тук
се намисаше вековната морска традиция *«а английския флот,
добре обучените поради джлгата служба хора, които бяха до
най-малките подробности майстори в своята работа; както и
известната анлийска изджржливосг и склонност кжм спорта,
срещу които безукоризнената подготовка на германските мо
ряци, основното практикуване на германския флот в тактиката
2
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на морския бой и в нощните боеве, както и отличната под
готовка на германските изтребители, много малко можаха да
допринесат. При всички тези условия дори и изгодите от гео
графического положение бяха на страната на Англия. До като
английският флот имаше като операционна база целия изто
чен бряг от Шотландия до Темза, по който имаше многочис;
ленни упорни пунктове, следователно имаше като изходни
очки цяло крайбрежие от няколко стотин мили, германският
разполагаше с един едничжк Хелголандски залив. Всеки гер
мански набег, в която и посока да се предприемаше, се фланкнраше от много неприятелски упорни пунктове, до като нито
един от английските не бе вжзможно да бжде фланкиран по
ради липса на странични упорои пунктове и следователно,
беше осигурен от изненади. Германският пжт на отстжпление
биваше по необходимост винаги един и сжщ (кжм Хелголанд),
а английският флот. разполагаше с цяло крайбрежие, усеяно
с морски крепости. Така че, колкото по-се отдалечаваха гер
манските морски сили от своята база, толкова по-се излагаха
да бждат отрязани от. по-големи неприятелски сили. Като се.
има пред вид това стратегическо положение, естественнб, из
хода на едно решително сражение още в самото начало на
войната, беше твжрде сжмнителен за германците. Сигурно
обаче беше, че в случай на поражение, без да се гледа по
ведението, което биха вжзприели след това околните неу
трални джржави, Германий щеше да загуби владението на
Балтийското море. ft до като това не станеше, Германия си
запазваше вжзможността да действува по вжтрешни линии.
Чрез кайзер-Вилхелм-Канал флота можеше всеки момент бжрзо
и незабелязано да се сжбере в Балтийското море и да па
рира своевременно прорива на английския флот през Белтовете или Зунда, или да отбие всяка руска морска офансива.
Беше-ли обаче германският флот окончателно унищожен,
неминуемо предстоеше сжединението на руските и англий
ски морски сили в Балтика, щеше да се прекжсне превоза
на германски войски по морето, обезпечаваше се напжлно
руският, а се излагаше германският сухопжтен фланг и на-терманците се отнемаше и единственного останало им още сво
бодно море. Сжщо щеше да се отрази твжрде зле и вжрху
икономическия живот на Германия, защото щеше сжвсем да
die прекжсне навигацията през Балтика, а* с това и единстве
ния останал пжт за внос; щеше сжщо да се лиши Германия
и от шведската желязна руда, която й беше, особенно през
войната, така много необходима. И затова: само ако очаква
нията бяха правдоподобни, че сжс сигурност можеха с течение
на времето да се сжздадат много по-благоприятни условия,
при които германският флот да приеме решителния бой,—само
в такжв случай можеше и беше правилно този последния да
се отбягва и да се отлага до тогава, до като вече се сжзда-
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деха такива условия. Очакваше се чрез постоянни набега
срещу блокиращите германските брегове английски отряди,'
както и чрез една безогледна минна и подводна офансива,
изнесена чак до самите английски крайбрежия, да се постигне*
едно изравняване на силите. Но тези очаквания не се оправ
даха от резултатите още на пжрв'ите няколко седмици от
войната. Кржстосвачни* и изтребителни набеги, изнесени до
100 мили отдалечение от Хелголанд, не дадоха нито едно сжприкосновение с неприятеля. Всичките опити да се подмами
неговият флот и да се подведе в района на действие на глав
ните германски сили, "сжщо пропаднаха. Англичаните нито за
минута не изоставиха стратегическия принцип за „далечната
блокада".'- И по-после, както и в началото, техните главни сили
се джржаха между Шотландия и Норвегия на около 200 мили
от германските упорни пунктове, сжвсем редко минаваха през
изпжлнената с подводници^ мини и- изтребители южна част
на Немското море, като предоставяха „тясната блокада" из
ключително на своите подводници ивжоржжени рибарски
кораби.
Откриването на германските минни полета пред Темза,
Тин и Хумбер, предпазливостта да не изгубят от мини из
открито море.линейни •кораби, както и появяването на гер
мански подводници дори и в северната
част на блокадната
зона, пропъждаха „Grand fleet"1) все по-вече из южната и
средняга част - на Северното море, като тжрсеше сигурност
понякога дори чак в Ирландското море. Все пак, английският
флот беше всеки момент готов като „fleet in being»'), с найголяма ярост да отрази по-големите набеги на германския
флот, особенно тези, които застрашаваха сигурността, на пла
ването в Ла-Манш. Несхващането вжзможността.чрез'подо
бен набег да сё предизвика на решителен бой .английският
флот, надценяването боеспособността и загубите, които мо
жеха да нанесат германските подводници на неприятеля, както
и заповеданата от кайзера стратегическа дефансива, заста
виха командующия германски флот сжвсем да офанйчй актив
ността на >своите главни сили, като предоставяше на против
ника да предизвика решителния бой. Но за до ^тогава бяха
взети всички мерки да се предотврати.загубата на какжвто
"и'да/е по-голям кораб>Затова доноемврий 1914 год. герман
ските линейни кораби се джржаха изключително в устията на
реките, а по-после дори се закараха/още по-навжтре. Никакжв опит не се прави за да се безпокои'поне превоза на
;войски през канала чрез някой набег на главните'.'рили... Во
преки всичките правила на морската война, почнаха се само
"кржстосвачни набеги по неприятелските брегове, отначало
. I) Големия флот
2) Действующ флот.
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сжвсем слабо подджржани от и без това вжзджржащите се
главни сили, а по-после сжвсем предоставени на сами себе си
и на аванпостните кораби. Поради това изоставяне кржстос:вачите сами на себе си, не само не се постигнаха поне ча
стични резултати, но последваха дори и загуби, които при
една офансива биха били обясними, но които при дефансивата още по-тежко се чувствуваха поради сжзнанието, че са
следствие само на собствени грешки. Само поради тези усло
вия се удаде на английското адмиралтейство умело да изпол
зва неподвижността на германската аванпостна линия и още
на 28 август, .без да рискува линейните си „ескадри, да пред
приеме един набег по германските крайбрежия и, използвайки
неясното време, да прикрие напжлно удачно един* грамаден
ешалон войски при превозването им през канала. Английският
набег, наистина, бива блескаво отбит без особенни • загуби от
германските аванпостни кораби, но при преледването, благо
дарение на неочаквано вдигналата се мжгла, стават, жертва на
английските големи кржстосвачи леките кржстосвачи „Кйолн",
„Майнц" и „Ариадне", преди да успеят да се намесят по-го
лемите германски кораби. Това английско нападение за при
криване както на собственната дефансива, така и "на войско
вия транспорт* остава единствено по своя вид. Именно затова
трябваше ца, се употребят по-силн~и .средства; за да се пре-'
дизвика на бой английският флот. Тази именно мисжл предиз
вика бомбардирането на Ярмут през ноемврий и Хартлпул,
Уитби и Scarborough през декемврий 1914 г., както и един ми
нен поход на спомагателния кржстосвач „Берлин" срещу ба
зите на английския флот край Северна Ирландия, на който
като жертва падна линейния кораб „Одасиус". Все таки, вжпреки моралния ефект, стратегическата цел на тия предприя
тия : — привличането тесната блокада близо кжм германските
пристанища, а с нея и приближаването на главните морски
английски сили кжм германските бази, не се постигна.
Дори германците пропуснаха да използват един удобен
случай да унищожат при последния декемврийски (914) набег
увлеклите се подир тяхните кржстосвачи: английските II ли
нейна и I боева кржстосвачни ескадри, само защото главните
им сили (германските) преждевременно бяха се вжрналй по
ради" угрозата от противниковлте минни атаки. Тази пре
комерна вжзджржаност на германските линейни ескадри
(главните сили) стана причина при един от по далечните набези
на техните кржстосвачи, да загубят на 24 януарий 915 г. при
Догербанкбоевия кржстосвач „Блюхер". Последвалата промена
в командваното на германския флот доведе до едно по-ком
пактно, но за това и още по-вжзджржано използване на глав
ните сили.— Наистина, до октомврий 915 г. флота предприе
7'набега, но понеже те не бяха отдалечени повече от 100
мили от Хелголанд, не се дойде до никакво сжприкосновение

Поглед вжрху причините на световната война.

21

с противника. До като на суша Германия водеше борба на
живот и на смжрт, грамадните офанзивни и технически сили на
флота й оставаха неизползвани и при това срещу най-опасния й
врга. Но, в края на краищата, това се длжжеше сжвсем не
. толкова на военни, отколкото на политически соображения.
Използването на флота не можеше да се направи само вжз
основа на морските стратегически и тактически принципи. То
беше в голяма степен зависимо и от положението на сухдпжтните театри, както и от най-разнообразни „ и противоре
чиви, политически (неутралните) и икономически (вноса през
Скандинавските джржави) соображения.
Погледнато от чисто военно-морско гледище, трябваше
да се даде пжлна свобода и инициатива на командующий
флота при използването поверените му сили. Това се подтвжрди и от опититев началото на войната. Обаче оконча
телното разрешение на тоя вжпрос можеше да стане само в
рамките на общото водене на войната и политиката. А' реше
нието на сухопжтните фронтове още не бе получено, пове
дението на неутралните сжщо още не беше изяснено. Реше
нието да се даде пжлна свобода на действие на флота изис
кваше един джржавник с такжв поглед и познаване на стра
тегическите и политически последици на морската война, какжвто само Англия успя да даде в лицето на стария Питт
през седемгодишната война. Един щастлив за германците ре
шителен морски бой макар и да не докараше . изоставянето!
блокадата на германските брегове, все пак до толкова можеше
да отслаби морския престиж на Англия, че да повлияе вжр;
ху джржанието на Италия, Русия, Япония, Румжния и Скан
динавските джржави, та дори и на Америка. Вжпреки всичкр
това, на канцлера се удаде да убеди кайзера в запазване
флота от големи загуби и непокжтнат, чак до почването на
мирните преговори, за да се разполага през време на тях с
една внушителна сила, както и за вжзможни политически
давления. Предпоставката за това, беше, разбира се, необхо
димия пжлен успех на сухопжтните фронтове, по' след наме
сата на Англия и след неуспеха при Марна едва вече можеше
да се разчита на такжв. Да не се вижда това, значеше да
се подценява доказаната през векове упоритост при смазване противниците си от страна на Англия и да се отрича
дееспособността на нейния флот. Кжм горното, преди появя
ването на Хинденбург на сцената, се присжедини и вжрховната главна квартира, вжпреки противопоставянето на адмиралния щаб, рще повече, че едва тогава се беше почнало*
изработването на общ план за армията и флота и полити
ката за водене войната. Такжв в' началото на военните дей
ствия сжвсем не е cжщecтвyвaЛJ Така че с вжзджржанието да
използва напжлно флота си, Германия хвжрли пжрвото семе
на своето поражение..
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Но требва да се отдаде справедливост на германските
кораби,и екипажи, които, освободени от горните давления,
винаги проявяваха в най-голяма степен вжзможната деятел
ност и активност. Без упорни пунктове и без сжюзници,* как
вито врага в изобилие разполагаше, изгледите за успех в
кржстосвачната война бяха сжвсем нищожни. Изпращанието
преди войната военни кораби в чуждите страни се налагаше
за. Германия не от стратегически, а от чисто политически
сжображения.—Затова и материалната и стратегическа под
готовка на-кржстосвачната война чрез използване заварените.
от войната вжн от страната. кржстосвачи и тжрговски пара
ходи е била сжвсем слаба. Центра на,тежестта на морската
война лежеше изключително в Северното море. Дко би могло
да се предполага, . че противника ще се джржи в Северното
море.така .резервиран и че собственната флотска политика
пр.воденето войната в това море би била така пасивна, си
гурно- германците не биха пропустнали да подготвят в лицето
на .многочислените си бжрзоходни трансокеански тжрговски
параходи едни отлични й напжлно дееспособни спомогателни
кржстосвачи. Вжпреки това германския адмирален" щаб, без
наличието на каквито и да е бази, успя да .организира на
пжлно,- задоволително снабдяванието с вжглища и материали
своите изпратени в чужбина леки кржстосвачи. Но с пропаданйето престижа на боевия, германски флот поради пасив
ността му на главния операционен театр,,се измени настрое
нието й на всички неутрални в полза на Янглия дотолкова,
че снабдяванието на пржснатите по цялото земно кждбо гер
мански -кржстосвачи се извжнредно много затрудни. Вжпреки
всички тези затруднения, това което направиха германските
кржстосвачи в кржстосЕачната война, е достойно за удивление.
Това, се, признава дори и.от противниците на Германия. Рабрта-га,.отиде до там, чё На двата класически представители
на^озй/начин водене война срещу противниковата морска
тжрговйя,— леките кржстосвачи „Карлсруе" и „Емдён", се
удаде през време на техните плавания в Атлантическия и.
Индийския океани да разтжрашуват дори и най-опасните и
много! "посещавани зони, всякога заобиколени от цял ред, или
Ьт,самйте..тях приспособени, или от етапите изпратени, спо
магателни :кораби и чак до ноемврий успешно да бтбягват
преследванието- на цела, потера от английски или френски,
сжответно"'руски й японски, военни кораби. По различните
тжрговски,пжтища те и , двамата нанесоха на противниците
од, загуби (всеки по 15 кораба, общо повече от 70,000 тона),
не само. големи по. число на потопените тонове, но сжщо и.
такива,;6т,храмадно, икономическо, военно и политическо зна
чение.:, войсковите и материални траспорти от австралийските
ииндийски пристанища, порадиугрозата от „Емден", трябваше
да бждат сжбирани в кервани от по 30—40 парахода и да
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се охраняват, до като минат застрашената зона, от брони?
рани кржстосвачй и вжоржжени параходи и така да се бавят
с по цели седмици. Влиянието на тези два кржстовача се от
рази дори и далеч вжн от непосредственно застрашените от
тех зони, в които навигацията се намали на минимум. Тези
два кржстовача отиваха до там, че когато пристигането на
на необходимите вжглища от етапите се забавяше или сжвсем
не идваше, те използваха вжглищата и материалите на зало
вените и потопени от тех параходи, и така, вжпреки всичко,
проджлжаваха своята дейност. Най-после на "4 ноемрий 914
год. „Карлсруе" загина не поради липса на гориво . и мате
риали или не поради противодеисвието на неприятеля, а от
една и до днес необяснена вжтрешна експозия. Джлго още
след* потжванието му той е бил тжрсен от неприятелските
кржстосвачй из всичките световни морета. Няколко дена след
него загива в бой с австралийския кржстосвач „Сидней" и
„Емден", с две хиляди тона по-малжк от своя противник и с
значително по-малко калибрена артилерия. Срещата става'
сжвсем случайно, когато „Емден" е бил зает с унищожава
нето радиостанцията на Кокосовите острови и прилежащия й
кабел и когато половината от екипажа му е бил на брега.
Вжпреки почти безславния край и на двата тия кржстосвачй
делата им-ще останат като едни от най-блескавите, йзвжршени когато и да4 е в кржстосвачната война и ще показват,
че германските моряци, неограничавани от по-горе и предоста
вени с пжлна инициатива, навсякжде проявяват един извжнредно висок войнски и моряшки дух и предприемчивост и
една опитност, достойна за завиждане.
Една картина от по-друг вид/но не по-малко "славна,
представляват делата на германската източно-азиатска кржс- •
тосвачна ескадра. Обявяването на Япония на страната на про
тивниците на Германия лиши тази ескадра от единствената й
база Цингтау. Понеже Южното море, местото в което се на
мираше тя в момента на обявяване войната, поради своята
ограничена навигация сжвсем не даваше добри изгледи за
една плодоносна кржстосвачна война, а Индийския океан и
* без това едва успеваше да задоволи нуждите вжв вжглища на
действующия там „Емден", а за целата' ескадра и дума не
можеше' да става, като единственно по-благоприятна зона за
действие оставаха бреговете на южна Америка. От друга
страна, и по-слабото противодействие, й по-доброто получа
ване сведения, които можеха лесно да се добиват от сжстоящия се само от неутрални джржави континент, както и вжзможността да се постигне в тази зона сжединението.ис кржспэсвачите „Дрезден" и „Лайпциг", говореха в полза именно
на тази зона. След тримесечно плаване в южния Велики океан/
вжпреки преследванието на японския^ флот, вжпреки трудно
стта в свржзката и вжпреки почти непреодолимите трудности
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в снабдяванието с вжглища, това сжединение се осжществи
край бреговете на Чили — нещо, на което трябва да се тле-;
да като' на един реджк стратегически успех. Командующият
ескадрата, граф ^ фон-Шпее, след постигането сжединението
на .корабите си, решава да проджлжи воюванието като на
нася непосредственно военни щети на противника и изоставя
и без това необещаващата да му даде голяма плячка тжрговска война. За времето си, това решение е било сжвсем
правилно; то беше взето още в самото начало на войната.
(края на 914 г.), , когато решението на войната се очакваше
непосредственно от оржжието, а не от общото изтощение на
народа. Именно и затова Шпее предпочита непосредствен-,
ното воюване. При-Коронел, на 1-й ноемврий 914 год. f за
пржв и единствен до сега пжт в тази война и вжобще в ис-,
торията, се срещат в открит морски бой две ескадри, ан
глийска и германска, с приблизително равни сили. ^Резултат:^-. потапянето, на английските кржстосвачи „Монмаут" ли
„Гууд Хоп", а останалите се разбегват. До колко това пора-.
жение е подействувало болно вжрху самолюбието на англи
чаните показва факта, че веднага след това се изпращат пет
ескадри за преследзане германския отряд: една силна япон
ска ескадра займа очаквателно положение в австралийските
води, една друга сборна (японски, английски и австралийски
• кораби) заема сжщо такова положение край бреговете на
Мексико, третя се изпраща в западна Индия, четвжртата при
нос Добра Надежда, друга пета ескадра, с предназначение
непосредственно да преследва противника, се сжбира край
бразилските брегове; кжм сжстава на тази ескадра се прида
ват два'кржстосвачи—дрВднаути, взети от>главните английски
.сили, а трети такжв се изпраща в кржстосване край брего-^
вете на Северна Америка.. Всичките тези приготовления, уле
снени от бездействието на главните морски германски сили,
остават неизвестни, както за германския адмирален щаб, така
и за граф Шпее. Имайки пред вид стратегическото положе
ние в Северно море, германците се отказват от набег на
своите кржстосвачи за облекчаване завржщанието и сжединението.'на източно-азиатската ескадра в Северно море. От
• друга страна, под натиска на Англия, неутралните страни наг
маляват износа на вжглища и, като следствие, германската
ескадра почва да тжрпи големи лишения. Ко вжпреки това,
на'тая ескадра предстоеше разпращане кржстосвачи за тжрговска война по морските пжтища в Атлантика- и за застра
шаване пренасянето войски за завладяването на германска
юго-западна Африка, предстоеше й, и прорив, и сжединение с
своя флот. Имайки това пред вид и с намерение да,разруши
единственния английски упорен, пункт в юх?нйя Атлантически;
океан, тази ескадра попадна сжвсем случайно дори и за самите
преследвачи в техните ржце,-дори преди те да са почнали
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още самото преследване. След ожесточен 5 часов бой, в който
германската артилерия дори не е можела да достига поради
голямата отдалеченост (голяма разлика в калибрите), англий
ските кораби, при Фалкандските острови на 8 декемврий914
год. потопиха „ Ш а р н х о р с т " ; „Гнайзенау", „Нюрнберг"
и „Лайпциг". Спаси се само „Дрезден". С унищожението
на кржстосвачната ескадра преминава и кулминацията в кржстосвачната война, която до тогава се водеше по всичките
светови морета и заангажирваше едно големо число сжглашенски кораби. Изхода на тази кржстосвачна война, поради
липса на морски бази за германците и поради почти невжз-i
можното снабдяване корабите с вжглища и материали, не
можеше да бжде друг. Цифрата на потапянията за през септемврий 88,000 тона и за октомврий 84,000 тона, бжрзо спада
за март 915 год. на само 7,000 тона. . В тоя месец бе по-'
топен и последният германски капер — кржстосва^ „Дрезден"'
в териториалните води на Чили. Един месец по-кжсно, след
като потапя 13 кораба с повече от 50,000 тона, след като из1
минава един огромен пжт от 40,000 морски мили и след като
изразходва и последния си снаряд и последнята си лопата вжглища, с разнебитен вече корпус и с отказващи се да действу
ват машини, с половината болен от слабото хранене И липса,
на медикаменти екипаж, влезе и се разоржжи в Нюпорт-Ню
последният, вжоржжен от кржстосвача „Карлсруе", спомага
телен кржстосвач „Кронпринц Вилхелм", като че неволно
символизиращ замирането на кржсточвачната война, както и загиването престижа на Германия по'световните морета. '•••'.
Между това, още на 20 август, а после и в октомврий
914 год., Янглия измени посганозленията на Лондонската кон*1
ференция в смисжл, че морската тжрговия с Германия се за»
прещава. Освен това сжщата, чрез „Вносния тржст" наложиконтрол на тжрговията на неутралните с Германия. С това се
турна началото и на „Икономическата война" срещу Германия
и германския народ, на която, естественно, Германия треб
ваше да отговори,с контрмерки, ако тя, разбира се, искаше
да отбегне поражението си. Затова и в последствие Германия
запазва мисжлта за каперската (кржстосвачна) война. Треб1
ваше да се променят само методите на водението й.
-;,
На 4 февруарий 1915 год. Германия обяви забране-'ната зона около Лнглия, като вжзложи воденето кржстосвачната война не вече на надводни кораби, а на подводниците.У
Наистина, в- началото на войната Англия и Франция имаха
по-вече подводници за брегова охрана, но по числото на
офанзивните подводници Германия ги надминаваше с 10 та
кива от по 650 тона с 15 мили надводна н 9 мили подводна
скорост и с един район на действие от 4100 м. мили. Гер
манските подводници скоро доказаха своята офанзивна сила:
.„Гресси", „Хог", „Дбукир" и Хоук" беха потопени о т „ U 9 " '
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край самите английски брегове, „Фбрмидабл" стана жертва
на „CJ 24", а по-после „(J21* потопи пред Дарданелите „Патфиндер", „Триумф" и „Мажестик". Но скоро, с оформяването
на противомерките, почнаха да се чувствуват неудобстзата на
сравнително малката подводна скорост и недостатъчния заряд.
на мините, както . и трудността при маневрирането под
водата за даването минния изстрел, срещу които надвод-s
ните кораби противопоставиха големата си надводна скорост,.
скорострелността на своята артилерия, много по-големата поворотливост при маневриранието над водата и водните бомби.
Почна да се.чувства, че изравнението на силите за един ре
шителен морски бой не ще може да се постигне чрез подвод
ниците. От друга страна, веднага се виде, че германските
•подводници сжвсем лесно можаха да пробият английската
блокада й, почти свободно, да излезат в открито море. Те;
сё оказаха сжщо способни, поради малкия разход на гориво,
без всякакви упорни пунктове, макар и. сжвсем далеч от своите
пристанища, ,, да могат да се явяват на тжрговските морски
пжтища и там вжз основа на призовото право да спират,:
контрдлират и потапят неприятелските тжрговски кораби и
всички; неутрални, пренасящи военна контрабанда. На кжсоЧ
указа се, че германските подводници можеха да владеят мо-:
рето вжн от блокадните линии на противника. Още на 20
октомврий 1914 год. край Норвежските брегове бе потопен от
германски подводник английският параход „Глирта", а скоро;
след това „U21", потопи" в Ирландското море други три па
рахода. Като противомерка, вжпреки постановленията на ме
ждународното, морско право, Англия засили почнатото още
през 1913 год. вжоржжение на тжрговските си кораби. С
това ; се .надяваха да предотвратят спирането и претжрсването
на параходите от германските подводници, като се сметаше,"
че подводниците не ще-рискуват да изгубят вжзможността си
за скриване < под водата поради получаването артилерийски
попадения. С вжоржжаване своите тжрговски параходи, по
гледнато строго от точка гледйше на морското международно
право, Англия губеше правото на своите параходи да бждат.
третирани като тжрговски, понеже вече добиват характер на
военни, или най-малкото, на вжоржжени спомагателни кораби.
А за да;се избегне и вжзможното торпедиране на своите
тжрговски кораби, Англия заповяда и употреблението на не
утралните флагове. Така, още на/6 .февруарии 1915 год. „Лузитания" получи нареждане да плава под американски флаг.1
Обявяването на 4 февруарии от страна на Германия водите.
около; Англия й Ирландия, включително и Ла-Манш, като во-,
енна зона се явяваше като последствие на взетите от страна
на Англия мерки. Предупреждаваше се, че от 18 февруарии
всички неприятелски тжрговски кораби, заварени вжв воен
ната зона, ще бждат потапяни без всякакво предупреждение.

. Поглед вжрху причините на световната война.

27

и без особенни грижи за; спасяване хората и екипажите.
Предупреждаваха се сжщо и неутралните, че поради злоупо^,
требление с техните флагове, плаването вжв военната зона е
опасно и за тях и се сжветваха да избягвдт тая зона. За да
ване вжзможност на неутралните да подджржат морската си
тжрговия. оставаха им се като безопасни пжтища ивици ши
роки по 30 мили, една северно от Шотландия, втора в из
точната част на Северно море и трета край бреговете на
Холандия. Германия, разбира се, веднага взима мерки и чрез
усилване дейността на подводниците и чрез миниране сжответни области, действително успя да застраши плаването в обяве
ната военна зона. Постжпката на Германия, е като копие на
сжщо такава от страна на Англия още от 5 ноемврий 1914
год. С нея Англия обявяваше цялото Северно море като во-t
енна зона и то беше така отеснено с минни заграждания, че
на неутралните кораби не оставаше нищо друго, освен да
плават непосредственно под английските брегове. По този на
чин те се подлагаха на единсжвсем"лесен и безопасен кон
трол, а Германия се лишаваше от неутралните кораби за
подвоза на разни материали, на пжрво място хранителни и
фуражни припаси и- така се обричаха не само германските
военни сили, но и целият германски народ на глад.4По този
начин се почна постепенно всё по-вече и все по*вече*засилва
щата се'против Германия, „гладна блокода". Срещу нея, поч
натата от Германия тжрговска война с подводниците и обя
вяването военната зона около Англия, се явява само като
една необходима и наложена контр-мерка. Без нейното свое
временно прилагане Германия рискуваше да изгуби войната,
защото нямаше как. да застави Англия да спазва постановле
нията на Лондонската конференция и да разоржжи тжрговските си кораби, както и да прекрати гладната блокада. Обаче*?
едва Германия почна да прилага контр-меркитё, Америка пЫ
тжрси сигурност за Своите граждани и кораби, без да взима
под внимание безисходното положение на Геемания. Под това
давление Германия веднага смекчи пжрвоначалните си на
реждания и, като следствие от това, почти всички английски
параходи, за да се запазят от потапяне или претжрсване, поч
наха да плават под американски или италиански флаг, а огра-'
ниченията, наложени на неутралните кораби, загубиха всяка-'
кжв практически смисжл. От друга страна, Америка сжвсем
не се застжпи сжщо така енергично и пред Англия, а св;
подчини на нареждането от 3 март 1915 год. щото всички
неутрални кораби носящи материали за или от Германия," да се
отбиват непременно в английските пристанища, мерка, с която
ставаше абсолютно невжзможен вноса на храни в Германия.
Обаче, вжпрёки всичките мерки и ограничения, подвод
ниците проявиха една застрашителна дейност.' Макар, че в
пжрвите седмици,на войната кржстосваха в военната зона
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само от 4 до б подводника, които на ден успеваха да спрат
най-много по един параход, 19 английски компании сжвжршенно преустановиха рейситё си, а други 42 ги ограничиха до
вжзможния минимум. В началото на март по-вече от 130 парахода стояха в пжлно бездействие из източните- пристанища,
защото екипажите им се отказваха да пжтуват.' На 22 февруарий беше потопен пжрвия войскови транспорт в Ла-Манш,
а на 24 февруарий, сжщия канал, заедно с цялото Ирландско
море, бяха затворени за тжрговското параходство. Бжрзо
се покачиха, сжответно на поскжпняването на фрахта и оси
гуровките, цените на храните, брашната и захарта —-от 43
до -75%.
Но ощё в началото на май последва в Германия пжлното: пропадане политическото ржководство на войната. Вжпреки всичките правени дори Ич в военната зона отстжпки,
германски подводници почнаха да стават все по-чёсто жертва
на разни тжрговски параходи, от които подводниците,, без да
стрелят по тех, са изисквали "да си показват националността.
Като резултат на политическата отстжпчивост ha германците,
появяват'се случаи, в които дори неутрални кораби^нападат
подводниците. Вжншното германско министерство, вжпреки
това, не искаше по никой начин влошаване отношенията с
неутралните. .Едва имперския канцлер изрично беше забра
нил потапянето на неутралните кораби, едно нареждане, кое
то» практически означаваше прекратяването подводната тжрговска-война, когато, преди още-да се узнае това нареждане
от подводниците които са били в открито море, бива торпедиран (на: 7 май) близо до Ирландските брегове преправения
в английски спомагателен кржстосвач „Лузитания", на чийто
борд е имало ешалон канадски войски. Вследствие детонирането на носените от кораба 5400 санджка с бойни припаси,
парахода потжва така бжрзо, че, между големото число издавени хо"ра, попадат и 100 души американски'поданници. По
право, отговорно е било за живота на тия хора- параходното
дружество,- което изглежда нарочно е искало да използва
американците като защита на мунициите и войските, които е
пренасяло. Вжпреки това, на 17 май, под предлог запазване
правата на своите поданници, Америка поиска от Германия сво
бодното плаване дори и на параходите на воюващите вжв
военната зона, поиска пжлно изоставяне подводната тжрговска •
война^наказание действията на подводниците, поиска удовле-.
творение и обезщетение. Това се искаше без да се гледа, че
английските подводници потапяха сжщо така, без всякакво'пре^
дупреждеиие и без каквато и да е грижа за пжтницитСи
екипажите, в Балтийско и в Средиземно морета, попадналите
им се тжрговски параходи. Повтаря се пак старата игра: Още
на 9 май кайзера- заповяда при сжмнителни случаи,: дали
парахода е английски или неутрален, подводниците по-добре:
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да пропущат параходите, а в случай, че вжпреки това- се потопят неутрални кораби, да се плаща сжответното обезще
тение. С това се обезщетяваха неутралните от каквито; и да
е материални загуби и следователно за едно по-нататжшно
спиране контрабандата от неутралните и дума не можеше да
става. Така се даваще и широка вжзможност за още по-вече
хитрувания и контрабанди. Още в края на май една голяма
част от английските кораби вече носеха, макар и фалшива;
неутрални флагове. Под предлог да се избегне заплашител
ното поведение на Америка, Холандия и Дания, канцлера
успя да наложи още по-големи ограничения: на подводни
ците беше забранено да потапят занапред големи пасажер
ски параходи, па било те дори и английски. Мотиви за това
не се даваха. Целта: — да се избегнат големите човешки
жертви, сжщо не се постигаше, защото много по-голямо беше
числото на пжтниците, които обикновенно пжтуваха сжс сред
ните и по-малки , пасажерски параходи. Но от сега нататжк,
потапянето на всеки неутрален параход* дори макар всичките
основания за потапянето му*да беха в полза на германците;
се последваше от най-остри протести. Германците беха вече
за винаги- изгубили,
чрез своята постоянна отстжпчивост, мор
ския си военен-престиж, особено този на подводната тжрговска война. Джржавният секретар на флота и началника на
адмиралния щаб, в знак на протест, подадоха оставките си,
командующият флота и началника .на морските дивизии по
следваха примера им. Оставките им обаче не бяха приети.
••• Преди тези ограничения да се отразят практически, ре
зултата от подводната война в пжрвата половина на месец
май беше: 52 парахода и 62 риболовни кораба потопени. При,
това на 16 май се намираха в открито море само 13 герман
ски подводника. В пжрвите две седмици на юний беха пото
пени 40 парахода и .риболовни кораби; но за втората поло
вина на сжщия месец потапянията спаднаха на всичко 7 па
рахода. Д в това време вече 12 подводника бяха! загубени,
по-голямата* част от тях изключително като следствие на огра
ничителните заповеди, които заставяха подводниците да из. лизат .често на повжрхността за да прётжрсват'параходите.
Командующият флота, сжзнавайки безсмислеността на такава
подводна война, резултат на неустановената* военно-морска
политика на правителството, поиска^сжвжршенно,-отменение
на тжрговската подводна война, като- се даде назначение на
подводниците да . преследват изключително военните кораби.
Но на това не се сжгласиха вишите "военни ржководни кржгове, които, с оглед на общественото мнение и настояванията
.на канцлера, отхвжрлиха това единственно вжзможно приме
нение на подводниците, при наличието на наложените поли
тически ограничения.
През август се смениха началника на адмиралния щаб
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и пжпвия му сжветник, поради остри разногласия с канцлера
по водене морската война. Когато след това на 19 август биде
потопен смесения товарно-пасажерски параход „Драбик" за
щото се бе опитал да тарани*) подводника „CI 24", пак по
ради . протестите на Америка, беше забранено на подводни
ците . да потапят 'дори * и най-малките пжтнишки параходи.
Скоро: след това, вжпреки настояването на адмиралния "щаб,
по политически сжображения, подводната тжрговска война
биде напжлно изоставена: след 18 септемврий вече не t се из
пращаше нито един германски подводник в английските води
за да води тжрговска война. По този начин, поради налага
нето на дипломатите, воденето морската война от страна на
Германия получи втори, още по-опасен удар. Янглийския ико
номически живот получи вжзможността да се сжвземе, а на
английския адмирален щаб се даде време да подготви найразнообразни противо-Мерки и да довжоржжи. всичките си
тжрговски параходи. Едва *в януарий 1916 г. Германия заяви,
че ще третира всички: вжоржжени тжрговски параходи като
военни и от 23 февруарий подводната война пак се оживи,
с едничкото ограничение, да се щадят само пасажерските па
раходи. Скоро обаче пак последваха нови ограничения: след
торпедирането на „Суссекс" в Ла-Манш, пак поради протести
на Америка, германците дадоха нареждане на своите подвод
ници да се приджржат строго.кжм призовата право. Й още
на следния месец подводната война пак замре. Само в Сре
диземно море, кждето американците имаха сжвсем малко ин
тереси, можеше още, поне срещу вжоржжените параходи да
се действува. По този начин Германия се отказа от едно, оржжие, което в наложената й икономическа борба беше найсилното й оржжие. . Не без вжтрешна свржзка с воденето
подводната война* Германия пробва да проджлжи тжрговската война чрез надводни кржстосвачи/иЗ далечните океани.
"Само че сегаГ вместо обикновенните леки кржстосвачи, се
появиха на сцената обикновенни тжрговски вжоржжени паг
раходи, които вжпреки много по-малката си скорост, благо
дарение на големия си район на действие, успеха да дадат
отлични резултати. Пржв спомагателният кржстосвач „Метеор"
успя значително да затрудни доставката на муниции за Ру
сия през Лрахангелск и след това да засипе с мини англий
ската морска база Фйрт-оф-Морей..След него „Мйове" напустна-на 29 декемврий 1915 год. за пжрвия си поход отечест
вените води, проби успешно английската блокада, нахвжрля
252 мини пред голямата английска база Скапа-Флоу, постави
други 338 пред входа на Бордо, потопи през пжтуването сидо Пернабуко 15 парахода с общ тонаж 58,000 тона и пжлен
сжс сурови материали и с V* милиона марки ; в злато/наг 4
*) Таранение — удряне с носана йораба,-
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март 1916 год. се .вжрна обратно. Вжв втори поход от 22
ноемврий 1916 год. до 22 март 1917 год. след като кржстосва
по всички морски пжтища в северния и южния атлантически
океани, потопи 23 парахода с тонаж 120,000 тона и заедно
с по-вече от 400 пленника повторно се за вжрна. Месец след
излизането на „Мйове" излезе в море и вжоржженият: ветро
ход „Зиидлер'.и успешно кржстосва до изхвжрлянето му през .
август 1917 год на брега на Южното море. По проджлжителност.на действие „Волф" надмина всички. Без никакви
други средства освен тези, които можеше да добие.от самата
кржстосвачна -война, и вжпреки малката си скорост само от
10*5 мили, този параход се джржа в открито море повече от,
цяла година, кржстосва из всичките световни морета; нахвжрля
около 500 мини на пжтищата за Капщад, Дюрбан, Сингапор,
Коломбо, Бомбай и Сидней и потопи. 35 парахода с общ то
наж 210,000-тона. Не толкова липсата на вжглища, колкото
появилия се в екипажа му скорбут и бери-бери, заставиха тоя
параход да се завжрне и на 17 фезруарий 1918-год. благо
получно в Кил. • Не успеха само спомагателните кржстосвачи „Грайф" и „Леопард", които, още при излизанията си
в океана, 'след ожесточени боеве с английските блокадни ко
раби, беха потопени. ;
„••••••••.. . .
;. .
След окончателното изоставяне на подводната тжрговска
война, германците се обжрнаха наново кжм своите линейни
ескадриза_да предизвикате тех решението на морската война.
О щ е от началото на 1916 год. дейността на главните морски
германски сили се засили до толкова, че ако така флота б е
действувал о щ е л р е з 1914 год., войната отдавна би била р е 
шена. Поради усиления строеж в Янглия, ежотношението меж
ду силите се б е ш е значително изменило вжв вреда на Герма
ния. Но затова пжк, имайки опита от дотогавашното водене
войната, германците беха значително подобрили корабите си;
беха ги превжоржжили с по-далекобойни орждия, б е ш е
вжведено насочванието и меренето на всички орждия на
кораба от едно единственно место, увеличи се проджлжителната, скорост на корабите ч р е з в ж в е ж д а н и е т о и на добавжчно :
течно гориво, значително се умножиха и вжздушните кораби,
водохвжрчилата и миночистачните дивизионни. Б е ш е увели
чено и числото на големите истребители. О т друга страна на
чело на флота застанаха" адмирал Шеер, контр-адмирал Трота
и капитан I ранг Левецоу, които, взаимно допжлвайки с е п о
подготовка и характер, образуваха най-добрият вжзможен ко- .
командуют, флот и началник щаб. Отличната комбинация между_ подобрените боеви средства и отличния -началнически пер
сонал вжздигна германския флот.до степен на един, могжщ и
боеспособен флот;
,-,:.. ч
Новата ера захвана с многобройни и енергично водени на
б е з и на миноносците з а охрана своите брегове» Когато с е о ч а к -
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ваха по-сериозни нападения на бреговете) излизаше вече и
целият флот и далеч отвжд Хелголанд кржстосваше, очакваше
и тжрсеше решителния бой. Избраният метод на действие се
базираше вжрху разполагаемите боеви средства. След изтеглянието от тжрговската война, много от подводниците се ос
вободиха. С поставянето им лред неприятелските бази и по
фланговете на кржстосващия флот, както и чрез далеч изне
сено напред разузнаване от 'вжздушните кораби,' германският
флот се осигуряваше срещу изненадата да бжде обходен от
много по-силен противник. Почнаха да се предприемат напа
дения'по морето и по вжздуха, за да застави противника»да
напустне резервираното си джржане. При приближаването
кжм главните неприятелски сили, предполагаше се чрез под
водниците и миноносците да им се нанесат значителни загуби _
« така да се намали до известна степен разликата между силите.
При пжрвия по-сериозен набег на б март, германските
разузнавателни части стигнаха до устието на Маас, а главните
сили до Тексен. Но противника веднега се оттегли още подалеч и отговори едва на 25 март с вжздушно нападение
вжрху Тондерн. Вжобще англичаните се огранчаваха главно
с обилно хвжрляне мини на линията Тершелин — Хорнсриф.
Все по-трудно и по-опасно ставаше подджржането чист от
мини единственният пжт за излизане на германския флот. Това
почваше да заприличва на позиционната война, която се во
деше на сушата. Вжпреки тоза германските кржстосвачи на
25 април бомбардираха Ловестофт и Ярмут и с това заста
виха да "се прекжсне едно английско нападение по Фланджрските брегове,. Но и този пжт английският флот не се показа.
След една пауза, необходима за подтягане корабите и раз
чистване минните полета пред входовете, предприе се нова
акция. През май (от 18 до 22) 10 германски подводника бя
ха в английската блокадна линия между Шотландия и Нор
вегия. Те били изпратени пред неприятелските бази за да
сждействат на флота. Но поради мжгливото време и невжзможността от вжздушно разузнаване, акцията се отлага за кжм
края на месеца. На .31 май германският флот взима нарочно
курс кжм Скагерак, за да предизвика с тоза излизането на
английските сили. Необяснимо как, излизането на английските
кораби от базите си, направено през нощта, остана незабеля
зано от причакващите ги пред базите германски подводници.
Затова срещата на разузнавателните части стана и за двете
страни сжвсем неочаквано в 5 часа и 30 минути след пладне.
След около двучасов бой, в който постепенно взимат участие
английската боева кржстосвачна и по-после 5-а линейна еска
дри, корабите тип „Куин Елизабет", и след потапянето !на
»Куин Мери" и на „Индефатигабл", се намисат в боя, кжм 8
часа вечерта; и главните сили. Грамадното надмощие в си
лите, по-голямата скорост и • благоприятното положение по
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отношение осветлението дават вжзможност на англичаните
да започнат обхващането на германските сили, от което по
следните успеват да .се отжрват благодарение на двукратни
най-решителни атаки до най-близките разстояния на нощния
бой, благодарение масовите торпедни атаки на миноносците,
атаки водени до отчаяние смело и благодарение безогледното
рискуване на германските линейни кржстосвачи. Скоро след
това англичаните губят свржзката с германците, но все пак
джржат курс кжм германските пристанища. В тежки нощни
боеве между германската походна колона и английските ариергарди, англичаните дават големи жертви. Но вжпреки всички
опити, германските изтребители не успяват през нощта да се
приближат до английските главни сили и там с мините- си
.да нанесат чувствителни поражения. Най-сетне, до като англи
чаните, дали големи-жертви,, губят свржзката между разните
ескадри на флота си, германският флот в пжлен поряджк додостига Хорнсриф. При тези условия, английският адмирал не
рискува отново да подкачи боя, и окончателно се оттегли. По
такжз начин германския флот без помощта на подводниците
и вжздушните кораби йзджржа един крайно ожесточен бой
с двойно по-силния противник и, все пак, успява да му. на
несе почти два пжти по-големи загуби:
Загубите n'pii Скйгерак.
•'••

60,730 2,535 494
i.

--••

Ннглийският, ф'лот пак понесе загуби, каквитоi от
< времето
умирал Ройтер*)
беше давал, когато, в чети)
на адмирал
Ройтер^ не оеше
четиридневното
сражение през 1666 тодина, холандският флот ежвеем унищожи
английския. Германците джлжат успеха си в тоя бой на безукоризнената , конструкция нг( своите боеви кораби, на своите
.бронеразрушителни снаряди, на отличната стрелба и1 бёзукорйзнената ежвместна тактическа дейност на-разните видове
кораби. Последиците от боя пря Скагерак бяха грамадния —
Днглйя, поради 'понесените" загуби й"неочаквано силният от
пор^ окончателно се отказа да тжрей, след прорив в Балтий
ското море, сжедйнението с руските морски сили и е^товада
отнеме нерспорваното до тогава владение от германците на
това jjope' !й .да подложи на една блокада и „северните" бре
гове;, на Германия. Русия, откженатата от всякжде, под уда
рите на/враговете и поради вжтрешнитё кипежи, скоро се
*) Холандски флотоводец.
3
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сгромоляса. Най-после, Балтийското море остана под герман
ско владение и така вноса от Скандинавските джржави, колкото и недостатжчен за Германия, не й се огне. Все таки
Германия .не успе, дори и с тази си победа, да прекрати
„гладната блокада". И затова, в донесението си за боя до
кайзера, адмирал Шеер, между-другото, казва и следнйото:
. . . „Макар че при бждащето благоприятно, развитие на
операциите на врага може да бждат нанесени още по-големи
загуби, не подлежи на никакво сжмнение, какво, дори и при
вжзможно най-щастливият изход на един бждащ морски бой,
Англия не ще се види принудена на мир: недостатжците на^
нашето военно-географско положение спрямо идеалното по
ложение на островното царство никога не могат да се из
равнят от флота до толкова, че да се прекрати и неприятел
ската блокада, сжщо не, дори ако подводниците ни са напжлно използуеми* Победоносен край на войната може да
бжде постигнат в едно отдалечено време само ако се умжртви
икономическия живот на противника, което единственно би
могло да се постигне чрез хвжрлянето подводниците срещу
английската търговия. При това длжжен сжм да донеса на
Ваше. Величество < и да Ви посжветвам против ; каквато и да
е смегчена форма на действие, защото тя, сама по себе си,
е против естеството на този род оржжие, и защото резул
татите не ще отговарят на вложената енергия и сили, както
и защото, вжпреки най-голямата добросжвестност от страна
на командующите подводниците, никога не ще могат да се
избегнат нежелателни случки, особенно около бреговете на
Англия, кждето американските интереси са така много заан
гажирани, а като следствие на това ще бждат само постоян
ните обезкуражителни отстжпки, разбира се в случай че ние
не искаме да изджржиме до край".
Непосредственно след скагеракския бой Германия има
неповредени и готови за бой само ,11 линейни кораби, 3 леки
кржстрсвача и 51 изтребители. Понеже се очакваха нападе
ния от страна на Англия, линията на отбранителните под
водници бива изнесена чак до северната част на Северното
море, а и нападе'нията с вжздушните кораби усилено продллжават и числото им вече надминава 100. Вече на 18 ав
густ всички германски кораби, освен „Зейдлиц" и „Дерфлингер" са отново в строя. Боевите кржстосвачи предприемат
отново набег и почти стигат до Зундерланд, който е трябвала
•да бжде, бомбардиран, но появяването на големите аглийски
сили осуетява това. На 40 мили зад кржстосвачите са вжр
вели главните германски сили. През похода линейния кораб
„Вестфален* * бива ударен от* мината на подводник и се
вржща в своите пристанища. В хжщото време и целият ан
глийски флот се е движел за среща. Вжздушните кораби, и
подводниците сжобщават за приближаването от север и от
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:юг на силни неприятелски ескадри. Както по-после се устано
вява, двата флота са се били приближили на разстояние до
40 мили, когато, по донесение от един вжздушен кораб, гер
манският флот се повржща срешу разположените южно от
него неприятелски сили. Обаче те се оказват само леки кржстотвачи, които веднага се оттеглят. С това, сжприкосновемието сжс северната група се изгубва и целия набег остава
безрезултатен. Четири германски подводници успяват да стре
лят мини, жертва на които стават леките кржстосвачи
„Фалмут", „Нотингам" и един изтребител. Следните седмици
лошото време попречва на каквото и да е действие от потолем мащаб, но вече на 19 октомврий германският флот е
пак на Догербанк, но никакжв противник не се среща. След
това императорската заповед отново, както и по-рано, вжзлага на подводниците тжрговската война, но все пак сжс спаз
ване принципите на призовото право. Без подржжката на
подводниците, действия , от по-голем мащаб за германският
' -флот 'стават нёвжзможни. Когато по-после на 1 февруарий
1917 год. подводниците изоставиха всякакви призови права и
почнаха „Безогледната подводна война" всичките сили и сред
ства на флота се поставиха в услуга на подводниците. Кон
войната и стражева служба, чупенето ледовете в устията на
реките, най-вече подджржането чисти от мини изходните пж-тища за подводниците вжн от цосегаемостта на бреговите
орждия, през лежащите на разстояние 60 до 100 мили в полукржг около Хемоланд неприятелски минни заграждания,
които ежечасно се усилваха и уширочаваха, изискваха непрекжснатото присжтствие в тази зона на германския флот зада
охранява миночистачните дивизиони и поставящите контр-затраждания кржстосвачи и изтребители. Колкото по-се засил
ваше подводната война, толкова по-често биваше присжствието на противниковите сили в тая зона и толкова по-оже
сточена ставаше «Неподвижната морска война* в тая зона и
•изискваше ежеминутната готовност на германските главни
•сили, за да отбиват вжзможните нападения на главните про
тивникови сили за бомбардиране и разрушение базите на
подводниците Така че, само опирайки се вжрху главните
морски сили, Германия можеше да подджржа подводната
война. Без тия сили, на Англия не би било мжчно да уни
щожи злото от корен, като задржсти с мини всички изходи
ч като унищожи базите на подводниците. Л така тя трябваше
да води една безконечна й сжвсем ненадеждна война по
всичките морета и по всичките тжрговски пжтища, по които
действуваха подводниците. Но още една важна причина за-ставляваше германският флот да прегжрне строгата отбрана.
Подводници, миночистачни дивизиони, спомагателни кржстос
вачи, вжздушни кораби, водохвжрчилата, както и всичките
лруги нови формации, можеха да се попжлнят с добре под*
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готвен персонал само от флота. След като за тех бяха дадени
екипажите от по-старите 4, 5 и 6 ескадри, които сжгласно
опита от скагеракския бой вече сжвсем не можеха да се вка
рат, в един сериозен морски бой, дотрябва дори и самите
боеви ескадри.да пбчнат да попжлват след 1916 год. голя
мата нужда от морски - офицери и, стари, опитни, моряци за
новите формации, особенно за подводниците. При тези.усло
вия, можеше да, се подготвят .екипажи за големите кораби
само при ежедневни учения,, каквито се. произвеждаха от из
пратените за действие в Балтийско. море ескадри. Само от
време на време сё правеха в Северно море офансивни на
бези в ,по-малжк мащаб. Сжщевремено,, ржка за ржка с
армията, флота, свободен да действува в Балтийското море и
необезпокояван отЧ пасивното джржане на английския флот,
водеше . война срещу. Русия. Още през май> 1915 год. беше
превзета чрез сжвместни действия от армията й флота рус
ката морска база Либава,, в която флота.намери един отли
чен, упорен, пункт за.по-нататжшните, содействия.,С заема
нето през, октомврий и ноемврий 1917 год. на островите, Ьзел,
Моони Даго беше извжршена една блестяща по сжвместни
действия. между армията и флота операция: Тя се последва от
заемането през февруарий 1918 год. и на Яландскйте острови
и, скоро след това, в началото, на. април, от. десант на така
наречената „финландска, дивизия" прй^Ганге,в ,Финландия.
На 13,април, германските, части влезрха в 'Хёлзйнгфорс, като
взеха'.активно, участие в .освобождаването на" Финландската
столица. В есента. на1918,год. вече,целия Финскй залив ;беше
в ржцете на германците», а. руския флот, неможёйки, да"из
лиза,- бе затвореа.в.Кро.нщад'л Петербург.,.„На дсйчко ,трва
Йнглйя, .гледаше^сжвсем безучастно,,, без ..дори да "напустне
очаквателното си 'поведение. дори- й в. .Северното.',море.',:! Това
се. доказа и рт последния голям набег, който" йзвжрши гер
манския .флот, през апршь 1918/^год. Тоя,1 набегсе простре
далеч.• северно от. ...мястото"на боя лри Скагерак, • на' едно^отдалечениё . около. 300 мили от Хёлголанд,: до широчината^ на
Ставангёр, предприето с цел да се,.унищожат.'предполагае
мите там конвои.с.тжрговски параходи..Цели два дена д<ржстосва, флота, обаче от английския флот.нямаЧнйТследа. Най,после, след пропадането на сухопжтната,война не.се удаде и
в.края на.октомврий 1918 год. и опита "да се вкара в после
ден .решителен бой. целия флот заедно, с всичките .подвод
ници, вжздушни кораби и . водохвжрчила, отчасти от оте'аза
на-екипажите да излезат.в море й отчасти поради появилата
се вече; революция. QT., февруарий 1917 год. всичката,, рфансивнд! сила,на флота',., до КОЛКРТО , тд, можеше да има рёщи.телно.-значение ,за,изхода на, войната, бе,вложена, изключи
телно в подводниците. След категоричното отхвжрлянё в края
на 1916 год. мирните предложения на Германия, нито армията,
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нито флота, нито политиката на последнята имаха друго сред
ство за да отклонят едно пжлно поражение, освен чрез тжй
наречената „неограничена подводна , война". Наистина, в по
следнята четвжрт на 1916 год. • црдводната война, водена сжгласно постановленията на призовото право, потапяше еже
месечно максимум 400,000 тона параходи, обаче, поради все
по-силното вжоржжаване на тжрговските параходи, поради
по-добрата им охрана и поради щадението на пжтнишките
параходи и тази подводна война бе осждена на неуспех. За
това дори и сам канцлера се виде вече принуден да признае,
че: „вече не е в положение да сжветва кайзера да се про
тивопоставя на сжветите на своите военни помощници".
•
(Неограничената подводна война, която в пжрвоначалните
си стадии би могла да се води при особенно благоприятни
условия като едно напжлно правоспособно бойно средство,
сега вече требваше да се води като ultima ratio вжрху едни
основи, значително подровени от поведението на самите
германци. С течението на времето всичките условия за нейния
успех се беха значително влошили. Вече нито противниците,
нито неутралните верзаха в нейното пжлно изджржане от
Германия. Поради това и неутралните жервуваха безропотно
своя тонаж в полза на Янглия. От друга страна положението
'яа Уилсон се беше дотолкова засилило и поради колебливото
поведение на Германия беше се сжздало едно такова неблаприятно мнение за последната у американците, че те добро
волно последваха . зова на Уилсои да се намесят в войната.
Срещу това пжк противящата се сила на германския народ
беше вече доста разколебана.
.'
• ,
Колебливата политика по отношение дотогавашното во
дене подводната война се беше отразила и вжрху строител
ната подводна програма. И как можеше, наистина, при пжл«УГО напрежение на всички сили в армията и флота, да се
сжсредоточат всички строителни сили само вжрху едно боево
средство, чието използване малко до преди това, самия кан
цлер се мжчеше всячески да отбегает? Как можеше да се
предприемат подводни строежи в грамаден масщаб, когато
липсваше решението за водене неограничена подводна война?
Само така се обяснява, че от 810 подводника, които Германия'
построи през време на войната, в 916 год. беха поржчани за
постройка само 90, до като в 914 и 915 год. беха поржчани
186, през 917 год. —269 и през 918 год.—220. ft не трябва
да се допуска, че с тези поржчки строителната сила на гер
манските корабостроителници беше напжлно изчерпана, за
щото материал имаше достатжчно, а голяма част от работ
ниците бяха мобилизирани в армията, която всеки момент мо
жеше да ги освободи. Може би, грешката е в морското ми
нистерство, което не прояви необходимата настойчивост и
взискателност. Все пак, от началото на неограничената под-
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водна война (февруарий 917 год.) до прекратяването й (ок~
томврий 918 год), Германия разполагаше среднйо.с по 127
подводника в фронтовите флотили, срещу 71 през 916 год'.*
Покачванието обче на потапянията не се гювиши пропорцио
нално с увеличението числото на подводниците: Противника
беше спечелил вече време да усжвжршенствува до необхо
димата висота своите отбранителни средства. През април 916
год. от всеки 100 потопени английски параходи беха.вжоржжени само 9; в фезруарий 917, год. на-всеки 100 парахода,.
вжоржжени има вече 43; а още през октомврий сжщата го
дина процента на вжоржжените параходи се покачва на 84.
От друга страна, числото на предназначените за действие
против подводниците преследвачи, подводници, подводни лов
ци, водохвжрчила, бжрзи моторни лодки и вжздушни кораби,
както и силата на тяхното. вжоржжение, особенно на водните
бомби, се постоянно увеличаваше. Способа за узнаванието.
присжствието и определянето на подводниците чрез брегови
неподвижни подводни телефонни станции, както чрез сжщо
такива, поставени на специално вжоржени флотилии, се бжрзо
усжвжршенствува през 917 год. До като отначало англича
ните поставяха минните си заграждения на нормална джлбо
чина, така, че често, при ниска вода (отлив), мините се виж
даха на повжрхността, с течение на времето те се усжвжршенствуваха до толкова, че почнаха да поставят минни заграж
дения от по десятки хиляди мини, на джлбочина до 300 метрагкато мините се поставяха в редове последователно на промен
лива джлбочина. Сжщо и сжбирането на тжрговските пара-.
ходи в ескадри от по 30—40 и охраната им от военни ко
раби, водохвжрчила, вжздушни кораби и балони, както и дви
жението им с постоянно променени курсове (зиг^заг), се
усжвжршенствува и прилага сжщо едва през 917 год. Само
така' може да се обясни факта, че през 915 и 916 год. дори
по-малко число подводници дават потопления почти равни на
тези от. двойното Число по-вече подвбдници през 917 й 918
год.. . . Наример, в Средиземното море, през 916 год. всеки
поход на подводник даваше около 50—70,000 тона потопени,
а още през лятото на 917 год. те спадат на 30,000 тона. Но
вжпреки всичко, през пжрвата половин-годишнина от неогра-.
ничената подводна война, подводниците, потопявайки по
900,000 тона среднйо месечно дават с rio 300,000 тона повече^
отколкото. се е очаквало от самото морско .министерство
(очаквало се-е* до 600,000 тона месечно). По. отношение ико
номическите последствия от неограничената подводна война
ще може да се говори едва след публикуване сжответните;
данни от тжрпящите последиците й воюющи страни. За сега
сжс сигурност се знае само, че още в пжрвата половина на 917
год. Лойд Джорж и Рибо еж имали намерение да отпжтуваг
за "Рим, гдето да почцат мирните преговори и' че се е пред-
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виждало изоставянето на солунската експедиция. Но-повторно
почнатите' постоянни отстжпки в полза на тази или онази
неутрална страна, които отстжпки почнаха значително да на
маляват цифрата на потапяния тонаж, както и почналото да
се проявява халтаво настроение в Германия, а особенно в
Лвстро-Унгария, дадоха кураж на сжглашенските джржавни
мжже да дочакат,.дали американската подджржка не ще до
несе в последния момент списителната помощ. Тжкмо в това
им намерение ги подкрепи и фаталната „Мирна резолюция"
на Райхстага от 19 юлий 917 год., както и узнатия от съгла
шението не по-малко фатален и сждбоносен мемоар на граф
Чернин. Тези две неща най-много допринесоха за поражението
на централните сили:^—„Понеже в великанската борба вече
е постигнато пжлно равновесие на силите, крайния изход ще
бжде разрешен от психологическият елемент • *).
ЦПонеже не се удаде на Германия чрез подводната война
да принуди Лнглия на мир в пжрвите 6 ^месеца след почва
нето й, както това се очакваше от пресметанията вжз ос
нова на потапянията, както и на сжвместната работа и вжздействие на политическите и военни условия; подводната война
се измести на малко по-друга почва. Почна се едно надпреварване, от една страна от потапянията на германските под
водници и от друга от новостроежа на сжглашението. За 917
год. обаче, срещу 9,000,000 тона потопени-от подводниците,
сжглашението можа да построи само 2>200,000 тона нови ко 4
раби. През 918 год. това сжотношение се промени малко в
полза на сжглашението, но все пак потопения тонаж далеч
надминаваше новопостроения. Така че, поради чудовищната
загуба в тонаж, поради оскждността на вжглища, която се
особенно чувстваше в Средиземно море, поради транспор
тната криза вжв Франция и поради развитието още по-вече
уголемилата се нужда от транспортни кораби за превоза на
американските войски, Лнглия беше почнали да се принуж>дава отново кжм преговори, когато внезапно дойде провалата
на сжюза. До колко опасна беше за сжглашението подводната ,
война доказват и непременните искания на сжглашението за
прекратяването на подводната война, преди да се почнат
каквито и да ,е преговори.
Така, в края на краищата, подводниците нямаха достатжчно време да проявят своята унищожителна сила. Лко Гер
мания бе почнала неограничената подводна война още в са
мото начало на войната или поне през 915 год., или ако,
макар и почнала я едва през 917 год., изджржайки вжтрешно
и на сухопжтните фронтове, бе^дало поне още една година.
време за действие на подводниците, не подлежи на никакво
сжмнение, че, Лнглия, ако не сжвсем да капитулира, щеше
*) Хелферих.
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да се види принудена да почне мирни преговори с Германия
и тази последнята би застанала на зелената маса не вече
като една безпомощна победена страна, а като напжлно ра
вноправен преговорчик.
.' Все пак, до колко ожесточено се е водила войната по
море, показва тук приложената таблица:
Загубите в' морската война:

78
15
7
11:
2
2
115
102
И
5
1*)
119

59
, 13
4
12
1

37
9
2

""89"

54
12

192
11

б

203

12

38 234 292

бб

Освен тези, Янглия е загубила още: 264 миночистача.
(Германия е загубила 119 миночистачи).
Потопени от подводници английски параходи: 244 вой
скови транспортни парахода, 2479 тжрговски парахода, 675
риболовни парахода.
Повредени от подводници: 1885 парахода.
; 'Загубите в личен сжстав в убити, ранени и пленени: за
Янглия 73,000, за Германия 75,880 (заедно с морския корпус
в Фландрия).
,
" ;
Ясно е, че от потопените кораби' би могло да се сжстави един пжрвокласен и по сила и по размери военен и
тжрговски флот.
,
•
Характера на водената от Германия морска война обаче
не трябва да се оценява по числото на загубите или поради
влагането или невлагането в решителен морски бой на линей
ните си кораби. Вредата, която германските кржстосвачи, под
водници и мини ^нанесоха на икономическия живот на своя
*). Миноносец.
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главен противник — Англия, ще стане ясна поради последи
ците си, защото положението на тази последнята като пжрва
световна морска военна и икономическа сила е вече значи
телно разклатено, дори до толкова, до колкото ние още не
можиме да си го представиме. Напжлно да се сломи Лнглия,
•обаче беше единственно вжзможно чрез помощта на един
силен боеспособен надводен флот.
Влиянието на флота се простира още по-далече: — без
него Германия не би била в состояние да изджржи толкова
джлго й на сухопжтните фронтове. Морския германски кор
пус през цялата война охранява общия фланг на армията от
•най-опасните нападения от кжм морето. На германския флот
трябва да се отдаде и факта, че дори до изпразването през
октомврии и ноемврий на Белгия, противника нито веднаж не
се осмели да стовари там десант за да обхване фланга на
армията и така по-лесно да я отхвжрли или плени. Защото
противника не смееше да рискува нито най-малката част от
-своя флот до като сжществуваше германския такжв. Сжщо
германския флот беше, който запази от самото начало та и
до края, от каквито и да е повреди своя брег, като се почне
-от Боркум та чак до Мемел и той сжщия предотврати осжществяването на планираното сжединение между руските и ан-.глийски; морски сили в Балтийско море и с това и свжрзва
нето Русия сжс Сжглашанието. Без германския флот, Дания
не би джржала толкова на своя неутралитет и с това не би
пречила всичкото време на вторжението на английски сили в
Балтийското море. Иначе и Дания, както и Гжрция, би се
- обжрнала в база на Сжглашението и би се сжздал нов фронт
за Германия, която би била принудена да отдели войски от
западния и източния операционен театри за да пази север
ните си граници. Без наличието на германския флот Русия би
могла да получи от сжглашението чрез Балтийско море всич
ките необходими боеви материали, както и финансови сред
ства и така би избегнала своето поражение и разкапване, а
това само би влошило и без това почти безизходното поло
жение на Германия. От друга страна, Германия би се лишила
от вноса от Швеция на железните руди и така нейната военна '
индустрия не би могла задоволително да снабдява консумирающиге грамадни количества бойни материали фронтове.
: Стратегическото вжздействиё' на германския флот, обаче
не се ограничава само вжрху Балтийското и Северно морета.
То се отразява непосредственно и вжрху другите военни те-,
атри. Чрез свжрзването на главната част на английския флот
в Северно море се предотвратяваше неговото пжлно изпол
зуване на другите театри, преди всичко— в Средиземно море.
Сама поради това се удаде на германските подводници и на
ржководените от германския щаб батареи да спасят Дарданелите. Д победата или поражението зависеше и от реше-
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нието на войната на Балканския фронт. Русия оставаше откжсната от- своите сжюзници и от тази посока и владението
на Черно море, вжпреки по-силния там руски флот, остана в
ржцете на сжюза. Най-после, така' важното и необходимо за
Германия сжюзничество на Турция, тя, Германия, го спечели
почти изключително благодарение вжздействието на своите
кораби, които стояха в Босфора.
Не вжв войната, а едва през време на примирието биде
сразен германския флот. ,А какво означава неговото унищо
жение не само за една Германия, а за свободата на всичките
световни морета и следователно за всички джржави, ще по
каже самото бждаще. Това дори почва вече да се чувства.

Морско политическите последици е? войната.
Какво унищожително действие указа така наречения
Версайлски мир вжрху морското могжщество на Германия, се
вижда от факта, че/до като до войната Германия беше и по
военния и по тжрговския си флот втората след Англия све
товна морска джржава, след тоя мир тя се оказа чак в опаш
ката на джлгия списжк на мореплавацдите джржави.
Обаче цифрените сравнения, показващи пжлното запа
дане на германското морско могжщество, ни показват и не
вероятно големия подем и разцвет на Америка по отношение
на корабостроежи, на тжрговски и воённен флот, на морска
тжрговия. Така че, макар и чрез войната Англия да постигна
своята икономическа' и военна цел — унищожението на гер
манския военен и тжрговски флот и прогонването на Гер
мания от световните пазари — през време на сжщата тая
война, дори чрез самата война, се вжздигна един нов сжперник за Англия — Америка, — която използувайки недо»
статжка в световен тонаж се предаде на усилен строеж и
морска тжрговия и не само настигна Англия, но дори взе
пжрвенството и я измести от много от световните пазари.
отгоре на това и военния .американски флот се така много
разви, че се приближи по сила до-английския толкова много,
колкото никога друг пжт не е стоял германският, което вече
коренно противоречи на английската максима, че нейният
флот требва да бжде по-силен, отколкото заедно взети фло
тите на следугащите по сила две страни. И това е толкова
по-печално за Англия, защото Америка, като противник, е
много по-мжчно да се задуши,-отколкото, обградената отвсекжде сжс завиждащи й джржави, Германия. От друга страна,
колкото стратегическото положение на Англия спрямо.
Германия бе идеално изгодно; толкова по-неизгодно е
то по отношение на Америка с нейните безкрайно джлги
източни брегове, до като западните са почти сжвсем не
уязвими. Блокирането на Америка преди унищожението на гра-
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маднйят й военен флот е невжзможно, а унищожението на
Флота й в едно решително морско сражение, на растояние
почти 6000 клм. далеч от английските морски бази е напжлно
рисковано, до като самото тжрсене тоза сражение пред така
отдалечените американски брегове е почти невжзможно, по
ради непреодолимите трудности за•снабдяване в океана гра
мадният английски флот с горивни и други материяли. — Така
че, да изгладни Америка чрез блокада •— за Англия е невжз
можно. — Мисжлта, да бждат Щатите нападнати по сухо през
Канада, е сжщо много 'рискована, след като Америка се уп
ражни в мобилизирането милионната си армия и след като
вече я изпробва и напрактикува на западния фронт. —• В
сжюз с Япония, на'Англия би било сравнително по-лесно да
води война с Америка, обаче и тя* би имала твжрде малка
вероятност за успех. Поради всичко това Великобритания се
виде принудена, ще не ще, да тжрси приятелството и сжтрудничеството на Америка. Тогава вече, сжединени двата най-големи
флота и двата най-големи капитала, заедно би представлявали
сила, която' би напжлно осигурила ;за тях всичките блага и
. и всичките богатства на нашата планета. Мисжлта за един
подобен сжюз не е нова, а се пропагандира най-усилено още
от деветдесетата година. — Морския писател Капитан Мехен
в своето сжчинение „Морските интереси на Америка" посве
щава една цела глава на тоя сжюз и го счита напжлно вжзможен. А досегашният сжюзник на Англия — Япония пжрви
ще трябва да понесе, на плещите си последствията от това
ново сжюзяване. . В какво положение се намери Англия след
свжршване войната по отношение грамадното засилване на.
американския флот, се вижда от тронната реч, с която е бил
отворен английския парламент на 10. XI. 921 година. В нея
се споменаваше, че с оглед на морската отбрана на страната,
в сжстоялата се морска имперска конференция е било взето
решение: „да се джржи английският флот в такава сила, че
да бжде равен на флота на която и да е друга джржава".,
—* А само малко преди войната английското правителство по
вторно бе заявило на всеослушание, че то ще се приджржа
кжм максимата на ^двата щандарта" — т. е. че английския
флот ще се джржи силен колкото общо взето флотите на
двама идващи по сила след него чужди флота, или, както
беше казано по отношение за немците: че за всеки поставен
в Германия в постройка кораб, в Англия^ два ще поставят.
А сжгласява ли се Англия да джржи флот само равен с
флота на коя да е друга джржава, това значи че тя се от
казва от абсолютното й и неограничено владение моретата и
че тя се примирява вече с мисжлта че трябва да дели това
владение с друга джржава, а това доказва колко много поскромни са станали претенциите на Англия. Значи» Англия се
виде принудена да се откаже от взковния си принцип за
самостойното и неограничено владение моретата.
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От друда страна, американските джржавници, вече от
крито заявиха, че американския флот требва и ще бъде найсилния флот в света. Ето защо, като се има пред вид,че
един модерен линеен кораб сега струва 200 милиона златни
лева и че английските финансии след войната не беха в осо
бено цветуще сжстояние, Англия се виде принудена да се
•откаже от съперничеството си с Америка и да потжрси ней
ното приятелство и подкрепа. — В това се крият истинските
причини на отказването на Англия от вековния си принцип
.да бжде неоспорвана владетелка на световните морета, а
сжщо с това се обяснява и готовноста и доброто желание,
които Англия вжншно, прояви по ограничение морските си
вжоржжения.
,
Така че, когато в началото на 1917 година Англия, при
тисната до стената от. германските подводници, повика на
помощ американския флот, който веднага й се притече с цели
стотици свои кораби, Англия сжвсем не предчуствуваше ог
ромната цена с която в най-близкото бъдаще, тя требваше
да плати тая помощ и донесеното й с нея спасение; тя съвсем не предчуствуваше, че намесата в нейна помощ на Аме-,
рика щеше, да й костува най-желаното и най-необходимото
за Англия — неуспорваното владение на моретата.
Но не е всичко това! Има още едно много важно, мор
ско политическо обстоятелство, следствие от последната война.
Франция и Белгия, които в началото ка войната беха поста
вени от Англия като авангарди срещу Германия, след война
та сключиха още по-тесни икономически и военни съюзи, а
Франция достигна степен на първа по сухопътни сили евро-'
пейска страна. Френските тежки оръдия от Кале вече сво
бодно могат да обстрелват Дувр, а чрез енергична въздушна
и подводна войнв много по-лесно би могли да застрашат съ
ществуването на островното царство, отколкото това можеше
да направи Германия при отдалеченоста на своите морски
бази и при крайно неблагоприятното си стратегическо поло
жение. Прилагането пък от.страна на Англия широката бло
када по отношение далеч простиращите се край океана
френски брегове би било сжвсем неефикасно, а подържането
техната блокада е сжвсем невъзможно.
По тоя начин, срещу дадената-помощ, Америка отне от
Англия безпорното владение световните морета, а. чрез за
силването на Франция, тя се явява като един вече твърде
опасен неин бъдащ противник. ' И така: чрез същата тая
война, която наложи уж за свое добро, Англия изгуби така
необходимото й, и от векове принадлежащею й владение све
товните морета, а в лицето на вчерашният й съюзник ФранкоБелгия си създаде един бъдащ, много близък и затова много,
опасен враг. Ирония :"з съдбата!
В заключение:

Дунавският ни превоз през 1921 година.
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Установено е вече'неопровержимо:
1) че единствената сериозна причина за избухване все-светската война е: — грамадния и икономически подем на
Германия, постепенно засилващето се изместване Англия из
световните пазари и появилите се от това злоба и ненавист;
2) че единственно най-важни причини за изгубване вой
ната от Германия са:' — лошата дипломация и липсата на,
могъщ военен флот. и.
3) че макар Англия, в желанието си да запази първен
ството за себе си, — успя .чрез войнатр..да.,унищожи, външ
ната търговия и индустрия на Германия, чрез същата дая
победоносна война се предизвика бързото въздигане-на Америка и; така, като по зъл каприз на сждбата тъкмо тая побе
доносна война отне от. Англия вековното й първенство; и. не
ограниченото" владение на моретата и го предаде й ръцетена Америка.-;

Г.'.Слзвяиош-

Дунавскйят ни превоз през 1921 години.
-Според' данните ;на дирекцията на статистиката движе
нието, на корабите в нашите дунавски пристанища прей Т921
год. -е било 1627 влазли-и- излезли -парахода,_1б03. ветрохода
и; 961 шлепа, с обща вместимост 587,363 R. Т., На пржвдоглед се хвърля в очи почти еднаквия брой на ветроходите с
параходите; обаче докато от всичките параходи само 321 ,лТ. е.
19-7°7о са били под българско знаме, то от ветроходите 1J354
или 84'4% са носили бжлгарско знаме.;. Самият факт на едно
тжй .високо. участие на българското знаме в общия превоз,
а именно 15*1 % от целият тонаж, до като през 1911 год, на
нашето знаме са се паднали само 0-01°/о от тоя.тонаж, указва
на големия -упаджк или по-право силното разстройство -в Зуждйтёртжй могъщи по-рано, параходства, Нашето корабйплаване-макар и да се е състояло от неорганизирани и разеди
нени плавателни средства и усилия е могло ;да заеме едно
значително място в общия превоз. Процента за броя на на
шите, ветроходи още-;повече, подчертава това заключение;
лзвестнб е, че до лреди войнатй; напредналите в културно и
стопанско, отношение крайдунавски -държави- бяха преминали
почти изкпючително-кжм параходството;.изтиквайки.на крайно
заден план изобщо ветроходството и в частност едничкото-

Чесло на влезли
те и излезли

S
*

о

-, ё '
О

ао
с
<и

х
о ••
в.
« -

«5

а

С '

•

1
2
3
4

V

.5

ПРИСТАНИЩА

в.
о
с

Бешлий

.:

Видин,.

:

Козлодуй

.

Лом ;•.;."
5 Никопол
б Оряхово .
7 Русе" •'../,
8 Свищов.
9 Сомовит,"

.
.

' 38 15 10192
267 346 112 60619
3 66 52 26893
473 406 214 130089
66 147 19 25397 '
, 6 8 101 62 43315
519 369 413 202759
154 47| 61 52210
1 86] 29 26249
4

*.•

.

...;

*

.

Зместимоств!?. Т.
общо за всички
кораби
-

Движение на корабите в Дунавските пристан

.;

Общо за Дунава .

,

-.

_3

1

1627, 1603

961 587363

П
•

• •

.с

—

1
•_

1

.
3

В движението в нашите Дунавски пристанища еж участвали ко
2) Австрийско, 3) Янглийско, 4) Белгийско, 5) Германско, 6) Гржцко, 7) Итал
И) Унгарско, 12) Французско, 13) Холандско, 14) Чехословашко и 15) Югосл

Внос — Износа по Дунава през
•

.

. .

*

'Внесени

*

'•>'••'•'•"''.

.

. .

, ЛОМ' •::' .^.. '- •'

2 Никопол.
3 Оборище

.>

4 Оряхово.
5 Русе
.

ш

2,301
. ''; .

4,885,650 11,738

10,415 120 76,948,998 23,665
-132

.371,615

4,144

159

324,003

204

. .

485

795,814 44,555

.

33,877

77 298383820 28,394

' V:

••:

.

6 Свищов .
7 Сомовит. ; . ••' .
8
Всичко .

Броя.

Л

митници
Видин

1

•

Тонове

о
е

*

Тонове-;

«
и

В.

. ' • * .

Стойност
в лева

.•

5,487
711

. 7

12,736,849

7,656

2,434,936

5,628

53,5681 204 396881712 125,974

4

v

: 4

48

Г. Славянов.

наше, доста значително, от. турско време останало, ветроходно
корабоплавателно наследство. Разстройството или даже пжлното отсжтствие на чуждите параходства на Дунава в пжрвите
години след голямата война дават вжзможност на почти изчез
налото наше ветроходство, а покрай него и на зараждащето
се наше параходство, наново да се сжвземат и бжрзо да раз
вият своята дейност. Но за сжжаление това отрадно явление,
неподкрепено и подпомогнато своевременно от по-мощните
наши обществени и джржавни стопанства, неминуемо посто
янно ще намалява, до, като изчезне сжвсем и заеме своята
жалка Величина от преди войната.' Сравнението на сжответните цифри от 1921 год. с тия от предшествующата 1920 год.
доста ясно изтжква това нерадостно бждаще развитие на на
шето. оставено само на себе си корабоплаване; процента на
общото наше участие- в целия корабен тонаж през 1920 год.
се е намалил (от 15 2% на 15'l°Jo) през следующата година
сжвжршенно незначително—само 0'1%, но не е така й с
процента частно за параходите, той за една година е спаднал
от 4 3 1 % (през 1920 год) на 197% (през 1921 год.), т. е.;по
вече от наполовина, а естествено е, че ако своевременно, не
се вземат мерки, той ще проджлжи да се намалява,' като по
влече след себе си и тоя за ветроходството. •:"" • ^Движението на кораби в дунавските ни пристанища е
било .обслужвано, включая нашето, от 15 различни знамена,
при което на пжрво място стои французкото, на второ ромжнското М на трето бжлгарскотб, а едва на четвжрто австрий
ското знаме; а като се има пред вид, че французите не са
дунавски . сжкрайбрежници и че следователно нямат някакви
големи непосредствени интереси на Дунава и че преди вой
ните ромжнското корабоплаване беше насочено изключително
или главно да задоволи нуждите на своята собствена страна,
става -още по-ясно, че бжлгарското знаме е успяло да над
делее своят най-могжщ конкурент— австрийското • параход
ство, развило се преди войните почти изключително за сметка
на бжлгарският-бряг.
Разчленено по пристанища, най-усилено е било 'кораб
ното движение в русенското пристаоище, с 202,759 R. Т..
после в ломското,- с 136,958 R* Т., а след това идват видин
ското, свищовското, оряховското, козлодуйското, сомовйтското,
никополското и на последно място—бешлийското с 10,193 R. *Т.
Сжщия ред запазват пристанищата и по отношение на коли
чеството и стойността на тяхният внос и износ Ро сравнение
с 1920 год. видинското; пристанище е минало твжрде напред,
като-от шесто място, по Движението = на корабите, ё заело
третото мястоY. свищовското от трето място е изостанало на
четвжрто;- твжрде напред ё минало сжщо,така и "козлодуй
ското прйстанйщёГкоето през 1920 г. ё Заемало едно от по-

Дунавският" ни превоз през 1921 година.
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следните места. Появилата се в1 някои кржгове миналата го
дина тревога-, че русенското пристанище запада е била сжвжршенно неоснователна, то запазва своето пжрвенство, като
за една година корабното движение (от 118,643 на 202,759
R. Т) в него се е почти удвоило. - • , , ' •
*
През 1921 год. вноса на стока през нашите Дунавски
пристанища е бил 53,568,000 кгр. и 204 броя,, на стойност
396,881,712 лв., а износа 125,974,000 кгр. и 4 броя, на стой
ност 502,134,771 лв.; т. е. по количество износа е приблизи
телно 2Vs пжти, а по стойност с Vs по-голям от вноса. По
сравнение с 1920 год. вносжт се е намалил с 23,749,000 кгр.,
а износжт се е намалил cv 2,940,000 кгр.,' следователно отно
сително взето, износжт през дунавските пристанища има из
глед да се развива значително по-благоприятно от вноса. Кжм
сжщото заключение навежда и сжотношението на внос-износа
частно през дунавските ни пристанища кжм внос-износа общо
за цялата страна, до като износа през 1921 год. изобщо за
страната по количество надминава, а по стойност отстжпва
на вноса, частно за дунавските митници износа и по количе
ство и по чстойност надвишава вноса. Тези благоприятни из
гледи за бждащето развитие; на нашия износ по Дунава да
ват едно от най-убедителните основания да се твжрди, че
нашето собственно корабоплаване по реката, естественно ако
то бжде подкрепено от джржавата и тжрговско-индустриалния свят у нас, ще има едно твжрде широко поле за дей
ствие и развитие, понеже и тук, както й по морето* и в на
шата страна, както И всякжде другаде, корабоплаването ще
може да се развива, от една страна с оглед на задоволя
ване на местните нужди на крайбрежието и от друга страна
с оглед да поеме една значителна част от националният износ.
Пжтническото движение в нашите, дунавски пристанища
'през 1921 год. е било почти сжщото, както през 1920 год.,
а именно 33,287 души заминали и 36,203 души пристигнали.
З а отбелязване е, че и тук има едно чувствително предпочи
тане на бжлгарските кораби пред чуждите; от всички зами
нали пжтници, 13,336 души, т. е. близо 40% от-всички при
стигнали — 15,284 души, т / е . по-вече от 43% са се вжзползували от услугите на бжлгарското знаме. На второ място
след бжлгарското знаме, в пжтническйят превоз, идва гржцкото и далеч на трето—французского и на четвжрто—ромжнското знаме. Това обстоятелство идва да подчертае, че и тук
обикновенното правило за предпочитане от страна на пжтни-^
ците националните им кораби има напжлно своето место —
друго основание да се вярва в успеха на едно ефикасно под
помогнато бжлгарско корабоплаване.

Иорскн бани.
Действието на кжпането в морето стои в тясна свржзка
с действието на морския вжздух. Изследванията на новото
време показват, че главна рол вжрху живота на болните при
морето, играе вжздухжг, а не кжпането. Главното отличие на
морския вжздух от континенталния се сжстои в изоэилието
на водните пари. При тоза в приморските местности, особенно
на островите, вжздухжт е чист от всякакжв прах и нещо ха
рактерно, в него се сжджржат сжвсем малко количество вредни
бактерии; освен това морският вжздух има и по-голяма' плжт-'
носг, отколкото континенталният и затова движението на вжздуха в крайморските места е по-чувствително, отколкото вжв
вътрешността на континента.-Но най-характерното свойство
на морския вжздух — това е неговата равномерност, която
особенно силно се отразява в условията на температурата.
Естественно е, че всички тия условия на. морския вжздух ще
оказват влияние вжрху хората привикнали на живот при други
условия. Вследствие голямото количество на водните му пари
и голямата плжтност на вжздуха, дишането става по-бавно и
по-джлбоко, биенето на пулса се забавя, а деятелността на
сжрцето се усилва: тялото отделя по-малко топлина, защото
изпаренията чрез кожата се отделят твжрде спабо; затова
даже и малокржвните хора леко привикват кжм морските ве
трове и понасят на брега на морето такава температура, при
която в обикновените условия на живота биха рискували да
се простудят. По-рано се е. мислило, че от морската вода солта
се изпарява, и че тия пари се явяват тая сжставна част на
морския вжздух, която оказва най-голямото благотворно влия
ние. Сега вече е известно, че солта не може да се изпарява
и че,само сжзжршенно дребни частички от нея се разнасят,
"посредством вятжра, из вжздуха.
Както беше казано по-rope движението на . вжздуха в
приморските места се чувствува по-силно, защото цялата вжздушна маса там е по-плжтна, отколкото' на континента. Мор
ският , вжздух по енергично проветрява нашето тяло и слоя
вжздух в нашите дрехи, и извиква доста голямо раздразване
-на кожата, което чрез нервите се предава на кржвоноснита
сждове; по такжв начин целия процес на обмена на вещест
вата попада под влияние на морския вжздух. Това се доказва
с увеличаването на апетита при джлгото прибивание край и
в морето, повишаване тяжестта на тялото и с закоравяването
на мускулите.
... Морската вода се отличава от водата на реките и.езе
рата (сладката вода) с присжтствието в нея на хлорни соли,
главно натриев хлорид (Na G) известен в обикновения живот
под името готварска сол. Морската вода е солена по-вече или
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по-малко в зависимост от количеството на вливащата се кжм
нея сладка Еода, от изпарението, което в свржзка с геогра
фическою положение на морето, времената на годината, тем
пературата и пр. Вжобще па силата.на рбзтвора морската
вода сжответствува на слабите солени бани и затова нейното
химическо действие, е едно и .сжщо; обаче трябва да се има
пред вид, че морската вода е по-хладна от водата на ваната
и кжпането в морето се продължава всичко само неколко
минути. Действието на кжпането в морето се усилва, ако след
като сме излезли от водата тялото не се избжрше, а се ос
тави водата да се изпари вжрхунего; в" тоя случай присжединява се още и действието на хладната вжздушна вана.
Температурата на морската вода почти всякога стои на
около 20JC по-ниско от температурата на тялото; затова ней
ното действие може да .бжде приравнено кжм действието на
хладната вода с това отличие,, че морската вода, вследствие
постоянното прииждане на нови вжлни, не успява да се на
грее от тялото, благодарение на което през всичкото време
на кжпането раздражението на кожата си остава еднакво
силно. По-голямото или по-малко вжлнение на морето не ос
тава без влияние вжрху действието на кжпането, от него за
виси степента на механическото раздразване на кожата,. На
това раздразване'тялото реагира с това, че кржвоносните
сждове по повжрхнината на тялото се свиват за, да заджржат
отделянето на вжтрешната топлина, кожата бледнее, но след
като се измине известно време почва.силно да. се зачервява,
защото кржвта от вжтре почва да прилива кжм нея, вслед
ствие разширяването на свитите по-рано кржвоносни сждове,
Тялото бжрза да изработи в себе си по-вече топлина, за което
не малко му -спомагат и движенията, които прави кжпящият
се. Усиленото сжздаване на топлина се проджлжава още из
вестно време и, след кжпането за да се попжлнй тая загуба,
която е била изразходвана при кжпането в студената вода.
Обмяната на веществата става твжрде силно за сметка,на
тлжстините, което се потвжрждава с известният за всички
кжпящи се. факт, че в пжрвите седмици на кжпането теглото
се намалява, но после и често, както показват и изследва
нията, след няколко месеца се увеличава. .._
Яко кжпането се проджлжава джлго то кожата синее и
кжпящият се изпитва неприятно, студено ..усещане и тржпки
в тялото, разбира се това не трябва да се чака, а, кжпането
трябва да се прекрати по-рано. Дишането вжв време. налжпането бива неравномерно:, ту джлбоко, й бавно, ту уско
рено и - стои в зависимост от морските вжлни.
На храносмилателните органи кжпането в морето не
указва влияние, ако не t e вземе под внимание увеличаването
на апетита; огромно влияние то оказва на нервната система.
Нервите на кожата свикват с • раздразването предизвикано от
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морската вода до толкова, че стават доста малко чусгвителни
кжм ниската температура и усещанията отначално неприятни,
с течението на времето, почват да доставят удоволствие; по
такжв начин целият организжм се засилва и закалява. ••
Не требва да се оставя без внимание и моралното дей
ствие на морското кжпане; пжрвото кжпане за всеки^ който.
не е привикнал кжм морето се представлява, като смело предприяетие, подигащо духжт и даващо доверие в своите силиЗа твжрде слабите хора, именно хора с някакжв недостатжк
в областта на кржвообржщението и храносмилането, живота
при морето едвали ще им бжде полазен. защото те не са в
сжстояние да издаржат на тия неколко изисквания, който'се
представят на организжма. За много болни, на които морския
вжздух действува отлично, морските бани могат/да им се от
разят вредно. * ' . • • • ' • : '
••'':••
'
•,'••
'"•"••.'
За малките деца, особенно за крехките и нервните, кж
пането в морето едва ли е полезно; нервното вжзбуждение,
което голямото шумящо море извиква в детето, често води
кжм загубване на с ж н я и нервните припаджци. Не трябва"да
се Кжпят децата на сила: това може да се позволи относи
телно деца не по-малки ог 6 години. . До тая вжзраст- доста
добри са топлите вани от морска води придружени с хладни
обливания. В много случаи ежедневните кжпания в морето
действуват доста вжзбудително вжрху децата'и по добре е те
да се кжпят през ден. Така сжидо* внимателни трябва да бждат и старците, кржвоносните сждове на който в по-вечето
случаи са иедостатжчно еЯастични и сжрцето слабо. Да се
определи пределната вжзраст, при която кжпането е допу, стимо, не може: у някой 60 годишен органите му са по-здрави
и по-запазени, отколкото у някой 40 годишен. В всеки случай
хора по-стари от 60 години без разрешение от лека р а н е
трябва да правят* морски бани. Жените вжв време на менструа
цията сжщо трябва да-ги избягват. Бременността в пжрвите
месеци не се явява като препятствие за кжпането в,морето,
но ако вжлните не са много силни и вжздуха студен.
Най-доброто време за кжпане се счита времето до обед.
Твжрде разпространения обичай Да се кжпят на празен сто
мах трябва да се признае за вреден. Вжв време на кжпането
за да се отстрани прилива на кржвта в главата й главобо
лието, трябва "още преди да сме почнали да се кжпим да си
наквасим главата с хладна вода. Слабите хора трябва да ос
тават в морето не повече от 3 до 5 минути, а здравите до
10. Препоржчва се на болните веднага с пристигането да не
почват.,кжпането, а пжрвитё дни, "докато свикнат с-морския
вжздух да приемат'-2—3 топли вани отморска вода с хладни
обливания и само след 4—5 дни да сё окжпят за пжрви пжт.
След кжпането полезно е да се" разходят до половина час,
след което да закусят и да легнат да си отпочинат. Болните
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не трябва да се кжпят всеки ден, пжк това не е и нужно;
при 4—6 неделно пребивание край морето напжлно достатжчно е да се изкжпи човек от 18 до 21 пжти, даже и 12 до
15. Трябва да се помни, че важно е не количеството на на
правените бани, а силата на реакцията, която е извикало
всяко отделно кжпане.
Както беше казано, топлите вани от морска вода сё
правят от децата и старците, а така сжщо.и от болните за
да ги подготвят кжм кжпането в морето. Те (топлите вани)
се препоржчват така сжщо при ревматизма и при някой
женски и нервни болести. Мнбго лекари ги "препоржчват за
кжрмящите жени, на това основание, че кжпането в морето
предизвиква лесно появяване на менструацията. В някой слу
чай, на нервни хора, които не могат да понасят кжпането в
морето, но на които е необходимо лекуването с хладна вода,
препоржчват се изтжрквания сжс студена вода.
•V'
Особен вид лечение с ^горски вжздух представляват мор
ските пжтешествия, оказвайки прекрасно влияние на гжрдоболните. Известен е факта, констатиран, от параходните ле
кари, че у моряците, ако и да се случват остри случаи, то
никога не се срещат хронически заболевания на дихателните
органи, което се джлжи на чистия пропит сжс солен прах, мор
ски вжздух., В сегашно време от много лекари се изказва мне
ние, че за някои форми на туберкулозата, пжтешествия по
море в течение на б—7 зимни месеца кжм места с равно
мерна температура, се явяват прекрасно средство. Вече не
веднаж са се появявали проекти да се преобразуват някои
големи океански параходи в морски санаториуми за лечение
на грждоболните.
* ) Лекуването с морски вжздух и кжпане в моретд се пре
поржчват при малокржвие, скрофули, английската болест, ка
тар в, дихателните органи и някои .женски и нервни болести.
-В последно време, все по-вече и по-вече се.популяри
зира мнението, че морският климат в голяма степен е благо
приятен за грждоболните и има много лекарски отчети, кон
статиращи изцерение или подобрение.»
'
Превел от руски П-в,;Г.

Стоян Загориинов.

T s c © Св
Велика безбрежност на морски* ширини! В някакво стих
нало и мжлчаливо очакване* спи морето. Сив есенен ден по
тиска земята в нерадосг и скржбно •' примирение. Слжнцето
непрозира никжде. То секаш стопява своите лжчи в тежката
печал на, свисналите мжгли. Променлив ветжр духа откжм
морето. В него има нещо ледно и сурово, — като чели той
носи сжс себе си пустинната самота на отвждхорйзонтните
далечини, гдето се е родил. Посжрналите листа дори, които
капят вжрху влажната пржст не са тжй печални. Малко радоствее само от зелените смоковници.'
. Всичко има вид, на. джлготрайна призрачност. Секаш
онова, което обгржща окото е само отблесжк, а не една ре
алност. Може да се мисли, че времето е прекжснало за миг
своя равнодушен и равен вжрвеж и през заристите завеси
на пространството, сждбата откровява предвечната и неизменна
сжщносг на нещата. Властта на човека не беше още родена
и ничия сянка не петнееше лицето на земята, закрито от
пари, като в деня на сжтворението. Това, което ставаше под
чиняваше се на някаква строга й загаджчна необходимост,
кбято', скрита зад тжмните кулиси на вселенната, управля
ваше земните работи, привжрзани с невидими нишки за пржстите й.
Внезапно, на далечния хоризонт, .там де.морето се сли
ваше с небето, мжглите се разкжсаха. Джлга ивица, обагрена
в ясно—жжлто» отдели водата от вжздуха. Облаците почнаха
бавно да се вдигат нагоре, плжтни и тежки, като огромна
завеса. Тук там само ма,лки облачета тежнееха назад, секлш
обременени от морска влага, която беха всмукали. Колкото.
по-високо се вдигаше завесата от мжгли, толкова по-жжлт и
широк ставаше хоризонта. Като че ли там, отвждчнего, се
раждаше нов свет и неговата младенческа зора огряваше
земята с кехлибарена светлина. Между сребристо-синикавото
огледало на-морето и сивата-пелена на облаците, небето
развеваше жжлто тжржествено знаме.
Дла някакво неизвестно тяло, обвито в мжгли пресичаше
хоризонта. Само най-долнята част от него, обградена в цвета
на измито индиго, изпжкваше ясно и "резко очжртана, като
основа на театрален декор. Наежени враждебни облаци, отрезани долу в идеално права линия, обвиваха главата му в
своя сив мокжр плащ. Като чудовищен зжб, израсал из глжбината на морето, то "бодеше висините.
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Пелената от мжгли проджржаваше да се качва на горе
полека, но без спир. Тя извжршваше това сигурно и точно,
сякаш наистина некжде от-звездните простренства на вселе
ната я джрпаше тжнка, невидима жица. Под нея се откри
ваше все сжщото жжлто небе често с тревожен светлик. Мла
в един миг по него почнаха да се плжзгат леки оранжеви
отбляокци, после те се усилиха, сгжстиха се и каточели не
видима четка ги прибра изведнжж назад в една точка, ,.там
изплува слжнцето, — нека;ш0 безформенно, ясно вжлмо.
Ветжржт се усили. Песжкжт на брега се поржби от пената на вжлните, като лжкатушките на тжнка - дантела. Наместа, през облаците запрозира чисто, гжлжбово-зелено небе.
Идеше можеби буря.
..
Печената почна да се гжрчи, по нейното лице се явиха
едри шупли, като у престоял сняг, а после изведнжж, всичко
това се разтопи, всмука се секаш обратно от водата и само
джлги, тесни езици останаха там да се веят, напомнящи шзкжсани корабни платна. Вжрху чистия фонд ija небето,изплувал из морето, язпжква един вжлшебно хубав, гигантски
остров сапфирно-синкав, с вжрхове огрени от залезващето
слжнце.
, /
Това беше Тасос

МОРСКИ НОВИНИ.
I. Известия из дейността на Бжлгарския
Народен Морски Сговор.
— Учредителният сжбор на Сговора е отложен за 16 май
при сжщия днезен ред, а именно:
а) Избор на бюро й комисии. •
б) Морален и материален отчет на Централния Комитет
за дейността му от основаванието Сговора до свикването на
Учредителния
Сжбор.
'..'.'.
;
в) Приемане устава на Б. Н. М. Сговор.
г) Приемане бюджета на Главното Управително тело и
общата, и тая на клоновете, дейност за следующата година.
д) Вжпроси предложени от клоновете.
е) Избор на членове за Главното Управително тело, и
Главния Проверителен Сжвет.
'
ж) Определяне место на- I Редовен Сжбор и закриване
на Учредителния Сжбор.,
.••'•••'Сжбора ще трае на 16, 17, 18 и 19 май. На 20 май ще
стане тжржественото откриване и освещаване на Морския
музей. В сжщия ден Варненския клон ще устрои своя летен
морски праздник.
т^- Горно-ОряХовският клон на Б. Н. М. Сговор е имал ца
13 март т. г. общо сжбрание на нленовете. Сжбранието се е
занимало с проекто-устава на Сговора; избрани са били:', и <
двама делегати за Учредителния Сжбор.
— На 11 и 18 март т. г. Бургазският клон на Б. Н. М.
Сговор ё имал две извжнредни общи сжбрания на членовете
на които са се разгледали всички вжпроси в свржзка с Учре
дителния сжбор; избрани са били и делегатите на клона —
двама души, които ще представляват 254 редовни членове.
— На 22* карт т, г. Софийският клон; на Б. Н. М. Сговор
е имал общо сжбрание, на което е бил разгледан проекто
устава на Сговора и са били избрани 4 делегати за Учреди
телния сжбор. ( Клона f е изработил свой проекто-устав за
Сговора.
. . — Русенския клон на Ь. Н. Н. М. Сговор е избрал един
делегат за Учредителния сжбор, а Пернишкият — 3 делегати.
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II. Вжтрешни морски новини.
— Софийският университет в сжгласие с министерството
на земледелието — рибарското училище, ще пристжпи това
.-лято кжм вжзстановявание и уреждание на Варненския аква
риум. Назначена е и комисия за изработка плана на водната
инсталация, която ( ще .трябва да се прокара. а сжщо и за
• свжрзаните с това поправки и ремонт на зданието.' Отпуснат
е 200,000 лева кредит за тая цел.
.
,
Научната работа на аквариума ще бжде ржководена с
•оглед да се задоволят нуждите на риболовството пред на
шите брегове.
Административното управление на аквариума ще се рж->
ководи от директора на рибарското училище, а научната му
дейност — от специално за целта назначен асистент от уни
верситета.
— Внесена е в народното смбрание за удобрение „Конвен
цията за окончателния статут на Дунава", приета в между
народната конференция за Дунава през 1921 год. в Париж.
Конвенцията е изработена вжз основа на мирните дого
вори и е подписана от делегатите на Велико-Британия, Фра
нция,, Италия, Белгия, Гжрция, Ромжния, Югославия, Чехо
словашко, Бжлгария, Германия, Австрия и Унгария. Послед
ните четири джржави, като победени, са участвували в кон
ференцията само сжс совещателен. глас. Болшинството от
подписавшите конвенцията джржави са я вече ратифицирали.^
Действието на конвенцията обема речната плавателна
мрежа на Дунава, заедно с нейните плавателни притоци, от
гр. Улм в Германия до гр. Браила в Ромжния. Тая част, на
речена „Речен Дунав", е обявена за международна и поста
вена под власта ,'на една Международна Дунавска Комисия,
-сжставена от двама представители на Германските крайбрежни
джржави, от по един представител на всяка от останалите
крайбрежни джржави и от по един представител на Франция,
Велико-Британия и Италия.
Останалата част на реката, от гр. Браила до устието й
в Черно-море, наречена „Морски Дунав", остава и за на
пред под власта на Европейската Дунавска Комисия, сжс се
далище в гр. Галац и сжставена от по един представител на
Англия, Франция, Италия и Гжрцйя. Нейната власт остава
<жщата, определена от международните договори до войната.
По-важните постановления на крнвенцията за оконча
телния статут на Дунава са следните:
Плаването по реката, а сжщо така и използването на
нейните пристанища, с всичките им инсталации, уреди и
удобства се обява за свободно за всички джржави.
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Международната комисия установява общата програма
на-големите работи, които трябва да-бждат предприети за
подобрение плавателността; на реката. Тия работи се извжршват от всека крайбрежна-джржава в пределите на нейните
граници.:
: :; Сжбираните при навигациите такси от всяка джржава
ще - се употребяват изключително за целите, за които се сж
бират, те не могат да служат като източник за- приходи^на
джржавата. Сжбиранието им става само вжрху тонажа на ко
рабите,-но не-и вжрху пренасяните стоки. При сжбиранието
на таксите не се допуща нееднакво третирание на разните
народности. Тарифите на ткп такси се установявали обявяват
от. Международната комисия. . .
Сжбираните от крайбрежните джржави мита не могат
да бждат по-големи от тия, които джржавите сжбират. по
своите сухи граници. Сжбиранието им трябва да става без
разлика на знаме и по начин; че да не причинява'пречки на
плаването;
• .-'.--.
Местната служба по поджржание плаванието: между
пристанищата на една и сжща джржава става само с ней
ното сжгласие и разрешение.
Минаванието в транзит на кораби, пжтници и- стоки е
свободно по цялото течение на реката; вжрху него не могат
да се сжбират: митнически -и други права; предвиждат се
обаче гаранции за недопущане контрабандното минаване или
пренасяне на стоки.
,
'
- .
Правилника за навигацията и полицията по реката ще
бжде изработен от международната комисия и ще бжде по
вжзможност еднакжв за всички части на реката. Упражняванието на полицията ще става от, крайбрежните джржави/ За изпжлнение на своите задачи, комисията може да
устрои всички административни,, технически, санитарни и фи
нансови, служби,, които тя намери за потребни. Назначението
и вжзнаграждението на персонала' става от комисията. Тя
може да основе в централното си седалище: . ; " . - •
1. Един главен постоянен секретариятг, началника на :
който щё бжде избран измежду поданиците на една от пред
ставените в комисията некрайбрежна джржава.
•-'-"2. Една техническа служба, чийто начальник може да^бжде
поданик на представена' или не в комисията джржава. '
•••',.. 3, Една навигационна служба, чийто началнлк ще бжде
избран между поданиците на една непредставена в комисията*
европейска джржава.
''•""'.
4. Една служба за общо счетоводство, чийто началник
може'да бжде поданик на представена или не в комисията
джржава".- . "-'-" -•''
,-..
•-••.-•.'•*
Останалите чиновници в тия служби ще се избират из
между поданиците на крайбрежните джржави,
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Специални' технически, и г административни служби за
плаванието и неговото подобрение по сектора на реката между
Турну-Северйн и Молдова, наречен Железни Врата и Катарактите, щё се > установят и поджржат по общо сжгласие
между двете сжкрайбрежни нему джржави (Ромжния и Югославия) и Международната комисия.
Седалището на Международната комисия за пжрвйте пег
години е в Братислава (Чехия). Комисията сама определя мя
стото и датата на своите редовни и извжнредни периоди
чески сесии. Нейното-председателство се упражнява за'всеки
шест месеца от всяка
делегация по-азбучния ред на предста
вените джржави.:
" '•
'
•
" Споровете между джржавитеи Международната комисия
се разрешават от сждебната власт установена от Обществото
на народите.
Статута" може да бжде ревизиран след пет години, ако
ревизията се поиска от две трети от пбдписавшите го джржави.'

III.'-Вжншни морски новини.
—- Макар че починалия монакски княз Алберт бе монарх
на най-малкото княжество в Европа, той през целия си живот
се-грижеше за науката, като се бе посветил главно на океанографията. На него се джлжат изследванията на морските
джлбочини, от дето се извадиха най-чудновати животни. Той
основал в Монако,в 1908 г. великолепен музей за изследване
на -моретата, кждето днес има най-богатата сбирка на морски
животни- Княз Либерт, почина на 26 юний 1922 год. на вжзраст 73 год.
•
, •••'',
•.•'.••''•:
— Хвжрчила за подводници. Според „Boston Evening
Transcript" недавно е било, изпробвано едно хвжрчило нагодено за да бжде носено от подводници. То представлява
or
себе си един двукрилник с разпереносг на крилата б-4 м.
В пет цинут може да бжде разглобено и да бжде прибрано
в едно место 1*2 м. високо; за сжщото време (5 м.) може да
бжде приготвено за хвжркане. Двете крила могат да бждаг
сжвжршенно отнети. За сменяване на перката.достатжчно е
едно V*. завжртване на един лост. Управляющите плоскости
(кжрмилата) модат да се прикачат и откачат от края на
опашката на хвжрчилото. Лодките сжщо се отделят лесно_
от хвжрчилото с четири скоби. Бензинният. .резервоар, нова
конструкция, се намира, под горните крила. Хвжрчилото е
снабдено с един 5 цилиндров Simens—Halske—Radialmotor
от 50 P. S. (Из „Schuffhau").
—
На 26 Октомври м. г. е заседнал на плитковинаи пек
тжнал английският кржстосвач „Raleigh". Воено-морският сжд,
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-е признал като виновни за загубата на кораба, неговият коман
дир и главно навигационният офицер, и двамата са били по
нижени в 'длжжност.
~т През юни м. г. е правил своите пробни плавания хо.ландският кораб — матка за подводници „Пеликан". Кораба
— матка има 2600 тона водоизмещение; снабден е с два ди- .
зел-мотора, които посредством две динамомашини движат два
електродвигателя, вжртящи по един рт корабните винтове.
Сжщите динамомашини, произвеждащи ток за корабните
електродвигатели, хранят с ток и акумулаторните батареи на
подводниците. Кораба — матка е нагоден да обслужва б под
водника, за което е снабден с цял ред работилници за по
правки по подводниците, складове за запаси от гориво, масла,
сгжстен кислород, калиеви патрони за пречистване на вжздуха, спасителни приспособления за подводниците, запасни
части, инструменти и пр. Кораба е снабден с лазарет и жи
лищни помещения, не само за своя екипаж, и ^ а тия на под
водниците. Притежава радиостанция с радиус, на действие
4000 клм.; станция с подводни телефони и приспособления за
натоварване и носене на две хвжрчила.
„Пеликан" ё.предназначен за военния холандски флот в
Холандска Неточна Индия.
\
—Срдбското Параходно дружество е поржчало 16 нови
220-250' тонни моторни кораби в Германия. Шест от тия мо
торни влекачи са вече доставени й, работят по Дунава, оста-.
налитё десет са на пжт за Белград.
, — В Гданск (Данциг), е основано полско корабострои
телно предприятие за поправки и строеж на кораби. Пред
приятието е купило ецно здание в полската част на Данцигското пристанище, гдето вече урежда своите корабострои-'
телни работилници:
*
..
.
~ "Рб 803а н а пдтници между Европа и Ню-Йорк се подджржа от 137 кораба, принадлежащи на 25 различни пара-'
ходни дружество (между, които и едно гржцко с 4 парахода).
Тия кораби взети вкупом .могат да превозват 60,933 пжтнйци
I и II класа й 145,121 пжтнйци III класа. В тоя превоз пжрво '•'>
място'джржи английското дружество „Cunard Line", на второ :
място идва „White Star Linie" сжщо английско и на трето
място американското— „United States Line".
+ Движението на корабите в най-главните пристанища на
Германия, Белгия и Холандия през 1921 и 1922 год. ,е било'
следното: Хамбург
Антверпен'
Ротердам
кораби 1Ч: R. Т. кораби IS. R. Т. кораби Н. R. Т.
1922 ;...; 9902 11,964,003 7508 11,489,029 7746 11,265,266
1921 . . 8108 8,699,562' 7408 10,071,614 7515 10,094,166
разлика+ 1,794+ 3,264,351 + 1 0 Р +1,417,415+231+1,181,100
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— Едно полско дружество за подвижни изложби и панаири
е устроило миналата год. през лятото пжрвата си плаваща
изложба — панаир по' течението на р. Висла; изложбата е
имала голем успех; в проджлжение на 3 '/'г месеца са били по
сетени от Краков до Диршау 42 места, при един тжрговски
оборот от 40 милиона • полски марки. Изложбата е била по
сетена от около 2000 души. Дружество се превржща сега в
акционерно такова с голям капитал и ще устрои втората си:
плаваща изложба по р.> Висла тази година.
•
—-По сведения на английският печат руският военен ко
мисар Троцки при сжтрудничеството на адмирал Немец и главнокомандующият руските морски сили Панцержански е изработил 'плана за бждащите военноморски' строежи. Плана е
разчетен за изпжлнение в проджлжение на 5 години; според
него кжм Балтийския флот *ще се прибавят . 5 , миноносеца и
7 подводника; кжм Черноморския флот — 6 миноносеца и 10
подводника; сегашният брой на водохвжрчилата ще се удвои.
Наскоро еж били отпустнати необходимите парични средства
за вжзстановяванието на корабостроителниците в Николаев.
Старият кржетосвач „Громовой" при огвежданието му в
Германия, кждето е бил» продаден на старо желязо, от вле
кача •'— ледокол „Бургас" е попаднал в силна буря, влекалото
се е скжсало и кржетосвача е бил отнесен от вжлните; покжено той е бил заловен в морето и отведен в Германия.
Втори един стар кржетосвач, а имено „Росия" сжщо така
продаден на старо желязо, на пжт^за Германия е бил отнесен
от сжщата буря и изхвжрлен на камжни край един балтийски
остров, дето и окончателно е разрушен от морските вжлни.— Миналата година едно французко риболовно дружество
е построило 4 риболовни парахода, чийто тип представлява
най-големият до сега риболовен кораб в света. Джлжината
на тоя тип параходи е 70 метра с вместимост 1.300 тона и 70
души екипаж. Предназначени еж за риболовство около Нюфаундланд и Исландия в Атлантическия океан.
I.
. — През 1921 год. германският лов на херинги е достигнал
157,091 бжчви (1 бжчва = 115 литра вместимост); тоя лов е
извжршен от 174 кораба за 641 пжтувания. През последната
нормална година преди войната —.1913 г. — германският лов
на херинги е бил 443,919 бжчви; извжршен от 262 кораба за;
256 пжтувания. '
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Статепов, Б,, кап. II,р. — „Значението на водният пжт в животана хората". (Н. О., год. V, бр. 926, София, 12. IV. 1923 г.).
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София 27.IV 1923 год., стр. 6).

Бдшгарсни Народен Морски Сговор.

Ние бжлгарите сме сухоземен народ; за нас водата е
страшилище, корабжт — джрво без корен. Ние живеем по
вече от 1000 години край бреговете на Дунава, Черно и Бело
морета, но те са чужди за нас; не сме се срастнали още с
тяхната вода; ние сме оставили дори да ни делят другоплемени народи: гжрци, власи, турци и гагаузи. Широкият про
стор на тжрговия и сжобщение, които ни открива морето, е
в ржцете на чужденци; у нас липсва порив да се понесем
по вжлните на морето в далечни краища на света; нас не
ни. блазни мисжлта да развеем бжлгарскЬ знаме в широките
океани. Ние сме се свили като охлюв в своята черупка и не
искаме да погледнем в далечината. Плавателната вода на
место да разшири нашето движение, тя го спира. Най-раз
нообразните богатства на морето са недостжпни за нас Ние
сме роби на земята; тя ни храни, но сжщевременно джржи
яко в своите окови; ние сме свжрзали тясно нашата сждба
с нея.
,
. . .
Професор: Я. .Иширков.

. . .'Казал би човек, че Бог когато сжздал света,след
като го разделил на вода и суша, хванал гжрка за ржката,
показал му безджнното море и му,казал: „Бори/зе с тая сти
хия и изкарвай препитанието си; това е люлката ти, това е
гробжт ти" ; а на бжлгарина навел главата надолу, показал
му чернозема и му рекжл: „От тук си излезжл, тука и иде
влезеш; бори се с тази стихия, за да те нахрани, докле дойде
време и ти да я нахраниш". И or тогава бжлгаринжт
все с наведена глава тжрси чернозема, а гжркжт вжз една
джсчица се носи от морските вжлни по краищата4 на света.
Оттук произтича и бжлгарското убеждение, че у гжрците
няма ливади, че те никога не косят сено, а пущат гемиите
си на паша по морето, което било гржцка ливада, която дава
на гжрка риба, миди и всичко що е от тоя род . . .'
Я. Шопов.

Верно е, че ние бжлгарите не сме Горски народ — но
не защото не можем да бждем по своите физически и ду
ховни качества, а защото тжнем в предразсжджк, че морето
не е дадено за нас.
-•;.-.•
Зап.. кап. И р.: Г. Купов.

Нам трябват лараходи по море и река. Едно грамадно
-водно пространство ни заобикаля и не можем сжс свои крака
{параходи) да га нагазим: До кога ще бжде-'тжй? Като от
лагаме днес за утре, ний губим и само губим, и вжв всичко
губим. Сега за сега пак е добре, че имаме какво да губим,
ло . . . страшно е!
'
(из в. йЧерно море", год. 1. бр. 21 от 1891 г.)

Морето по някога става млеко, но немаме лжжица за
да го сжрбаме.

(Василиковският делегат на конференцията на
Б. Н. М. Сговор през 1922'год.)

*

*

От тук учителите, напжтвайки и обогатявайки с знания?
своите ученици, ще им сочат винаги морето — вечния и тра
диционен пжт на тжрговията и на взиимното опознаване и
сближение на народите.
•,
" ' ' (Из речта на Н. В. Царя при откриване
Тжрговската Академия вжв Варна).'
*

.

•

•

.

*

'

.

*

.. Бждащето развитие на страната ни е неразривно свжрзано с морето, бреговете на което ни гарантират изхода кжм
всемирните центрове, кждето ще се кове, на икономическото
сжстезание, бждащето на нацията ни.
•

-

'

;

'

•

*

*

•

*

'

•

•

•

"

•

Вжпроса за основаване на чисто народно корабоплаване
е вжпрос на народната чест и гордост. Едно народно пара
ходство е всякога в ржцете на джржавата могжщ фактор" за;
. прилагане нейната икономическа политика.
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Нека обжрнем моретата в долини и ниви, а корабите в-'
рала, за да пожжнем бждащето културно и икономическо засилвзне на страната ни.
*

' • • • *

*

Има само едни световни пжтища: — това са. моретата 'у
— железниците, плавателните реки и каналите са само техниь
свжрзочни и междинни линии.

Самостоятелното използване на водните' пжти-'
ща, повдига културно народа, като го поставя в
пряко и непосредствено; сообщение с културните
народи и прави тжрговските му сношения с, целия
свят нашклно свободни и независими; Народа се
явява сам на мировите тяфжищапред всесветската
конкуренция, за да изкове на полето на между
народното състезание своето благоденствие, само
стоятелност, и култура-

Сам. Пата к
Акционерно Д-во
':-':v ;'..:;'.'• • . — — ~ - з т & - — —

,;.^.

:\.-:\^;'•

Фабрика за книжни изделия,
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