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БЪЛГАРИ,
Корабите на Българското ртзчно плаване (Б. Р. П.)
2
съ въ денонощна служба на родното ни стопанство. Те
поддържатъ пътнически и товарни съобщения по Ду
нава, както въ нашити граници, така и далечъ отъ тЬхъ.
Пътувайте по Дунава съ корабите на Б. Р. П.
Използувайте всекидневните корабни товаропжтнически съоб
щения по българския Дунавъ, съ български кораби—най-красивите,
най-удобните и най бързите на целия Дунавъ.

I

Интересувайте се за разписанието както на новите двувинтови моторни, така и,
на любимцитъ на дунавци парни товаропжтнически кораби на Б. Р. П.
Давайте стокитв Ви да бждатъ пренасяни отъ корабитв на Б. Р. П. Тъ ще бж
датъ разнесени бързо и сигурно по всички пристанища на Дунава, отъ Сулина до
Регенсбургъ. .
•••'. ; •'."'Стоки отъ всвкакъвъ видъ, предназначени за Сръдна Европа или отъ тамъ за
България» се пренасятъ съ бързигв товарни двувинтови моторни кораби на Б. Р. П. Тъ
еж снабдени и съ хладилни хамбари—единствени на Ц-БЛИЯ Дунавъ.
< За Вашитв стоки еж на разположение и влъкачитв и шлеповетв на Б. Р. П.
;:
—— ;• ;.3а.пжгуване...или за превозъ на стоки по Дунава, отнасяйте се до:

Дирекцията на Българското речно плаване-Русе.
Телефони: 23-87 и 24-92.

Телеграфически адресъ: РЪЧНОПЛЙВЯНЕ

ЮККИ СГОЮРЪ
ОРГАИЪ ИД БЪМДРСКИД ЦДРОДШЪ МОРСКИ СГОВОРЪ
Г о д и н а XVIII.

Урежда

Б р о й 8.

Варна, октомврий 1941 год.

Книжовно-просв-Ьтниятъ отд-Ьлъ

Гл. редакторъ В. Паспалеевъ

Александъръ Маноловъ
председатель на Б. н. м. сговоръ

Ш И П К А и РОДИНА
ство и най-много имъ се радваше за тгьхната
дейность, защото знаеше да ги цени.
Въ тоя тежъкъ моментъ ний си спомняме
думитп на мастития и заслужилъ ученъ старецъ,
блаженопочившиятъ Варненски и Преславски митрополитъ дгъдо Симеонъ, казани веднага следъ
миналата война на праздника на Флота: „Бъл
При тоя случай загинаха на поста си гот- гария и българското морячество ся фениксъ —
вачътъ на парахода — единъ милъ, съвгьстенъ и митологията казва, че когато фениксътъ е изгакрайно работливъ български морякъ Стефанъ Ни- рялъ въ собствения си огънь, отъ пепелището му
коловъ Стаматовъ и оксиженистътъ отъ държав се е раждалъ новиятъ фениксъ".
ната корабостроителница Христо Симеоновъ ДиВърху коститгь на героитгь опълченци отъ
митровъ; такава имъ била тежката сждба, да Шипка
свободата на България; върху ске
си отидатъ едни надеждни работници на българ лета наизгрп
парахода
„Шипка" ще се роди новиятъ
ското море.
ни морски търговски флотъ, когото искаме да
Не заглъхна голтмата скръбь отъ загубата наречемъ .Родина". Тоя, който ще ни свърже съ
на .Шипка", ето че на 19 септемврий се разнесе далечнитп бргьгове на нашитгь приятели отъ но
злокобната мълва, какво югоизточно отъ Созо- ва Европа и отвждъ океанитгь.
полъ, отъ два минни удара, е потъналъ най-голп,Тая дълбока впра никога не е изгасвала въ
миятъ ни океански параходъ .Родина', който
служеше за прототипъ на бждещитгь ни товаро- ратницитп на Българския народенъ морски сговоръ,
пасажерски параходи по линията за Нгьмско море. тя кали нервитгъ ни; тя ни въодушевява въ на
шето дп>ло, за да извоюваме утрешна морска
Изпълнявайки своя моряшки дългъ, загинаха България.
на „Родина": домакинътъ Божидаръ Бояджиевъ,
Но ще бждемъ запитани: какъ така се за
буфетчикътъ Стефанъ Петровъ Дашевъ и огнярьтъ
губиха
тия скжпи за България параходи и защо
Кирилъ Спасовъ Стояновъ. Да, тгь загинаха, и ний
искрено жалимъ за тгьхната ранна смъртъ; но не можаха да се опазятъ?
върху доблестьта имъ ще се иззида бждещето на
Нашиятъ отговоръ: цтлата дейность на ор
родния на търговски флотъ — поне това ни слу ганизацията ни отъ 21 година насамъ, въ всичкитп»
жи за утеха /
времена на нашата работа до днесъ; цгьлото на
Българскиятъ народенъ морски сговоръ понася ше творчество и пророчество и цтлиятъ нашъ
съ твърдость загубата на българския морски то- ентусиазъмъ бтьха насочени да отговарятъ поло
нажъ и оплаква своитть другари, загинали моря жително на този въпросъ; но ний бгьхме изслуш
ци; защото той бгъ единъ отъ малкото, които вани и чувани едва ли не съ едно ухо; въпргьки
работиха за създаването и организирането на това ний работихме, работимъ и ще работимъ
търговския ни флотъ и на българското моряче- за преуспяването на родното корабоплаване!

На 15 септемврий т. г., малко северо-източно отъ манастира Се. Константинъ до Варна,
ударилъ на вражеска заградна мина, потъна найновиятъ ни, а може да се каже и най-добриятъ—
товаро, хладиленъ, пасажерски параходъ на Черно
море и Леванта „Шипка" отъ Българското па
раходно дружество.

Мьрски С4А&Ц&

С В О Б О Д А НА М О Р Е Т А Т А
(Продължение отъ бр. 7)
Докато борбата за надмощие, предизвикана монстративно напускане редовете на флота отъ
отъ лозунга «Свобода на моретата", се разрастваше най-добрите английски адмирали.
Постигнатото равенство, обаче, съ американ
все повече и повече между Америка и Англия, въ
Германия, следъ края на вашингтонската конфе ския флотъ се отрази далечъ по-лошо, отколкото
ренция, мисъльта за възстановяването на герман предполагаха английските дипломати. Англия за
ския воененъ флотъ се оформи окончателно. Въ губи още тогава своето неоспоримо господство по
моретата и, по-главно, това въ водите на Великия
КИЛСКИГБ корабостроителници б е заложенъ въ
постройка забележителниятъ по свойствата си и океанъ. Настъпи промеждутъкъна затишие, което
небивалъ дотогава по своята мощь корабъ-кор- не засегна басейна на Средиземно море, където
сарь за борба срещу търговските морски пътища. морското съперничество между Франция и Италия
Съ неговото появяване каточе възкръсна наново не само не се прекрати, но напротивъ се засили.
изглеждащиятъ дотогава погребанъ навеки ло- Това въ момента бъше изгодно за англичаните,
зунгъ на старата империя: „че бъдещето на Гер тъй като имъ даваше възможность да осигурятъ
своето господство по надлъжния средиземноморски
мания е на морето". .
пжть Гибралтаръ—Суецъ.
Проведено въ най-дълбока тайна, построява
Въ случая помогна умелата дипломатическа
нето на първия .джебенъ кръстосвачъ" „Дойчландъ"
комбинация. Имайки предвидъ тогавашната изопреобърна наопаки всичките решения и всичките
стреность
на взаимоотношенията съ Франция,
пресмвтания и на двегв конференции по разоръсъздадена поради редицата политически и страте
жението. Той внесе не малка пертурбация и въ
гически мероприятия въ Близкия изтокъ, които
международното положение. Нито една отъ вели
французите предприеха за осигуряване на своята
ките държави не притежаваше подобни кораби.
часть въ иракския нефть и за отслабване пози
При този скокъ въ прогреса на германското циите на Англия върху придобитите следъ голекорабостроение светътъ достигна до третата, така мата войни петролни извори, опасявайки се отъ
наречената лондонска конференция.
по-нататъшното разпространяване на колониалната
По същото време, обаче, въ Англия б е обра политика на Франция 'въ Африка, когато послед
зувано работническото правителство начело съ ната въ стремежа си да осигури по-благоприятни
Макдоналдъ. Последниятъ билъ обещалъ на своитЬ вътрешни политически условия, поведе подобре
избиратели да разреши бързо въпроса за морските нието, организацията и разширението на африкан
разоръжения. И действително на 21 януарий 1930 ските колонни къмъ страната на Гибралтаръ, ан
година третата по редъ конференция беше открита глийската дипломация намери за най-уместно да
тържествено въ Лондонъ лично отъ английския сближи Италия съ Испания.
краль.
Подъ пълното съдействие на Англия, между
Въ подробности на разискванията, които бе- Италия и Испания беше сключено морско спора
ха и предметъ на тази конференция, нема да се зумение, по силата на което всички военно морски
впускаме, ще отбележимъ само, че предварител проблеми на двете държави, включително и съв
ното съглашение между Макдоналъ, Даусъ и Ху- местното разработване на корабостроителните про
въръ едва не претърпе фиаско, поради настой грами, требваше да бждатъ подлагани на предва
чивото искане на британското адмиралтейство да рително взаимно разрешение и съгласуване.
Това беше твърде ловка маневра, която чрезъ
построи нови 70 кръстосвача съ общъ тонажъ
400,000 т., на което не се съгласяваха американците, противопоставянето на съединения итало-испански
тъй като искаха на всека цена да се постигне ра флотъ на френските средиземно-морски сили не са
венство въ кръстосвачитЬ, за което било необхо мо осигуряваше господството на Англия въ Среди
димо тЬ да построять още около 300 кръстосвача. земно море, но и чрезъ тЪсното споразумение съ
Представителите на английското адмиралтейство Испания, която се намираше подъ силния британски
не отстъпваха, като доказваха, че посочената отъ финансовъ натискъ, се слагаше известна юзда вър
тЬхъ цифра имъ е необходима за да могатъ да си ху морската политика на Италия.
осигурятъ охраната на морските съобщителни пъ
Обаче, като засили по тоя начинъ страте
тища, свързващи отделните части на империята. гически италианския флотъ, Англия едновременно
Тукъ, обаче, на помощь на работническото прави се презастрахова чрезъ морското съглашение съ
телство помогна и влиянието на кризата и растя Югославия и Гърция върху почвата за възстано
щата безработица, а на дадените обещания дойде вяване на технитЬ морски сили и разширение на
на помощь и пактътъ Келогь. Макдоналдъ заяви, базитЬ.
че количеството на кредитите, искани отъ адмиралПолучи се парадоксално положение: отъ
тейството, може спокойно да бъде намалено. Въ една страна, поради нарастването на англо-итали-.
резултатъ следъ дълги спорове Америка доби анските колониални противоречия, италианскиятъ
пълно равенство съ Великобритания и въ леките флотъ се сметаше отъ Англия като враждебенъ, а
морски сили, което безъ съмнение б е ш е единъ отъ друга, въ нейните близкоизточни и африкан
отъ нейните най-големи дипломатически успехи. ски противоречия съ Франция,-той се считаше за
Консервативната британска преса негодуваше, въз- приятелски.
мутенъ беше и целиятъ флотъ, и на правителството
Създалото се военно-морско политическо по
се удаде съ големъ трудъ да спре масовото ' де ложение въ средиземно-морския театъръ предла-
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Нашиятъ търговски^корабъ „Родина" въ^последното му пжтуване.
гаше на Англия господствуващо положение, когато
неочаквано произлезе ново събитие: появяването
и заплахата на възраждащия се германски флотъ
и сключената англо-германска морска спогодба.
На водната повръхность не б е се появилъ
още нито единъ германски перископъ, флотътъ на
г. Хитлеръ далечъ не бе още възроденъ, но упла
хата само отъ него беше достатъчна, за да раз
реши до тогава неразрешимите въпроси, помрача
ващи взаимоотношенията между бившигЬ съюзници.
Нарастването на германския воененъ флотъ
започна да следва като-постоянна сенка това на
английските морски сили. Требваше да се вземе
предвидъ извънредно важното обстоятелство, че
тази нарастваща сенка изцело ще обхваща посъвременни и технически по-добри кораби, откол
кото по-големата часть на вече съществуващите
английски единици, особено линейните, построени
въ епохата на световната война.
Този крайно важенъ факторъ наредъ съ до
говорните взаимоотношения, които съществуваха
между Германия и Япония, а малко по-късно между
тЬхъ и Италия, а също и поради изявленията на
американското правителство, че то остава верно
на принципа за .свободата на моретата", като
поради това счита за необходимо запазване равен
ството на своя флотъ съ английския, предизвика
•съмнение въ възможностьта на Англия да възста
нови наново разклатеното си господство надъ
моретата.

^

1

хе

Снимка отъ мичманъ С. Д>

Тогава изминаха нЬколко години въ едно лудо
надпреварване въ морските въоръжения, въ което
ни завари и откриването на днешната война.

Англия влезе въ настоящата война не затова,
че разчиташе на превъзходството на своето оръжие,
а защото разчиташе, че и този пъть чрезъ безо
гледното изолиране на Германия отъ моретата и
останалия светъ ще я принуди да се преклони.
Действителностьта, обаче, доказа обратното. Нещо
повече, тя изгуби своето неоспоримо господство по
моретата. Загубването на една голема часть отъ
нейния воененъ и търговски флотъ вече я поста
вя на второ место въ редицата на големите
морски държави, а отстъпването на една голема
часть отъ своитЬ бази на американския флотъ я
накара да загуби и онова си превъзходство, което
въ това отношение тя имаше предъ същия.
И тъкмо сега именно, когато английската
морска мощь е разклатена изъ основи, американскиягь президенти г. Рузвелтъ намери за удобно
да подхвърли отново лозунга за .свобода на
моретата".
Не е ли тогава това единъ новъ ударъ, насоченъ главно срещу морското господство на
Англия? А това господство съставлява отъ себе си
основния законъ за съществуването на британската
империя и фондамента на главните международни
политически отношения: въ името на всичко това
се сключиха цЬла редица съглашения, създадоха
се грандиозни групировки на народите, и накрая
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се водиха кръвопролитни войни. Оръжието за това
беше-нейниятъ флотъ, съ помощьта на който Англия
не само охраняваше своя основенъ законъ за съще
ствувание, но умееше да впрега въ своята поли
тическа колесница и другите народи. И ето сега
произлезе небивало до днесъ събитие. Британскиятъ
флотъ не се явава повече единственъ арбитъръ на
военно-политическата обстановка на моретата, а въ
връзка съ това и самиятъ законъ за съществувание
на британската империя не съставлява повече фон-

дамента въ международните политически отношения.
Неестествено е само едно, че ако г. Рузвелтъ
би искалъ да се бори действително за „свобода на
моретата", той би станалъ естественъ съюзникъ на
Германия, а не на Англия, тъй като САЩ отъ сто
години с ъ противници на английското морско
господство, а Германия се бори днесъ именно за
свобода на моретата, които Англия използува само
за себе си.
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СЕВЕРНО МОРЕ
Морската мощь и световното владичество на "вокласните английски морски бази съ разположе
британската империя правятъ борбата срещу нея ни около Ламаншъ. Това е последица отъ мор
сложна и тежка. Нахлуването въ метрополията ската политика на Англия въ ранните времена, ко
остава, обаче, една отъ най-главнитЬ задачи на гато корабите съ били бавноходни— ветроходите,
нейните противници. Така наречениятъ „десантъ въ или съ много малъкъ районъ на действие — пър
Англия" е въпросътъ, който се слага за разглеждане вите парни кораби. Тогава при тая близость на
главните морски бази до континента е била въз
и днесъ. /
Една отъ основните задачи, които си постави можна гЬсната блокада на континенталните ан
немското командуване въ днешната война срещу глийски врагове. Когато, обаче, главенъ врагъ на
Англия, б е да подобри своето стратегическо поло Англия е станала Германия, а същевременно е
жение съ огледъ на географското разположение станало невъзможно да се подържа тЬсна блока
на английските острови. Положението на Англия да, базите по Ламанша съ изгубили отъ своята
блокира Северна Европа и улеснява доста много важность. При това употребата на мините за за
нейното надмощие надъ целия сввтъ. Тая б е осно граждения е затруднила използуването на канала,
вната и действителна причина, която доведе ней защото същиятъ е могълъ да бъде затворенъ.
ната победа надъ Германия презъ миналата война. Главните морски сили на Англия се прехвърлиха
Местностьта т. е. водното пространство между на най-отдалечената точка отъ немските брегове
английските острови и континента, или Северно — въ Скапа Флоу. Оттамъ флотътъ безъ рискъ
Море и Ламанша,съ основниятъ елементъ отъ об : отъ загуби отъ подводните кораби е могълъ да
становката, който играе важна роля въ борбата контролира водите на Северно море между Нор
срещу островите. Ще се опитаме да направимъ вегия и Англия, отдето излиза най-сигурниятъ, но
бегла оценка на тоя елементъ отъ военно-гео- и най-дългиятъ пъть за океана.
Така постепенно Скапа Флоу, Кромарти и Рографско гледище въ връзка съ днешната война,
като ще разгледаме главно значението и разполо зайтъ съ били обърнати въ големи морски бази,
жението на морските бази и операционни напра приспособени за отбрана, както и снабдени съ
всичко необходимо за подържане активностьта на
вления за действията въ това море.
корабите.
ПричинигЪ, които въ 1914 год. с ъ заста
Каналътъ Ламаншъ, който е най-твсната часть
отъ морето, е билъ свидетель на много набеги отъ вили Англия да прехвърли своите оперативни бази
континента къмъ острова и обратно. Най-напредъ на северъ, не с ъ още престанали. Напротивъ, по
континентътъ преминава на острова съ римските ле ради въздушната опасность, която на южния ан
гиони и саксонската емиграция. Следъ това бри глийски брегъ е премного голема, тия причини
танското царство преминава на континента, завзе днесъ с ъ още по-големи. - Дори се е налагало да
майки часть отъ Франция. Следъ това континен се прехвърлятъ всички големи съоръжения и бази
тътъ наново гони Англия, и най-после Наполеонъ на западния брегъ на острова.
При това разположение на континенталните
готви ново нахлуване въ Англия, което не можа
да осъществи поради липса на надмощие на море.. сили най-опасна е била Франция. Ето защо Англия
Френскиятъ и английскиятъ брегове стоятъ се е стремела винаги да си осигури приятелството
единъ срещу другъ, но не се блокиратъ помежду ' на Франция. Загубата на това приятелство въ днеш
си. За една блокада между Англия, и Франция би ната война б е най-тежкия ударъ за Англия и найха били необходими доста много средства и бла големата победа за Германия. Френските бази
гоприятни условия на времето. Така можемъ да си Дюнкеркъ, Льо Хавъръ, Шербургъ и Брестъ днесъ
обяснимъ защо с ъ били необходими на Англия с ъ за големо нещастие на Англия опора на врага.
120 години, за да отнеме-следъ 11 войни оконча
Германия се намираше въ най-лошо страте
телно морското надмощие на Франция, докато са гическо положение: само малка часть отъ брега я
мо въ една война тя успв да отстрани немското свързваше съ крайния югоизточенъ дЬлъ на Се
съперничество на море. Но днесъ, когато френ верното море и беше лишена отъ възможностьта
ската мощь е сломена, и Германия владее френ да предприеме каквато и да била стратегическа
ските брегове, стратегическото положение е зна оперативна комбинация, която би била годна да
чително пломенено въ вреда на Англия.
обърка и изненада врага. За своите оперативни
Ако разгледаме картата, ще видимъ, че пър- планове Германия имаше само една изходна точка".

Мо-улки сиАьрь
Практически взето нейните морски бази беха една
единствена база, разделена на устието на р. Елба
въ така наречения „Мокъръ триъгълникъ" — нареченъ така поради своята форма на триъгълникъ
съ връхъ при Хелголандъ. Поради многото укре
пени острови и многото плитковини тоя триъгъл
никъ е много добре защитенъ откъмъ морето.
Най-големото военно пристанище тукъ е Вилхелмсхафенъ, което е и главна операционна база за
Северното море. При устието на р. Елба, където е
и входътъ на Килския каналъ, е военното приста
нище Куксхафенъ, което пази канала откъмъ
морето. Посредствомъ Килския каналъ (канала
„Кайзеръ Вилхелмъ"), откритъ въ 1895 год., Север
ното море се съединява съ Източното (Балтийско)
море. На другия край — въ дъното на Килската
бухта е главното военно пристанище на германския
флотъ въ Балтийско море и главната база за опе
рациите му въ същото море, Килъ. Последниятъ
се явява още и тилна база за операциите на флота
въ Северното море, тъй като отъ него презъ ка
нала флотътъ може да се прехвърли за по-малко
отъ единъ день. Оггукъ произлиза и огромното
стратегическо значение на Килския каналъ. Прокопаването на последния е било за Германия отъ
същата важность, както прокопаването на Панамския каналъ за Съединените Щати, — той е създалъ възможностьта за бързо прехвърляне на
флота отъ единия немски морски басейнъ въ
другия т. е. отъ Балтийското море въ Северното и
обратно. Безъ тоя каналъ прехвърлянето на флота
отъ едина басейнъ въ другия е било твърде опасно,
ако не и-невъзможно. Наистина, проливите между
Югландския и Скандинавския полуострови,—Зундъ,
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Големиятъ и Малкиятъ Белтъ, съединяватъ двата
басейна, но и владението имъ отъ Дания ги прави
неудобни за Германия. Въ началото на миналата
война Дания е обявила затварянето на тия проливи
съ минни полета. Съ това тя е отнела на Германия
една оперативна посока за настъпление или отстъп
ление, но същевременно е затворила и пътя на
британския флотъ за влизане въ Балтийско море.
Затварянето на тия проливи е получило одобрение
отъ страна на Германия, защото съ това тя е била
осигурена отъ изненади въ Балтийско море, макаръ
че същевременно й е била отнета една важна опе
ративна възможность.
Значението на двата Белта и Зундъ опреде
ля и значението и ролята на Дания въ една вой
на срещу Англия. Ето защо и Англия е държала
много на Дания и се е стремела да я има въ
своята сфера на влияние. Въ днешната война, оба
че, Германия усп% да лиши своевременно Англия
отъ тая връзка и стратегическа възможность. Да
ния заедно съ проливите й е германска, и достъпътъ на английския флотъ въ Балтийското море
е невъзможенъ. Това доби и има особено големо
значение за Германия при започването и воденето
на войната съ Русия въ Балтийско море.
Останалите държави, които лежатъ на Се
верното море, се намиратъ въ блокирано географско-стратегическо положение, а и н!=;матъ творче
ските способности на Германия, нито привилеги
рованото положение на Дания, за да могатъ да
влияятъ въ каквато и да е степень на съдбата на
света. Завземането на Норвегия, освенъ стопан
ските облаги, има и важни стратегически изгоди
за Германия. На норвежкия брегь тя получи мно-

Носовата часть на единъ отъ нашит* военни кораби въ развълнувано море.
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го удобни морски и въздушни бази за действие сравнително слабата прозрачность на мътните му
срещу Англия. Освенъ това, тя лиши Англия отъ води, поради което откриването на мините отъ
възможностьта да затвори блокадния си обржчъ въздуха е почти невъзможно. Малките дълбочини
отъ северъ и да запуши северния входъ къмъ и множество плитковини представляватъ също та
океана. Германскиятъ флотъ може свободно да ка удобство за приложение на заградните мини,
особено на дънните магнитни мини.
излиза въ океана и да действува срещу врага.
Въ днешната война, както подчертахме и въ
Северното море като водно препятствие, а
същевременно и воденъ пжть за съобщение меж самото начало, Германия подобри по небивалъ до
ду Америка и Англия отъ една страна и Европа сега начинъ своето географско разположение спря
отъ друга страна, може да се освободи отъ северъ мо Англия. Отъ северните брегове на Норвегия
по двата пътя, минаващи северно отъ Фереръ и до бреговетЬ на южна Франция, Германия владее
Исландия: за Норвегия — Тромзьо и по-югъ и за морския брегъ съ всичките му естествени и из
Русия — пристанищата Мурманскъ и Архангелскъ. куствени удобства и съоръжения за борба срещу
Тия пътища, обаче, изхождатъ отъ бази, които Англия. И днесъ Германия блокира английските
презъ по-големата часть отъ годината съ заледени, острови откъмъ континента. Владениятъ отъ нея
и преминаватъ презъ води съ твърде опасни ле морски брегъ обхваща източните брегове на Ан
дени планини. Поради това те иматъ твърде слабъ глия. Разстоянията отъ континента до острова с ъ
капацитетъ, както въ оперативенъ, така и въ снаб- изобщо малки и позволяватъ отъ всека една точка,
отъ всека една морска или въздушна база на гер
дителенъ смисълъ.
Въ връзка съ достъпностьта на Северното манския брегъ да се предприеме едно въздушно
море за военните и търговски кораби и устрой или морско нападение. Специално за флота, мал
ването на морските бази по него за упорита от ките разстояния и множеството морски бази сьз
брана, требва да споменемъ, че тукъ иматъ голе- даватъ едно отъ най-важните условия за употреба
мо приложение мините за заграждания. Поставя на леките морски сили, отъ каквито предимно се
нето на минни полета предъ базите съ тайни и по състои днешниятъ германски флотъ.
воля променливи проходи и входове усилватъ не
Стратегическите преимущества еж на страната
само отбранителните средства, но и сьздаватъ ус Германия. При една добре и широко замислена и
ловия за изненада, променяйки оперативните на организирана операция, въ която да се вложатъ
правления, както и подпомагатъ осигуряването, максимумъ средства и се използуватъ до най-малка
увеличавайки броя на отстжпните направления. подробность всички изгоди на днешното разполо
Приложението на мините тукъ бе- широко презъ жение на Германия, едно нападение надъ англий
миналата война, а въ днешната изглежда, че е ските острови би дало напълно положителенъ реоще по-широко. То се значително улеснява отъ зултатъ.
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Военниятъ флотъ на днешна Русия*)
Планомерно и съ една изненадваща бързина
днешна Русия преустрои и въоржжи своя малъкъ
до 1936 г. воененъ флотъ. Светътъ знаеше много
малко за степеньта и вида на това превъоръжа
ване, тъй като всичко б е забулено съ една таинственость и фалшиви съобщения за плановете и
успеха отъ тЬхъ, като при това всичко се пазеше
най-грижливо отъ Германия, за да не може тя да
узнае какво става оттатъкъ границите на големата
социалистическа държава. Съществуваше само
'единъ договоръ съ Англия, който се отнасяше до
руския флотъ за Далечния изтокъ.
На всички, обаче, беше ясно, че Русия при
тежава единъ много силенъ подводенъ флотъ, а
също, че тя приготовлява модерни бойни кораби,
както за Средиземно море, така и за Тихия океанъ
и Балтийско море.
Преустройството на флота ставаше по единъ
такъвъ планъ, че да може да се получи флотъ,
който да бъде въ състояние да действува въ слу
чай на една световна революция.
Най-напредъ беха прегледани и подтегнати
старите и полугодни изостанали отъ миналото
бойни кораби. Те беха определени да служатъ за
отбрана на бреговегк
Ядрото на този флотъ бе образувано отъ
стари торпедоносци, подводници и стражеви кораби.
*) Изъ „П.е Кпе^зшаппе'.

Модерни и големи корабостроителници и ар
сенали беха построени и поставени въ действие,
старите военни бази беха модернизирани, като при
това беха създадени и нови.
Всичко това беше разпределено и извършено
въ периода на първия петгодишенъ строителенъ
планъ, който имаше за цель да не отдалечи Русия
отъ морето, а да я приближи. И всичко това беше
отлично постигнато.
Съ започването на новия петгодишенъ строи
теленъ планъ се постави за цель създаването на
ядката на единъ модеренъ воененъ флотъ.
Първото съединение б е образувано огь три.
линейни кораба отъ по 23,000 тона, съ по 12 орждия съ калибъръ 30.5 см., и четири кръстосвача,
като на всичките тези кораби беха подновени кор
пусите и сменени парнигк котли.
Попълването на това първо съединение стана
съ стари разрушители, подводници и модерни кораби-майки, придружаващи];*и. обслужващи бой
ните кораби.
Обслугитк имъ беха добре обучени и се за
белязваше една доста голема дисциплина. Необдимите. флотски маневри за подготовката на обслугите ставаха въ Финския заливъ, и задачите,
ко-ито се изпълняваха, имаха за цель защитата на
брега и охраната на крепостите.
Вториятъ петгодишенъ строителенъ планъ на Ру-
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Германски торпедни лодки потапять съ ржчни бомби единъ съветски подводникъ

сия отбеляза още по-големо засилване на морската
Леки, модерни морски единици следвали пой мощь. Цельта б е да се създаде единъ модеренъ нататъкъ въ строителния планъ, като най-големо
боеспособенъ флотъ, който да бжде въ състояние внимание, обаче, продължавало да се обръща на
да води енергична морска война и да подкрепи подводниците. Бързи големи разрушители започ
сухоземните и въздушни войски.
нали да се явяватъ единъ подиръ други, а заедно
Както въ повечето малки флоти, така и въ съ тЬхъ и все по-нови и нови усъвършенствувания
руския, най-напредъ б е започнато съ създаването се направили и въ минното въоръжение, където
на подводния флотъ. Отъ всичките, намиращи се руситЬ съ право се считатъ за големи специалисти.
на разположение корабостроителници, започнали
Тези изтребители съ около 2800-тонни, т. е.
да излизатъ подводници отъ различенъ типъ, чието отъ типа на флотиловодачите въ другите страни.
строене вървело съ една извънредно голема бър Започва и строежътъ на миночистачи и минопосзина, така че въ края на 1938 год. въ Балтий тавачи, които до 1938 г. достигатъ б или 7 броя.
ското и Северното морета имало вече 70 подводИзпълнението на тази голема морска строи
ника, въ Черно море около 30 и въ Далечния телна програма дава вече въ 1940 г. единъ флоть,
изтокъ около 50 готови подводника.
който както въ Балтийско, така и въ Черно море
Продължителните плавания показали, че една създаде главните типове военни кораби, които
голема частьотъ техъ, особено подводните минни образуваха съветската морска мощь.
заградители, се оказали много добри за действие.
Оставаше да се разреши следващата проб-
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лема, а именно постройката на модерните линейни
кораби отъ по 35,000 тона съ по 40.6 см. оръдия,
които да заместятъ останалите и остарели отъ
преди световната война.
Обзавеждатъ се по всички гранични морета
модерни работилници, имащи назначение постига
нето на много по-далечни и големи цели. Построяватъ се нови арсенали въ Мурманскъ и Архангелскъ, а така също и въ Комсомолскъ на Амуръ,
които имали за задача да сглобяватъ идващите
отъ Европейска Русия военни кораби.
Извършените морски маневри още презъ
1937 година ставатъ вече далечъ задъ Финския
заливъ и показватъ ясно, че Русия немаше за
. цепь въ бъдеще да остане при тези граници.
Въ Балтийско море Котлинъ, заедно съ крепостьта на Кронщадъ, биватъ обзаведени като
силни предни предпазителни бази на Ленинградъ.
Точно на това место требва да се спомене, че
презъ световната война германските бързоходни
лодки, които и сега също стоятъ начело на на
падателните акции въ Балтийско море, еж извър
шили редица нападения. Въ Черно море военното
пристанище на Севастополъ предъ видъ на неут
ралитета на Турция не е било особено изменено
отъ това, което е било презъ Световната война. За
сметка на това, обаче, главната база на Далечния
изтокъ, Владивостокъ, се преобърна въ първосте
пенна военна база съ модерни брегови и противвъздушни укрепления.
Требва да се спомене и за канала, който
позволява да преминаватъ незабелязано отъ не
приятеля леките сили, до изтребителите," отъ Бал
тийско въ Северното море.
Теоретически всичко било готово и пригодено
за бързо увеличаване на дълбочината, за да се
пригоди същиятъ каналъ и за преминаване на
леките кръстосвачи. По-точни сведения, обаче, по
този
въпросъ липсватъ. Особени грижи
съ
били положени за здравото укрепяване главно на
Северното море, отъ което Русия имаше най-голема нужда, тъй като то б е единствениятъ свободенъ изходъ къмъ свободното море, откъдето
Русия може да - упражни своето стратегическо и
икономическо влияние върху другите страни и то
по такъвъ начинъ, съ който да може да постигне
на всека цена едно разпространяване на бол
шевизма.

Линейниятъ корабъ „Маратъ" (стария „Пстропавловскъ)
23606 тона, 12—30.5 см., 16—12 см., 6—7.7 см. оръдия, 8 кар13 й течници, 4 торпедни тръби и едно хвърчило.

Контръ-адмиралъ Донкеръ казва въ една ста
тия, че изграждането на северната граница на
Русия може да се раздели на три главни групи, а
именно:
1. Създаване на едно постоянно местоположе
ние за търговия и морска мощь съ отворъ на западъ къмъ свободния Атлантикъ.
2. Преодоляване на североизточния морски
пъть презъ свободните отъ заледяване годишни
времена, което позволява на Северна Русия единъ
значително съкратенъ и стоящъ винаги подъ соб
ствена контрола морски пъть за Тихия океанъ.
Едновременно съ това всички устия на големите
сибирски реки се свързватъ съ океана.
3. Създаване на въздушна връзка презъ ар
ктическата область за къмъ страните на Източна
и Средна Америка.
Много важната новооснована морска станция,
наречена Полярное, въ залива на полуострова
Кола, дава една естествена и защитена база за
военни кораби отъ всички величини.
Този заливъ е достъпенъ отъ всички морета
и свободенъ отъ замръзване. Железнопжтната ли
ния до Мурманскъ свързва целата тази область съ
останалата руска железнопжтна мрежа; тая железнопжтна мрежа има предимно военно значение и
и свързва новите пътища за Северния Ледовитъ 4
океанъ.
Североизточниятъ проходъ между Белото и
Беренското морета свързва полярната область за
руското стопанство, и дава за съветската военна
флота възможности, които разумно използувани
представляватъ една опасность предимно за скан
динавските държави.
Бази, снабдени съ пристанищни съоръжения,
радиостанции, складове за гориво и пътеви знаци,
осигурени съ летища, наблюдателници за ледовете
и службите за въздушни донесения на техъ, за
изследване движението на ледовете, както и за
построяването на подходящи ледоразбивачни ко
раби и организацията на целата наука за ледо
вете, осигуряватъ презъ навигационния периодъ
най-малко едно отииане и връщане на корабите.
Единственното значение, обаче, на този пжть си
остава само военно.
Руските подводници и достжпътъ въ ледовитото
море съ придобивката на новия пжть въ Северното
ледовито море носеха една опасность за всички,
които беха неприятелски настроени къмъ болшевишката идея.
Международните пжтища беха застрашени съ
установяването на новото северно местоположение
на Русия, което позволяваше на руските морски
сили свободенъ достжпъ къмъ двете световни мо
рета. Така все по-големото засилване на новата
база Полярное въ естествено запазения заливъ на
Кола е една опасность за вноса въ Скандинавските
държави, дори и за вноса въ цела Европа. Поляр
ное требва да се смета като изходна нападателна
база за съветските морски сили.
Между това постройката и засилването на
военния флотъ въ Русия отъ 1938 год. продължа
ваше планомерно, като главното оржжие оставаха
въ него все още подводниците. Почнаха да се появявагь и модерните изтребители отъ типа на
.Ленинградъ" и „Кировъ", отъ които презъ 1939 г.
беха въ постройка около седемь единици. Това
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показваше желанието на Съветите да направятъ
колкото може по-скоро своя флотъ по-силенъ и
по-боеспособенъ.
Въ същата година руското съветско прави
телство се опита да даде въ поржчка три линейни
кораба отъ по 35000 тона съ 40.6 см. оръдия въ
нЬкоя отъ чуждитъ корабостроителници, но по
неже отъ всекъде му било отказано, същите били
заложени въ постройка въ Ленинградъ и Николаевъ.
Вжтрешните политически размирици не мо
жаха да отслабятъ съветския воененъ флотъ: той
б е засиленъ и предпазенъ отъ гЪзи вътрешни
смутове. Същиятъ до 1939 г. се намираше подъ
командуването на военния комисарь, но следъ
това той бе отдЪленъ като самостоятелна военна
часть .подъ командуването на единъ морски ко
мисарь. Презъ същата година се формира и единъ
адмираленъ щабъ, който
заедно съ отдел
ните командири на Балтийския флотъ, и флота въ
Северното ледовито море, въ Черно море и въ
Далечния изтокъ, б е подчиненъ на морския
комисарь.
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Една точна представа за съветския воененъ
флотъ и неговата сила при съществуващите огра
ничения и неверни сведения мъчно може да се
даде. Споредъ най-новите сведения, обаче, този
флотъ се е състоялъ отъ: 3 линейни кораба отъ по
23,500 тона съ 12—30.5 см. оръдия, а именно:
„Маратъ" —(стариятъ „Петропавловскъ"), .Октом
врийска революция" — (стариятъ „Гангутъ"), „Па
рижка комуна" — (стариятъ „Севастополъ");
7 кръстосвача, отъ които три тежки: два отъ
типа на „Кировъ" отъ по 8С00 тона съ 9—18.1
оръдия, „Максимъ Горки" и .Кировъ", и единъ
„Червения Кавказъ" (стариятъ „Адмиралъ Лазаревъ") — 8030 тона 4—18.1 см. оръдия, и 4 леки
кръстосвача „Червена Украйна" (стариятъ „Адми
ралъ Нахимовъ") 6900 тона, 15 — 13 см. орждия,
„Профинтернъ" (стариятъ „Светлана), „Коминтернъ"
(стариятъ „Память Меркурия") — два стари кръс
тосвача отъ по 6000 тона, 10—13 см. оръдия;
1 миненъ кръстосвачъ „Марти" (стариятъ
„Щандаргъ") 3500 тона, 4—13 см. оръдия; 1 хвърчилоносачъ „Сталинъ* 9000 т., 5 флотиловодача
или торпедни кръстосвача: четири отъ типа На
„Ленинградъ" — 3000 тона съ 5—13 см. оръдия и
шесть торпедни тръби 53.3 см. „Минскъ", „Ленинг
градъ", „Ташкентъ" — 3000 тона, 6—13 см. оръ
дия, 9—53.3 см. торпедни тръби, „Харковъ" и
„Москва";

За учудване е големата морска дейность,
която въ последствие разви военниятъ флотъ.
Морските маневри, който се произведоха чакъ
до средата на Балтийското море, показаха, че
морскиятъ щабъ усилено се занимава съ оперативни
действия, като използува взаимодействието на над
водните, подводните и въздушните сили. Брего
вата отбрана, плаващите съединения и въздуш
27 изтребителя: 9 отъ тЬхъ отъ класата на
ните сили работеха също въ тесно сътрудничество на „Горди", 2000 тона, четири 13 см- оръдия, и
помежду си. За отбелязване е също особената шесть 53.3 см. торпедни тръби, 17 стари изтреби
дейность, която развиха
флотските поделения теля И50/1917 тонни съ по 4/5—10.2 см. оръдия;
главно отъ Северния Ледовитъ океанъ.
19 торпедоносци: 15 отъ типа „5" 700-тонни,
Така добре подготвенъ и обученъ съветскиятъ съ 2—10.7 см. оръдия, 4 стари торпедоносци отъ
воененъ флотъ наблюдаваше положението при за по 400/750 тона, две 7.5 см. оръдия.
почването на тази война срещу Англия, като ча
Около 160 подводника съ общъ тонажъ
каше удобния моментъ, за да се нахвърли върху
днешна нац.-социалистическа Велика Германия. 60,000 тона: 24 големи подводника съ 896/1400
тона и 1/2— 10.2 см. оръдия и 8—53.3 см. тръби;
Съветскиятъ флотъ б е разделенъ на следните 74 средни подводника отъ по 600 тона и една (?)
поделения:
торпедна тръба, 51 малки подводника отъ по 200
Балтийски флотъ, Северно морски флотъ, тона и една (?) торпедна тръба, 11 стари подвод
Черноморски флотъ, Флотъ въ Далечния изтокъ, ника отъ 330/870 тона, въоръжението несигурно.
Каспийска флотилия, Днепърска флотилия, ФлоОсвенъ това едно големо число торпедни ка
тилия на Амуръ.
тери, минотърсачи новъ и старъ образецъ, бързоходни патрулни лодки и други спомагателни ко
раби съ общъ тонажъ повече отъ около 400,000
тона.
Твърде възможно е извънъ споменатите още
линейни кораби, тежки и леки кръстосвачи, хвърчилоносачи, изтребители съ големъ районъ на
действие и подводници да се намиратъ въ построй
ка и други, а може би нЪкои да с ъ свършени и
да съ влезли въ строя.
Съ започване на постройката, изграждането
и въоръжението на своя воененъ флотъ Русия
имаше за цель да построи единъ голъмъ, боеспособенъ и годенъ за действие въ далечните открити
морета флотъ, съ който болшевиките да могатъда
постигнатъ своите далечни задачи и цели.
Но въ сегашната великанска борба на националъ-социализма срещу болшевизма съветскиятъ
флотъ не можа да оправдае надеждите и целите,
които му се възлагаха.

Морски
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А н а т о м и я т а на единъ линеенъ корабъ
Какъ с е с ъ з д а в а единъ воененъ к о р а б ъ
Всички знаемъ какъ изниква отъ повърхностьта на земята една гъба. Ние знаемъ също,
по какъвъ начинъ може отъ едно яйце да се излюпи пиле, което го виждаме какъ започва да
мърда; всеки огь насъ може да си представи до
известна степень какъ се проектира и какъ се по
строява една фабрика, една болница или каквато
и да е друга голяма постройка.
Ние, обаче, мъчно можемъ да си въобразимъ
по какъвъ начинъ се създава единъ воененъ ко
рабъ, това изящно създание отъ стомана, което
живее, плава, води бой и е едно отъ най-красивите
изделия, които е можалъ да създаде човешкиятъ
умъ и сръчность.
Това създание на човешкия гений заслужава
толкова повече възхищение, колкото то е по-големо,
по-силно, по-икономично, съ по-голема скорость
и по-мощно въоръжение. За неговата постройка,
обаче, еж необходими толкова много усилия, че то
представлява действително една тежка задача, за
ония, които ржководятъ неговото създаване.
Въ по-долните редове ние ще се опитаме да
ви покажемъ дългия и мъченъ процесъ, чрезъ
който се създава единъ модеренъ линеенъ корабъ.
Военниятъ к о р а б ъ е п о д о б е н ъ на е д и н ъ
човешки организъмъ
Корабътъ живее както една истинска кре-

пость и има, както човешкото тЪпо, своите въ
трешни органи, всеки единъ отъ които изпълнява
точно определени функции и то съ много по-го
леми възможности отъ тия на човека. Корабътъ
се движи и когато поиска може да се скрие отъ
погледа ни, като пустне около себе си една гъста
димова завеса, която му служи като едно отъ
средствата за защита; той може съ своитЬ про
жектори да освети морето и небосклона на едно
големо разстояние; има големъ хоризонтъ на видимость, който достига до 40 км., но освенъ това
той има и хвърчила, които му позволяватъ да вижда
много по-надалечъ. Тукъ съ поставени въ неговата
вътрешность най-модернитЬ и най-бързите сред
ства за връзка. А неговата сила е вложена въ ка
либъра на артилерията, което въ същность е и
първото условие за неговото съществувание.
Условията за с ъ з д а в а н е т о на е д и н ъ
воененъ корабъ
Накъсо казано, създаването на единъ воененъ
корабъ е една сложна, много сложна и на дълго
търпение операция, която изисква месеци и месеци
трудъ, планове, преглеждания отново и поправяне
на проектите, което ни напомня на мъката или
труда на скулптора, който отъ безформения мраморъ се стреми да изработи една хармонична
статуя. Разликата се заключава въ това, че мраморътъ представлява една определена и осеза
телна материя, съ строго определенъ обемъ, който
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•позволява на ръката на майстора да го обхване и
чрезъ редица майсторски движения на своя ножъ
.да създаде този образъ, който желае. Съ построй
ката на кораба, обаче, това не е така: Осъществя
ването му е свързано съ сложни и дълги пресметания, които пълнятъ страница следъ страница. Животътъ му започва съ цифри, и чудноватиятъ
образъ, който по-късно ще излезе отъ корабо
строителницата, е нареденъ предварително изцело
отъ цифри, които определятъ условията му за съ
ществувание въ най-големите подробности, много
=по-рано преди неговото материално появяване.
Можемъ да кажемъ, че за единъ корабъ циф
рите еж почти същото, каквото е кръвьта за едно
органическо същество. Число предвижда и опре
деля съпротивлението на материалите; число уста
новява мощностьта на машините въ конски сили;
нуждно е число за ампеража; число за първона
чалната мощность на снарядите; число за специал
ните спирачки, коитосъ предназначени за опреде
ляне отката на оръдията; число за въртението на вин
товете, което да отговаря на различните скорости;
число за количеството на горивото, което ще се израз
ходва при различните скорости; число за всичко,
що се отнася до движението на кораба и съще
ствуванието на всека една съставна часть.
.1
Чрезъ пресметане върху единъ белъ листъ,
така се зачева единъ корабъ, а когато стане загродишъ, живее все още чрезъ цифри.
Предварителни приготовления при започва
нето на е д и н ъ л и н е е н ъ к о р а б ъ
Какво искаме да правимъ? Ецинъ воененъ

"'нЖ.

л-

корабъ? Искаме да има 9 оръдия отъ по 406 мм.
калибъръ? Добре! Да си представимъ, че се спи
раме върху този типъ. Тогава да се спремъ на
числото 45000 т. Отъ началото да отбележимъ 1 5 %
отъ общата тежина, предназначена за тежестьта
на оръдията и снарядите, да отбележимъ после
3 5 % като цифра, която требва да оставимъ за
бронята, да отбележимъ 2 5 % за корпуса на ко
раба и 10% за машините и за движението му.
Туй, което ни остава ще бъде 15%, то е за те
жестьта на хората, на багажа имъ и за всичко
онова, което е необходимо за живота на борда, за
живота,който има толкова много и разнообразни
изисквания.
Да започнемъ отъ подводната часть, като я
изберемъ такава, че да ни даде желаната скорость,
и да пресметнемъ после каква мощность въ кон
ски сили ни е необходима, за да достигнемъ же
ланата скорость.
Ще се сблъскаме съ нуждата за една маши
на, пропорцията на която не се съгласува съ кор
пуса на нашия корабъ, и която машина оставя
много малко место за натоварването на горивото,
което е необходимо за да получимъ желаната сво
бода на действие. Започва тогава единъ непосиленъ трудъ за установяване на единъ проектъ,
който да даде най-широки гаранции за посочения
районъ на действие, като се кжса отъ простран
ството предназначено за въоръжението и др. ин
сталации на кораба. Естествено, това пространство
требва да се осъществи безъ да се намали до
брото функциониране на другите инсталации и
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безъ да се намали много конфортьтъ за. обслугата.
Сметки следъ сметки, цифри следъ цифри
пълнятъ страниците презъ п.ели седмици при тър
сенето на необходимата формула и всичките не
предвидени работи, неизвестни при такава неогра
ничена постройка.
И тъй работата
продължава докато тази
глава отъ смъткитк се завърши. Следъ туй идва
въпросътъ за бронята, която представлява голема
тежесть въ малкия обемъ. Това ни принуждава да
туримъ единъ скелетъ, който да може да издържи
тази тежесть чрезъ специалното разпределение на
тежестите. Иска'се после една подводна форма,
която да побере машинния апаратъ съ определена
мощность. Това, обаче, отново изменя формата на
подводната часть, и корабътъ нема вече нито скоростьта, нито стабилностьта, отъ които сме тръгнали
въ първоначалните си пресметания. И въ края на
краищата, когато тоя новъ продължителенъ трудъ
и това напрегнато търпение се завършатъ, когато
новиятъ корабъ може вече да се разглежда като
опредвленъ, що се отнася до главните му елементи,
следва схематичното разпределение на поддвленията, — и накрая общиятъ чертежъ, следъ който
ще започне друга операция, преди да се започне
самиятъ строежъ. Тази операция не е по-малко
тежка, нито по-малко интересна. Ето защо и тя
заслужава да бъде посочена тукъ.
К о р а б ъ т ъ е г о т о в ъ да с е р о д и
Тоя пъть започва една дейность, която не е
вече на хартия. Започва се работата върху плочи
въ онези грамадни и светли зали каквито съ тези
за моделажъ на арсеналите и корабостроителниците.
Тукъ се строи по чертежа парче по парче и часть
по часть всеки отдвленъ елементъ на кораба, които
съставятъ главната структура, и която е подобна
на гръдния кошъ на човека, предназначена да
обхване живата и трептяща часть на кораба.
Всичко е подробно установено, съвършенно
добре и хармонично скопчано, давайки целостна и
подробна форма (образъ) нарисуванъ подъ фор
мата на планове, на туй което ще бъде създадено.
Тази нова продължителна, търпелива и мъчителна
работа на техниците се развива постепенно докато
накрая не само корпусътъ, но и всичките съставни
части на кораба получаватъ живогь по прйнципъ,
по размери, по вътрешно устройство, по съпро
тива и по начинъ на свързване и на интегриране
въ големия организъмъ. Едва следъ туй започва
оня трудъ пъленъ съ красота и шуменъ възторгъ
на ковачите, на дърводелците и на всичките други
майстори и на тЬхните помощници, които тичатъ
и се напъватъ за да достигнатъ зададената цель—
привеждането на дело на начертания проектъ.
Специалната церемония за поставяне на гръб
нака, играта на електрическите макари, които слизатъ и се качватъ непрестанно, пренасяйки тежките
металически части, оглушителниятъ шумъ на меха
ническите чукове, сьскането на безбройните електроженни апарати, които работятъ на скелета,
корпуса и вътрешната часть, и още хиляди други
шумове, смесени съ виковете и песните на хо
рата, които работятъ съ желание и всички сили.
Ето това дава една редка музика, каквато другаде
никъде не може да се чуе.
За единъ корабъ отъ типа на „Литорио", на-

примеръ, е необходимо да се вкара въ работа, непо-малко отъ 12000 тона стомана, което е равнона около 30 влака отъ по 40 вагона, т. е. нещо
изумително.
Всредъ такова движение и тресъци, които
могатъ да се чуятъ само тукъ, се заражда корабътъ.Виждатъ се подредъ готовъ гръбнакътъ му, зачервенъ съ сурикъ, следъ туй вътрешните поде
ления, следъ туй местата за машините, следъ гЬхъ
се гадае лесно, че цилиндрическите отвори, които
слизатъ отъ палубата на долу до усойника, ще обхванатъ подвижните части на оръдията.
Всредъ тоя безкраенъ шумъ и особената му
зика на макарите, електрожените и чуковете, ко
рабътъ расте отъ часъ на часъ и отъ день на день,,
получавайки все по-видима материална форма, и
все по-величественъ и по-величественъ външенъвидъ.
К о р а б ъ т ъ з а п о ч в а да ж и в е е
Приближава се впрочемъ великиятъ день, ко
гато корабътъ е готовъ и спуснатъ на водата и
ще започне да живее заедно съ хората и за хо
рата. Но не е достатъчно само да се построи чу
довището. Требва още да му се придаде нервна
система съ висока чувствителность, да се влее въжилите му кръвь, да му се вдъхне душа, за да
затупти сърдцето му, да може чудовището да ди
ша, да се движи, да се бори и да побеждава. Гениятъ на човека даде всичко това. Той оживи сто
маната съ енергията на електрическата кръвь ивдъхна наистина дяволската сила да хвърля задъхоризонта гърмове и мълнии, безъ да, изисква отъ
обслугата почти никакво физическо усилие.
Пристигатъ оръдията, отъ които всеко едно
има уста колкото трупа на единъ дебело дъбоводърво, и всеко отъ които може да хвърля на раз
стояние отъ 40 км. единъ снарядъ отъ 1000 кгр..
едно грамадно количество стомана, което лети въ
въздуха съ скорость отъ 800 метра въ секунда.
Следъ туй се поставя електрическата центра
ла: това съ четири големи електрически динамомашини, които могатъ да дадатъ светлина на целъ
единъ градъ.
Нуждата да се маневрира бързо съ оръдията
налага да се поставять на борда на палубата твърде
големъ брой отъ мотори съ най-различна големи
на и мощность, като се започне отъ най-малките,
тия за чистене на картофи, и се стигне до мото
рите, които служатъ за вдигане на мунициите. Еле
ктрическата инсталация, която изисква не по-малко
отъ 500 километра жица, е допълнена съ 6,000
лампи, които ще осветляватъ всички жгли на ко
раба, а пъкъ 5,000 показателя, триста манометра и
безбройни други инструменти за сигнализация ще
служатъ за да контролирать органите на тази це
лостна система. Органите за вътрешните съобщения
ще се обслужватъ отъ 650 телефонни апарата,
които ще служатъ да се подържа една постоянна
връзка между онези, които с ъ повикани да живеятъ
и се борятъ заедно въ тази крепость, разположен»
върху три етажа, единъ върху другъ, и осветена
постоянно като денемъ. Въ вътрешностьта на ко
раба циркулира постоянно едно въздушно течение,
както това се среща въ подземните мини, понеже
тази грамадна къща, каквато е корабътъ, нема
врати и прозорци, за да се проветрява, и затуй
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това течение се произвежда съ помощьта на елек
трически вентилатори, които работятъ денемъ и
нощемъ безъ никакво прекъсване.
Корабътъ живее
Следъ като всичко е поставено на место и
всичко пригласено, както се изисква отъ живота
на борда, корабътъ живее. Той вече съществува
не^само подъ формата на сметки и на планове;
той е преминалъ всичките проби и е вдигналъ
-своето военно знаме, има единъ командиръ, има
•своя обслуга, разпределена по постове и, следо
вателно, е готовъ.
Вдигналъ е котва и е излезълъ на открито
море. Тамъ той трепти и живее единъ животъ, за
който не съществува сравнение. Неговиятъ животъ
е таенъ и пъленъ съ постоянни трепети и вълнения,
които напомнятъ живота на всеко живо същество.
Подобно ударите на човешкото сърдце, корабътъ
има безкрайно вътрешно механическо движение,
' метално и отсечено понекога, което се смесва съ
разновидния шумъ на живота на борда. Той има
и собственно движение: атмосферета, която се по
държа на борда и която е винаги преобладаваща
отъ една чувствителна миризма проникваща на
боя, размесена съ миризмата на металъ, масло и
смола. Въ вътрешностьта обслугата живее съ съз
нанието за постоянния дългъ. Хората се сменяватъ
денемъ и нощемъ отъ два на два часа, отъ четири
на четири часа се връщатъ при машините на ди
намото, на моторите, на парните котли. Съгласно
установената програма хората правятъ упражнения
по групи, занимаватъ се всеки на местото си, къ
дето е поставенъ, съобразно нуждите на навига
цията или продоволствието, заставатъ на групи при
торпедните апарати, групиратъ се около оръдията,
или инсталациите, които съ имъ предадени да
бъдатъ подъ техно наблюдение. Съ една дума
всеки човекъ, отъ най-малкия до най-големия по
чинъ, извършва по нещо за добрия редъ и живота
на борда, както и за безбройните диапозитиви,
които образувать организма на кораба,сега живъ
и въ непрекъсната дейность. Чуденъ и дълбоко
впечатлителенъ е животътъ на гЪзи млади хора,
които работятъ запотени при една висока темпера
тура съ поть на челото, но все пакъ пълни съ
добра воля и съ съзнанието и пълната имъ ду
шевна принадлежность, преизпълнени отъ единния
дългъ, дългътъ къмъ отечеството.
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часть на кораба е на постъ единъ човекъ, който
въ силната миризма на маслото стои неподвиженъ
и не може да се мръдне оттамъ, докато не бъде
замененъ. Той нема да види нищо отъ тази вър
волица потресающи епизоди на боя, и за
него краятъ на сигнала за боя ще означава
едно отъ двете: или още веднъжъ ще чуе тржбачите да свирятъ радостни отбой и победа, или ще
отиде на дъното на морето заедно съ кораба и
неговото вдигнато кърмово знаме, което той е по
ставенъ да пази. Всеки е на своя постъ, всеко
подделение е затворило своите врати плътно, всеки
апаратъ и машина с ъ въ действие. Навънъ грее
хубаво слънце, едно чудно слънце, което пръска
загадъчность и светлина по безкрайния просторъ
на подвижните води. Тая феерия, обаче, могатъ
да я наблюдаватъ едва десеть души отъ всичките
1500 човека, които с ъ на кораба. Другите съ зат
ворени и стоятъ на лампена светлина и дишатъ
въздухъ, донесенъ отъ вентилаторите. Все пакъ тЬ
говорятъ помежду си и чуватъ заповедите, които
имъ се даватъ, като стоятъ съ очи заковани върху
светлинните показатели и върху манометрите, вър
ху ампериметрите и върху всички други указа
телни прибори. Самиятъ командиръ и той е затворенъ въ своята бойна кула. Оттамъ презъ спе
циалните отвори той има възможность да наблю
дава цельта, да вижда може би гърченето на пов
дигналите се води отъ попаденията на неговите
снаряди, но физически и материално той нема въ
своите ръце кораба. Може, обаче, все пакъ да
накара гласътъ му да проникне до всичките ъгли
на кораба съ микрофоните, може да получи също
Душата на кораба
веднага
всеко съобщение отъ всеки жгълъ на
Четиримата тръбача на кораба съ се събрали
•на палубата подъ командния мостикъ, и всички крепостьта, а заедно съ всичко това той е длъжотведнъжъ, въ единъ съвършенъ акордъ, тръбять женъ да извършва и една постоянна специална
мощно заповедьта до бойните постове. Това е работа. Той стои съ погледъ съсредоточенъ върху
единъ сигналъ пронизващъ, живъ и вълнуващъ, светлинните показатели на стотиците инструменти,
който кара всичко живо по целата техническа разположени около него, които му говорятъ за всич
•структура на кораба да трепти и се съсредоточи ко онова, което става на кораба на свой езикъ. По
надъ себе си чрезъ една редица движения и въ тоя начинъ командирътъ на кораба познава положе
ускоренъ тактъ, всеки човекъ да прибегва до опре нието въ всеки моментъ. Знае колко оръдия стределеното му место. Мегафоните съ разнесли гЪзи лятъ и кои оръдия с ъ готови въ даденъ моментъ за
тръбни звуци по целия корабъ, по всичките пот- да започнатъ стрелбата. Знае съ каква скорость и
деления и до най-отдалечените и до най-скритите какъ вървятъ машините, какъ горять парните
ъгли до муниционните складове, където четириде котли, знае съ какъвъ курсъ се движи корабътъ и
сетте прислужници съ се наредили като верига, какво показва компасъть, който е поставенъ заед
готови да започнатъ да подаватъ отъ ръка на но съ кръмчията въ най-дълбоката и запазена
ръка единъ на другь, съ едно залюляване снаря- часть на кораба.
Артилеристите въ артилерийските кули стре
•дигЬ. Въ малкия гЬсенъ ъгьлъ на кърмовата
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лятъ, безъ да виждатъ обектите си, които еж задъ
хоризонта, и все пакъ тЬ достигатъ цельта. И какъ
мислите, че става това? Горе на една висока пло
щадка, закрепена въ най-горната часть на стожера,
е поставенъ на постъ единствения далекомеристъ,
който вижда противника и го държи постоянно въ
видимостьта на своя апаратъ. Край оръдията, кои
то се движатъ и повдигатъ мълчаливо, стрелящите
мерачи се стараятъ да маневриратъ бързо и точно,
като съпоставятъ указателя на далекомериста съ
тоя на оръдията, при което последните йзетрелватъ
снарядъ следъ снарядъ.
А огнярите, какво правятъ те? Т Б СЪ също
затворени, безъ да виждатъ и безъ да знаятъ не
що за. онова, което става наоколо. Т Б СЖ въ раз
личните поделения на парните котли, където те
виждатъ на срещния циферблатъ да се движи една
стрелка, която спира на надписа: „дайте макси
мална сила" и стрелката остава тамъ. Тогава те
знаятъ какво требва да правятъ. Въ пъклената
атмосфера не се чува нищо освенъ пищението и
шума на вентилаторите, които изпращатъ въздухъ
въ поройни струи, за да помогнатъ на горението
на петрола, а навънъ нищо не се чува отъ бумтението на орждията. Борбата се развива, но за
техъ, за огнярите хоризонтътъ на войната е све-

денъ до показанията на манометъра, които по
казва максимални усилия.
Въ командната кула
Това е една чудновата бела стая, която може
да се сметне по-скоро за операционна зала, ако
разбира се не беха многото телефони и тръби, съ
помощьта на които' първиятъ помощникъ на ко
мандира, който е и душата на кораба, е поставенътамъ за да командува целия корабъ. Местото й е
на втория мостикъ, който е сжщо брониранъ и то
по такъвъ начинъ, че даже да бжде разрушена
известна часть отъ мостика, той все пакъ да може
да се запази, за да продължи командуването на
кораба, изпълнявайки длъжностьта си до край.
Така разгледана въ целость, плаващата кре
пость или съвременниятъ линеенъ корабъ се явява
като едно отъ най-възвишените осъществявания
на човешкия гений, като една великанска Питагорова таблица, изработена само че отъ тржби, отъ
машини, светлина, телефони, стоманена броня, сиг
нални апарати и хора,-които се лутатъ по. всички
посоки. Но каква равностойность отъ народенъ
трудъ е потребна' за да се създаде тази плаваща
крепость? Изразена въ злато, тази равностойностье минимумъ б милиарда лева.
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Слънчевата глава
Измъкна се то изподъ единъ отъ вагоните на лушенъ отъ тресъка на каруците къмъ каменния кей.
цжтнишкия влакъ и тръгна къмъ морето.
Каруцарите като луди бързаха къмъ града съ
— Гледайте, Слънчевата глава дошълъ. Ей, праздни каруци, и се връщаха къмъ пристанището
Личко, къде?
съ пълни съ жито каруци, едва теглени отъ мърша
Десеть-дванадесеть годишното дете се обър вите коне. Двете редици отъ каруци дигаха адски
на, погледна другарчетата си, които беха преле тресъкъ по нагорещения паважъ и сееха жито по
тели тукъ отъ столичния градъ три-четири дни него. Гълъби на ята кацаха по земята, кълвеха
преди него, и спокойно отговори:
падналите житни зърна и отлитаха настрани, ко
— На морето.
гато се зададеше нова каруца, или нъкой отъ
Децата повече не го задЬваха и се втурнаха вечно бързащите хора. Врабци на рояци кацаха
около техъ, цвърчаха оживено и пълнеха гушките
въ потока отъ пътници да носятъ багажа имъ.
Личко гледаше големите мачти на турските си съ жито.
Слънчевата глава се спре, погледа птичките,.
гимии, по които се вееха малки червени и жълти
знаменца съ полумесецъ и звезда по техъ. Коми събра шепа житни зърна и отъ гърлото -му излените на големи параходи изпущаха гъсти кълба зоха звуци сжщо като на гължбъ:
— Гу гууу, гу гууу. . .
димъ на вълни на вълни, сжщо като буреносни
облаци подгонени отъ силенъ ветъръ, които бър
ГължбитЬ се стъписаха, дигнаха глави, огле
заха, бегаха и се разтапяха въ ясното синьо небе. даха се и се наканиха да хвръкнатъ. Връбчетата
Гледаше Личко новата картина, окжпана въ използуваха това малко слисване и се навреха
сутришното слънце, далечъ по-хубава отъ опуше почти подъ главитЬ имъ, за да нападнатъ по-добре
ния намръщенъ големъ градъ, и слънцето си иг плячката имъ.
раеше съ златнитЬ му руси коси, пречупваше се
Детето хвърли половината събрано жито на
въ техъ и главата му свътЪше като малко слънце. сивите птици. Те го загледаха съ живите си очичВървеше си то, погълнато отъ виденото, и тогава ки, после се втурнаха върху изсипанигв зърна и
се обърна, когато камшикътъ на единъ каруцарь почнаха да кълватъ бързо, лакомо. Слънчевата
плесна по костеливото му гръбче, и грубъ гласъ глава хвърли и другите, останали въ шепата му
изрева въ ушите му:
зърна, бръкна въ съдрания си панталонъ, извади
малка хармонична, захапа я, скри я въ шепичките
— Бегай, че те смазахъ, бе хлапе!
То се дръпна на страна, и колелата на кару си и слабо наду. Гълъбите трепнаха, шавнаха гла
цата протракаха съ оглушителния си тресъкъ до ви, очигк имъ зашариха навсЬкжде и хвръкнаха
него, като главината на първото колело го закачи върху покрива на близкия складъ-барака: послу
по кръста, бутна го въ страни и раздра скъсания шаха, пакъ се огледаха и единъ по единъ, престрашени, кацнаха на земята. Отъ малката свирка
му панталонъ.
Слънчевата глава стана, отърси се, пакъ за се лееха звуци на цигулка, на китара, мандолина^
гледа пушека на големите параходи и тръгна ог- на пиано. Заплака цигулка, жално заизвива, и ней-
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ефирни, звуци литнаха нагоре къмъ небето.
После строгите, ясно отсечени тонове на пианото
.хванаха зареялата се въ облаците цигулка, свалиха
я долу на твърдата земя и пустнаха. къмъ нея
сладникаво сантименталните звуци на китара и
мандолина; а никъде грубо заудря и тъпанъ. Сви
р е ш е Личко, ръцете му се местеха по малката
.хармоничка, и сините му очи поглъщаха сивите
гълъби и дрипавитЬ врабчета.
НосачигЬ отъ пристанището съ дървени седла
йа гърбовете си, дошлида се измиятъ на близката
чешма, се спираха и слушаха малкия свирачъ,
бършеха големите си увиснали мустаци съ длань
и тромаво пристъпяха. Слънцето свйтеше въ косата
на детето, лъчите му се преплитаха, пречупваха
въ нея и запалваха пожаръ върху й. Носачите
слушаха хубавата музика, гледаха хлапака и не
можеха да се откъснатъ отъ него. Гълъбите и
врабците на рояци кълвеха пръснатото жито.
Единъ едъръ здравенякъ, загорелъ отъ силното
•слънце и морския ветъръ, удари леко Слънчевата
глава по тънкото вратле и викна въ възторгъ:
— Браво, бе хлапе! . . Хубаво свиришъ. . .
Откъде си долетело?
— Отъ София.
— Браво, да си живо и здраво на майка си
и на баща си!
— Немамъ майка и баща.
— Нищо! Ти да си живъ!
Въ очитЬ на детето беха потънали синьото
море и безоблачното небе. Слънцето се провре
въ техъ, и тв се заемеха. И носачите се. заемеха,
па тръгнаха, последвани отъ детето, къмъ големия
параходъ.
ВинчовегЪ на парахода тракаха, сваляха гра
мадни бали, дигаха се, спущаха се въ бездънните
хамбари на парахода, захапваха балите съ стока,
изръмжаваха и ги хвърляха върху паважа на кея.
Тогава брадатите носачи бегаха, забождаха остри
куки въ изхвърлената стока и я покачваха върху
•каруци. Отъ парахода крещеха като луди:
— Вирааа!
— Майнаааа!
И виковете имъ, събрани съ тресъка на ма
шините, отлитаха надъ тихото море.
Насити се Личко на големия параходъ и тръгна
къмъ рибната борса, където гора отъ мачти на
моторници беше посадена около старата скеля.
Другарчетата му скачаха по стълбоветв на
•скелята и криеха крадения паламудъ.
_ Слънчева глава, ела тукъ, - викна главатарьтъ имъ и дръпна Личко поцъ скелята. - Ще
•крадешъ и ти, иначе — лепъ нема!
•
Личко влезе въ бандата на малките скитници
• - Вечерьта детската дружина легна върху изго
релата трева между треверсите задъ рибната
борса. Слънчевата глава гледаше луната трепка
щите звезди и дългия млеченъ пъть и « " Р * ^
.Другарчетата му заспаха, унесени ^ Ф " ™ ^
М
дълго още свири, ^
™ ъ Ъ Я н а малкитъ
големата луна, слуша тихия п л и с . ь к а
пилЯПитЪ
вълни и замечта да бега на талянъ п Р Д Р и б ^ и Д '
въ рибарска колиба. Не му се
^Р^™""?™™™
на рибната борса, задушаваш> с е ^ а д ъ п о ч е ^ е нелата вода отъ кръвь и плувналите пи
к
ЮГЬ
&
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нати отъ зноя на слънцето. Тая сутринь децата отъ
рано се натрупаха на дървената скеля и чакаха
рибарите. Те провесиха крака надолу по скелята,
. и Слънчевата глава наду малката хармоника. Ху
бавата мелодия на страстно танго привличаше
ранобудните работници, които отрупаха малкия
свирачъ, слушаха и накрая единъ отъ тЬхъ зачерви
врата на главатаря на детската дружина, задето
не мируваше и пречеше на Личко да свири. Уне
сени въ свирнята, те не видеха бай Матейко съ
големия рунтавъ калпакъ и дълга черна брада да
пори мръсната вода съ малката рибарска лодка.
Както винаги, той пръвъ дохождаше на риб
ната борса. Хлапакътъ съ зачервения отъ плес
ницата вратъ виде брадатия рибарь и тихо под
сети :
— Андрея, — и посочи съ погледъ къмъ мо
рето.
Всички дигнаха глави и викнаха къмъ бай
Матейко:
— Андреяаааа! Андреяаааа!

Такава честь тЬ отдаваха само на брацата му.
И бай Матейко се ухили подъ дългите мустаци и
пустна лодката да възкачи носъ въ писъка на
брега. Личко скочи отъ скелята и пръвъ стигна до
лодката.
— Е, Слънчева глава, — ухили се още по
вече бай Матейко, като виде малкия свирачъ, въ
косата на който играеха първите слънчеви лъчи.
— Искашъ ли да дойдешъ съ менъ на колибата?
Патаранъ избега.
Личко се обърка. Ехъ, най-после и той ще
стане рибарь и то при чичко Матейко, при Андрея...
И очите му светнаха, разшириха се и една дълго
сподавяна въздишка на доволство политна отъ
детските гърди.
— Искамъ! — проговори то и грабна сандъка
съ наредените риби, намести го на главата си и
припна къмъ борсата.
Другарчетата му завидеха на необикновения
му успехъ, и главатарътъ имъ не се стърпе да
каже:
— Върви му на тоя хлапакъ!
ДнитЬ на новия рибарь си течаха единъ следъ
другъ, отрупвани отъ светлината на слънцето, тихи
и спокойни. Морето лежеше заспало въ залива и
не помръдваше. Всека сутринь лодката на бай
Матейко тръгваше отъ срещния брЪгъ съ едва
развето платно да докара оскждния си ловъ на
рибната борса. Слънчевата глава, седналъ на по
да, облегаше гръбъ на малкия стожеръ и свиреше
съ хармониката. Той гледаше къмъ бездънното не
бе, и очигЬ му светеха отъ неземенъ блесъкъ.
Малката душа се пълнеше съ изумруда на морето,
съсутриннияефиренъпурпуръ на слънчевия изгревъ,
и всичко това се преливаше въ чудно хубава му
зика, излезла отъ малката хармоника. Бай Матей
ко леко натискаше палата, направляваше лодката,
гледаше Слънчевата глава, и сърдцето му подска
чаше отъ радость. И когато тая радость прелива
ше доброто му сърдце, тя излизаше, показваше се
въ очите му и го караше да удря огромния си
калпакъ 6 пода на лодката и да се провиква:
— Браво, Слънце, хубаво свиришъ!
Привечеръ Личко лъгаше на тревата предъ
пръстената колибка, покрита съ тръстика, поглъ
щаше пожаритЬ на слънчевия залезъ, после ме-
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— Е,.... да тръгваме л и ? . . . — И хвърли тор
ката сребърна светлина на пълната засмена луна
и срамежливите трепкащи сякашъ огь студъ звез бата съ провизии въ лодката.
Личко също хвърли своята торба и двамата
ди и свиреше съ хармоничната. Бай Матейко подтъкваше огъня въ огнището, гледаше да не загори заедно натиснаха лодката, бутнаха я въ водата и
бобовата чорба и слушаше. Мурджо, големото ов скочиха въ нея.
— Андреяаааа!—провикнаха се на изпровожчарско куче, легнало по коремъ, сложило глава
на проснатите напредъ лапи, гледаше въ очите дане носачите, придружени отъ другарчетата на
Слънчевата глава и слушаше. Малкото коте тогава Слънчевата глава. Скъсаното платно се изду, и мал
безнаказано си играеше съ рунтавата опашка на ката лодка литна по надигащите се вълни.
Още при вътрешнитЬ фарове на пристани
Мурджо.
Рано сутринь, преди изгревъ слънце още, щето морето се озъби и предупреди бай Матейко
Личко обуваше големите рибарски ботуши на бай за опасностьта. Но той погледна близкия брегъ и
Матейко, загубваше се въ гЬхъ и помагаше на малката си колибка, кацнала на него, на единъ
брадатия рибарь да вади огь студената вода вин- часъ, не повече отъ единъ часъ пъть и...лодката
терите. Попадналите въ ТБХЪ риби безпомощно литна къмъ колибката. Ветърътъ изду напълнопърхаха въ здравите мрежи. Понекога немаше закърпеното платно, наклони малката лодка, на
риба, и Личко събираше праздните винтери и ги кара я да лизне съ бордъ върховете на вълните
просваше да съхнатъ на широката поляна задъ и после я изправи. Слънчевата глава седна на пода,
колибата и легаше по гръбъ върху тревата, вир- извади хармоничната, и звуците й тръгнаха по веваше нагоре крака и здраво стискаше къмъ устата търа въ тактъ съ вълните. Бай Матейко гледаше
си малката хармонична. Свиреше тя, привличаше момчето обуто въ ботушите му, спокойно засви
бай Матейко, караше го да забрави несполучливия рило всредъ зъберите на вълните, и по грубото
день и на края да тупне на земята калпака си отъ му лице легаше широка усмивка отъ радость. Той
възторгъ, а добритЬ му очи да се смеятъ и радватъ стискаше здраво палата, обръщаше назадъ глава и
гледаше какъ ветърътъ' събира облаците въ черна
на хубавата свирня.
Тая вечерь бай Матейко и Личко бързаха за маса и ги подгонва по небето. Тогава усмивката
къмъ рибната борса съ торби на гърбовете пълни изчезваше отъ лицето му.
Слънчевата глава се радваше на вълните, и
съ провизии. По главната улица на големия градъ
тълпа разхождащи се хора течеше като река на свирнята му бегаше заедно съ ГБХЪ. Малките и м ъ
бели къдрави главички ближеха лодката, всека
долу къмъ пристанището.
На върха на стръмната улица, по средата на минута наедрявяваха и почнаха да се разбиватъ по
града, слънцето се спре големо, червено, пресе бордовете и и да пращатъ милиарди пръски со
чено съ облакъ презъ средата; застана тамъ на лена роса въ лицето на Личко. Тв го ободрявахависочината и прати къмъ хората снопове червена и вадеха отъ малката хармонична хубави нечува. ни дотогава звуци и радваха малкото дете.
светлина.
Задъ гърба на бай Матейко нещо глухо из
Личко виде червеното слънце, спре се посредъ тълпата праздни хора, и погледътъ му не ръмжа, напъна неочаквано бързо, неблегна върху
можа да се откъсне отъ чудната гледка. Бай Ма зелената вода на залива, дигна големи вълни и ги
тейко застана до детето и загледа големото слън хвърли да догонятъ двамата смелчаци. Бай Матей
це. По главата на детето и брадата на !рибаря ко извърна глава, и очитЬ му се разшириха о г ь
ужасъ — задъ него бегаше една планина отъ во
трепнаха алени лъчи.
да и бързаше да ги настигне. Въ дъното на лод
— Хубаво! — промълви тихо бай Матейко.
— Хубаво, ц-ц-ц-ц! — додаде страхливо Личко, ката спокойно свиреше Слънчевата глава и въи очитЬ му светнаха отъ голема наслада, която очите му се чегЬше големата радость и доволство
сякашъ течеше отъ слънцето въ очите му.. То се отъ люлеенето, отъ пръските на вълните, отъ бур
надигна на пръсти, наклони се налево, надясно за ното м о р е — детето не беше виждало бурята въ
да види по-добре слънчевия залезъ, защото предъ морето. Страхътъ на бай Матейко се усили още
него бъбреше непрестанно една група отъ хора, повече като виде спокойната Слънчева глава. Той
на които единъ очилатъ младъ поетъ, говореше, наблегна съ цЪлото си гЬло, напъна всичката си
далъ гръбъ на слънцето. Личко се надигна повече сила върху палата, за да избегне отъ разпенената
да, види по-добре хубавото слънце, но се спъна и позеленЬла отъ ярость вълна, но напраздно: н е допре съ торбата си рамото на поета. Той го из колко тона вода се излеха върху малката лодка,
целата я покриха и потопиха, и тя се загуби въ
гледа накриво и троснато заповеда:
,
— Маршъ оттукъ! Какво си се зазяпалъ, зелената вода. Стожеръгь легна съ платното" въ во
дата и гръбнакъть на лодката се показа. Около
гаменъ такъвъ, изцапа ме.
Личко виновно се отдръпна и тръгна къмъ нея нЬната на големата вълна шумеше огь по
бедата си.
пристанището съ бай Матейко.
Вълните беха набраздили равното море, драСлънчевата глава не усети какъ б е ш е премаданата се обаждаше откъмъ северъ, и къча на гърнатъ отъ морето, и големите рибарски ботуши,.
•сеферката, изтеглена на брега, се плакнеше отъ натежали отъ водата, го потеглиха къмъ морското
върховете на вълните. Около старата скеля живо- дъно като котва.
тътъ не спираше. Хората не гледаха праздничния
Надъ водата се показа главата на бай Ма
день, наддаваха за уловената риба, носеха я въ тейко съ коса, препречила очитЬ му, и брада, по
работилниците си и я преработваха.
тънала въ зелената вода, като купъ морски водоБай Матейко помириса въздуха къмъ северъ, _ расли. Брадатиятъ рибарь се огледа наоколо да
погледа леко набразденото море и попита по-скоро потърси Слънчевата глава — никъде не блестеше
себе си, отколкото Слънчевата глава:
златната коса на детето. Главата на бай Матейко-
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•се напълни съ страхъ и ужасъ, и устата му ревна .:•.... Повече никой не се показа надъ вълните.
>срещу вълнигЪ:
Само големиятъ калпакъ на бай Матейко се подметаше отъ гЬхъ край обърнатата лодка.
— Слънчева главааа! Лич. . .
На сутриньта рибари намвриха на брега из
Но една друга вълна не го остави да доиз- хвърлената счупена рибарска лодка и трупа на
•говори, изсипа се тя надъ него и запълни устата бай Матейко. Големите рибарски ботуши закре
и дробовете му съ солена вода.
пиха къмъ дъното на морето Слънчевата глава.
4359

Д.

Роевъ

М У С К А Т А
Хубавиятъ сиво боядисанъ корабъ бавно и
тържествено напустна родното пристанище и пое
своя пъть, точно прочертанъ и изчисленъ върху
картата. Изпратиха го малко хора: официалните
•власти и само най-близкигв на екипажа.

те и, издигайки се следъ това, изтърсваше стома
неното си тело отъ водата. Мрачна нощь, безъ
светлина. На мостика комендантътъ и първиятъ
помощникъ -напрегать взоръ и имайки вера въ
малката магнитна стрелка, правятъ всичко възмож
но, за да държатъ кораба въ истинския му пъть.
• Младиягь втори помощникъ не махна на ни Стражните моряци също съ на поста си. Всички
кого, защото никой не го изпрати. Тукъ той не- съ въ напрежение. Морето вилнее, но то не е така
маше никой близъкъ, освенъ неколкото познати, страшно както другата опасность. Пжтуватъ въ ме
които не беха допустнати на кея. За него беше ста, където е възможна срещата на мини, а това
почти безразлично дали ще спре въ това или онова е по-страшно и отъ най-силната буря, отъ найпристанище. Навсекъде той бе чуждъ и, макаръ тъмната нощь. Стариятъ комендантъ знае да се
че все пакъ намираше познати, чувствуваше се бори съ водната стихия, знае да победи дори и
•самотенъ, защото тия познати не можеха да раз- самата природа съ опитностьта и знанията си, при
бератъ душата му — душата на скитника морякъ, добити отъ дългата практика на море, срещу чоимащъ само морето и старата си майка. Тя беше вЬка, обаче, и неговите творения—той е безсиленъ.
единственото същество, което го истински обича
ше, което мислеше за него, и при което той презъ
малкото дни, които вземаше по праздницигЬ като
Тъмната нощь б е преполовила, и бурята бу
отпуска, прекарваше въ почивка и щастливо без
шуваше все така страшно.когато силниятъ ударъ раз
грижие.
търси кораба. Всички наточели го очакваха и за
Отъ малкото планинско градче, където жи минута се разтичаха. Корабъгь потъваше. Чуваха
в е е ш е майка му, достигаха отвреме-навреме едро- се неясни викове. Гласътъ на коменданта зами
написани писма, които той, притаилъ се некъде раше, отнасянъ отъ силния ветъръ. Спущаха се
на кораба, препрочиташе по нъколко пъти, и едно лодки, които развилнелото море поглъщаше вед
смесена и неопределено чувство на радость и тъга нага или разбиваше преди още да достигнагъ во
дата. Краятъ бе дошълъ. Всеки го почувствува и
изпълваше душата му.
побърза да се погрижи самъ за себе си.
Първия пъть, когато тръгна, за да дойде да
Младиятъ втори помощникъ се намери при
учи край морето, майка му го изпрати съ сълзи
•на очи. До последния моменгь тя не бе съгласна лодката, където требваше да бъде въ подобенъ
да го пустне. Тя знаеше, че морето става втора случай, но тя бе вече спустната. Той ВИДБ какъ
майка за моряка, и който го обикне веднъжъ една вълна я отнесе съ себе си. Мракътъ и водата
скриха всичко отъ погледа му. Напипа наблизо до
•истински, обича го презъ целия си животъ.
себе си спасителни ризи и.запаса една на себе си.
Той настоя и тя го изпрати като презъ сълзи Мушна се и въ единъ спасителенъ кръгъ. Целиятъ
му даде своята майчинска благословия. Въ дрехата му досегашенъ животъ премина презъ съзнанието
му тя вши малка муска.
му и спре на една точка — майка му. Спомни за
— Носи я винаги, когато гръгвашъ на море, нея, за думигЬ й, за молитвите й, за Бога. Неволно
му каза тя.—Съ нея баща ти ходи на война и се попипа малката муска, вшита въ палтото му. Една
върна живъ и здравъ. Нека и тебе тя закриля. Иди вълна го грабна и отнесе. Задушвайки се, устните
му шепнеха молитва.
и не забравай Бога и майка с и . . .
Минаха години. Много пъти животъть му б е
излаганъ на опасности. Много пъти развилнелото
море отваря грамадната си уста, за да го погълне,
но некаква невидима сила наточели го закриляше.
Свирката на коменданта прекъсна мислите
му. Той опипа местото, където б е вшита въ пал
тото му малката муска, и отиде да продължи ра
ботата си.
***
.Тази нощь морето лудуваше. Корабъгь като
•огромно водно животно забиваше нось въ вълни-

На малкия скалистъ островъ имаше тревога.
РибаритЬ, единствените негови обитатели, обхож
даха тичешкомъ крайбрежието. Наблизо б е погъналъ некакъвъ корабъ, и вълнението изхвърляше
на острова разни плаващи предмети. Въ едно мал
ко заливче намериха неколко трупа. По галуните
на ръкавите познаха, че единиятъ е офицеръ. По
бързаха да претърсятъ и неговите джобове, както
беха направили и съ другите удавени. Направи
имъ впечатление, че тоя не е вцепененъ както дру-
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гите, д о р и не б е о щ е изстиналъ. Претърсиха го~ си я плесна въ лицето на удавения.
д о б р е и прибраха всичко. Единъ опипа дрехите;
Отъ устата на последния се изтръгна зада
му. Напипа н е щ о т в ъ р д о вшито въ палтото и по вено хъркане. Ръката му се мръдна. Той б е живъ.
б ъ р з а да го извади с ъ помощьта на ножа си.
Некжде, далеко на северъ, предъ м ъ ж д у к а 
— Муска, не си струва т р у д а ! — възмути се-'
щ о т о кандило една стара жена се м о л е ш е за н е г о .
той и п о д ъ н а с м е ш л и в и т е погледи на д р у г а р и т е
-652-

И з ъ ж и в о т а и дейностьта на организацията
По случай именния день на Негово Царско Височество
Престолонаследника, между Негово Величество Царя и Глав
ното управително т/Ьло беха разменени следните телеграми:
Александъръ Маноловъ
Председатель на Б. н. м. сговоръ
Варна
Благодаря искренно вамъ и на членовете на Сговора за
любезните честитки и пожелания по случай именния день на
Престолонаследника.
Ц а р ь т ъ
Негово Величество Царя
Двореца София
Отъ името на Българския народенъ морски сговоръ й
отъ мое име, като честитя именния день на Негово Царско
Височество Престолонаследника Князъ Търновски, надеждата и;
радостьта на България, поднасямъ на Ваше Величество и на
Нейно Величество Царицата най-сърдечни благопожелания за
здраве и дългоденствие, за да можете да водите всо. къмъ поголемъ възходъ и закрепване делото на Велика България отъ
Дунава до Б-Ьло море. № 362.
Председатель Александъръ Маноловъ
. ' Между Негово Величество Царя и Главното управително
тЬло беха разменени следните телеграми по случай деня на
възшествието на престола:

Александъръ Маноловъ
Председатель на Б. н. м. сговоръ
Варна
Искрено благодаря вамъ и на членовете на Сговора за
любезните поздрави и пожелания
Ц а р ьт ъ
Негово Величество Царя
София
Въ деня на възшествието на Ваше Величество отъ името
на Българския народенъ морски сговоръ и отъ мое име под
насямъ най-сърдечни поздрави и пожелания за дълголетно цару
ване въ обединеното отечество, опираще се на естествените
водни граници, за да го водите все така щастливо къмъ въз
ходъ и напредъкъ. № 375 отъ 2 — X 1941 гол.
Председатель Александъръ Маноловъ
На 8 септемврий т. г. делегация въ съставъ председателя
Александъръ Маноловъ, инженеръ Теодоси Атанасовъ, дълго
годишния председатель Петъръ Стояновъ и Янко Сираковъ за
минаха за София. Делегацията е посетила министра на же
лезниците, на финансите и този на земеделието и държавните
имоти, а сжщо така главния директоръ на Българските дър
жавни железници и директора на водните съобщения. Тя е
поднесла на всички изработеното изложение отъ Главното упра
вително тело въ връзка съ въпроса за отделяне на Дирекцията
на водните съобщения въ отделна независима дирекция. Деле
гацията развила становището на организацията по този въпросъ,
като е изтъкнала и съображенията за това. Идеята е срещнала
одобрението на всички, като еж. обещали да съдействуватъ за
осъществяването й съ новия бюджетъ на държавата.
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Съветскиятъ миненъ заградитель „Карлъ Марксъ"
1334 тона (разрушенъ отъ германски самолети).
-659-

С ъ д ъ р ж а н и е
1. Шипка и Родина — Ал. Маноловъ, 2. Свобода на моретата — В. П., 3. Северно море — Тр. Ивановъ, 4. Военниять флотъ на днешна Русия — лейт. В. Кировъ, 5. Лнатомия на единъ линеенъ корабъ — Ариелъ, 6. Слън
чевата глава — Марко Поло, 7. Муската — Д. Роевъ, 8. Изъ живота и дейностьта на организацията.

Редаящонип. вомпетъ: яемтеяаятъ В. Паспзлвввъ, д-ръ П. Д. Снорчеп, кянм. I р. Тр. Яиноп,

И С К О В Й Ч Ъ & ЛЕВИ А. Д.
Придворни доставчици
РУСЕ - СОФИЯ
фабрика за химически произведения и тенекиени издалия.
Телефони: Русе: 22-33 и 22-34 — София: 3-27-67.

Първо Българска Петролна Индустрия Д. Д.—Русе петролна рафинерия
Производство на бензинъ, петролъ, газьолъ, пъкура
Вносъ на всички видове петролни деривати.
Генерално представителство на световно известните; американски
Телеграми: Рафинерията.

МаСЛа „ С ъ Н Ъ ОЙЛСЪ".

Телефонъ 2851.
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осифъ Едуардъ
Ригяеръ
БЪЛГ. АКЦ. Д-ВО
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з а Книжна Търговия и Индустрия
Тел. № 20-87
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Печатница „Войниковъ " — Варна — Тел. 26-82
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българско Земейл. и Кооперативна Банка
НАРОДНО УЧРЕЖДЕНИЕ
за

ОБСЛУЖВАНЕ СЪ КРЕДИТЪ БЪЛГАРСКОТО
СТОПАНСТВО И КООПЕРАЦИИ

Основано въ 1864 година.
КАПИТАЛЪТЪ Е НЕОГРАНИЧЕНЪ
ОБСЛУЖВЯ СЪ КРЕДИТЪ:
ЗемеделскитЪ стопанства, земедъ\пскитЪ кредитни и кооперативни потребителни
сдружения, тЬхнитЪ съюзи и ВОДНИТЕ синдикати; занаятчиите и занаятчийските
кооперации; популярните банки и тЬхнитЬ съюзи.

_И*ОСТ_11551* ЗемедЪлски оръдия и машини, подбрани семена
'**
за посевъ на зърнени храни и фуражъ, меденъ
сулфатъ (синь камъкъ) за пръскане и предпазване лозята и овощ
ните градини отъ болести и за зашита отъ паразити; купува
бакъръ, дървенъ материалъ, смазочни и горивни материали;
занаятчийски материали и пр.
ПОСО^ЛНЙЧЙ" З а п Р о д а ж ^ а и и з н о с ъ на земеделски произве•У ^
дения, събирани отъ кооперативните сдружения:
тютюнъ, пашкули, розово масло, пресни, сухи и консервирани пло
дове, зърнени храни и фуражъ, мешини, сахтиянъ, килими и др.
ИЗВЪТ)ШВс1" в с и ч к и банкови операции, приема спестовни вло&
гове, срочни и безсрочни, при най-износни условия.

Седалище и управление въ София
112 клона и 53 агенции въ всички производителни, земеделски
градове и села. 250 популярни банки въ целата страна, които
извършватъ влогово-акредитивна служба.
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Великолепенъ плажъ.
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Най-модерно уредени морски студени и топли бани. | «^
3

Всекакъвъ видъ морски спортъ. Ручъ-банъ (водна пързалка).;
Максимална лековитость.
Категоризирани и нормирани хотели, пансиони, види,-квартира и ресторанти.
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бОа/о намаление а а п ж т у в а н в п о Б. Д . Ж . п р е з ъ сезона/3
Ч у д н и о к о л н о с т и з а е к с к у р з и и и излети, к р а с и в а природа.]
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Всекидневни концерти обедъ и вечерь въ морското казиао. Д А Н С И Н Г Ъ-Б А Р Ъ

«ма

8

Устройване морски тържества и забави.
И з б о р - ь н а . Ц а р и ц а н а плажа".
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Прелестно к ъ т ч е край морския бр&гъ за истинска почивка и отмора.

Плажъ — морски топли и студени бани.
-Първокласенъ ресторантъ.
Дншзъ. Дансингь.
Хотела ремонтиранъ. СтаигЬ снабдени сь течаща изобилна вода. Ангажиране стаите прадзарително.
е';". ••:;'.'-^.Х:\-1
у. Редовна автобусна ар-ьзка съ града.
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БЪЛГАРИ,
Подкрепяйте родното корабоплаване! Въ мирно §
време търговскиятъ флотъ носи благополучие на стра
ната, въ военно време силниятъфлотъ е гаранция за
по-сигурното опазване границите на отечеството нв. Ц
Утре, когато моретата ще бъдатъ свободни и бъл
гарските кораби забродятъ къмъ близки и далечни
пристанища, всеки тонъ българска стока требва да А
бъде товарена на български параходъ.
Ц
За което и да е пристанище, ако има да товарите, §§
най-напредъ потърсете български параходъ.
I
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БЪЛГАРСКОТО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО Д-ВО
•' П О Д Д Ъ Р Ж А : • /•'•;-,
1. Пътническа — стокова линия по българското крайбрежие.
2. Пътническа — стокова линия до пристанищата на Палестина и
;;; ; о';:; •]/•'/';
;••>;•: Египетъ Ц
3. Пътническа—стокова линия доДнверсь ивстзкозападно-европейско Щ
пристанище на Континента и Янглия—при достатъчно товаръ. 8}
4 Летни туристически пътувания до Цариградъ и обратно.
5. По споразумение, може да се отправи параходъ до всеко при
станище на Черно и Средиземно морета.

Пътувайте и поверявайте стоките си на параходите"Я
на Българското Търговско Параходно Дружество, дало 1
достатъчно доказателства ва добъръ пазитель на
интересите Ви.
печатница -Бойниковъ- — Барна
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