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 Înființarea Serviciului Navigație Maritim: Pasagerul Regele Carol (partea 

I). – https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/infiintarea-serviciului-

navigatie-maritim-pasagerul-regele-carol-partea-i 

 

ОЩЕ НЕЩО ЗА КОРАБОКРУШЕНИЕТО  

НА ПАРАХОДА „МЕТЕОР” ПРЕЗ 1898 Г. 

Прочетох с удоволствие статията на Анастас Ангелов за 

корабокрушението на румънския параход „Метеор” през февруари 1898 г. 

[1], защото, от една страна, искрено уважавам автора, и, от друга, той 

разглежда нов за морската ни историография въпрос, ползвайки при това 

неизвестни досега източници. Като допълнение към тази интересна тема 

предлагам едно слабо познато заглавие – книгата „Катастрофата с 

„Метеора“ и една екскурзия от Балчик до Калъч-кьой и назад” от 

Тодор Иванов Мумджиев, издадена през 1898 г. [2].   

В морската ни библиография тази книга е описана през 1940 г. [3, с. 141], 

но поне досега не ми е известно да е ползвана в морскоисторическата 

литература. Приятно впечатление прави обаче фактът, че в наши дни 

известният спелеолог Алексей Жалов дава висока оценка за нея като извор 

за историята на карста и пещерите в България: „[…] края на XIX във Варна 

е издадена една изключително интересна книжка [Мумджиев, 1898], 

съдържаща неизвестна за времето си информация. В работата с 

изключителна точност е описан морския бряг и находящите се там 

множество пещери край с. Калъч-кьой [Тюленово, б.а.] (подч., И.А.): 

„На много места скалистия бряг е издълбан от водата и навътре в него се 

откриват обширни пещери…” Разказът се допълва с информация за начина 
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на образуването на пещерите и техните обитатели: „От безспирното 

атакуване на морските вълни (абразията, б.а.), по цялото протежение на 

брегът са се образували ония адски пещери, в които свободно си шетат 

цели стада кара-батаци (Phalaarocorax corbo – Гяволица – водна птица от 

родът на кормораните), дивия гълъб, делфини, тюлeни, за които и до сега 

ни един наш учебник по зоология не е отбележил, че тия са се поселили и в 

Черно море […] Нам се не удаде да видим тюлен. Те могли да се видят 

само сутрен рано и то, ако се дойде с лодка и се навлезне навътре в 

пещерите, дето се виждало, как небрежно се излежават по плоските 

камъни и кърмили своите малки”. Авторът, доктор по образование и 

учител по професия, добре е познавал природните науки, за да може да 

обрисува образуването на големите калцитни друзи в крайморските скални 

откоси „[…] виждам сраснали в едно много калцитни кристали, дълги 

повече от една стъпка. Не са тъй прозрачни, но се намират и доста чисти. В 

изградените от вълните калцитни скали са се образували цели трапища, 

водата на които не присъхва за дълго време след утихванието на бурята. В 

именно тия трапчета постоянно се размива калцита и постоянно се 

образуват нови кристали […]“ [4].  

        Корицата на книгата на Тодор Ив. Мумджиев 

Тодор Иванов Мумджиев (3 февр. 1863 – 10 окт. 1940 г.) [5] е аптекар и 

учител от Пазарджик, депутат в Учредителното събрание (1879 г.) и III 

Велико Народно събрание (1886–1887 г.), един от основателите на 

Археологическото дружество „Бесапара” в Пазарджик и виден местен 

читалищен деец, автор на три книги [6]. Според данни от задната корица 

на книгата му за парахода „Метеор”, към 1898 г. той е директор на 

Окръжното III-класно мъжко училище в Балчик.  
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 Тодор Иванов Мумджиев – 

http://lichnosti.pzhistory.info/index.php/obshtestvenitzi/item/105-todor-

mumdzhiev 

На единайстия ден от корабокрушението Т. Ив. Мумджиев заедно с 

двама спътника, отбелязани с инициалните съкращения на имената С. М. и 

А. Л., тръгват с каруца от Балчик за Калъч-кьой [2, с. 11]. Още същия ден 

пристигат на мястото на събитието, разглеждат района и разпитват местни 

свидетели, нощуват в Шабла и на следващия ден (22 февр. 1898 г.) се 

връщат в Балчик. Т. Ив. Мумджиев завършва ръкописа на книгата си на 15 

март 1898 г. [2, с. 84], т.е. предлаганите от него сведения имат висока 

степен на достоверност.  

 Книгата на Т. Ив. Мумджиев съдържа информация за: 

корабокрушението на парахода „Метеор”, пиратството в района на 

корабокрушението и черноморските селища в района между Балчик и 

Шабла.     

  

За корабокрушението на парахода „Метеор” 

 Към 21 февруари 1898 г. корабът все още не е потънал: „[…]  

„Метеора” е пред очите ни. Заднята му половина до коминът е хлътнала в 

водата: дирнята му мачта се подава из под водата и целият е полегнал на 

дясно. От лявата страна, близо до надписа му, дето се е търкал о скалите, е 

испродупчен. Замязъл е на едно грамадно испочупено корито. Вижда се, че 

е бил красив параход, но сега е заприличал на одран кит.” [2, с. 52]. 

 Относно причините за корабокрушението Т. Ив. Мумджиев успява 

да разговаря със старшия стражар Марин Петров, който от българска 

страна „произвеждал дознанието по случката” и съобщава следното: „1) 

Матрозите и пасажерите признавали тая нощ да е имало веселба между 

капитаните, в чиято компания била и булката (един от тримата загинали е  

французойка, И.А.); 2) че машиниста и огняра свидетелствували […], че 

парахода е застъргал на подводни скали и обадили – дали за това сигнал на 

дежурния капитан, (който бил по народност ромънин), но тоя им  

заповедал още повече да усилят ходът на парахода […]; 3) че 
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французойката – „булката” по един мистеризен начин липсала, а не че 

паднала, когато скочила (според капитан Георгеску) от парахода на 

скалата или че настъпили по пръстите [7]; […]; 5) пасажерите се 

оплаквали, че в време на паниката, вътре в парахода биле обрани от 

матрозите и, като се направило обиск, 25-те наполеона на един от 

пасажерите се намерили у едного матроза […]” [2, с. 83]. Авторът 

завършва книгата си с предложението: „Ако се открие, че истинската 

причина за разтрошаванието на „Метеора” не е била само мъглата, ами и 

„веселото настроение на капитаните” […] строго да се забрани 

внисанието на спиртни питиета в българските параходи.” [2, с. 84].  

 Румънският параход „Добруджа”, 

който заедно с парахода „Медеа” е изпратен от Констанца в района на 

корабокрушението с цел спасителна операция - 

https://archive.org/stream/bucaresten190600dame#page/n517/mode/2up/search

/+dobrogea  (с. 518) 

 Майор Йоан Коанда (1860 – 1940 г.) – основател и пръв 

директор на Румънската морска служба, председател на румънската 

комисия по разследването на причините за корабокрушението на 

парахода „Метеор” - 

https://archive.org/stream/bucaresten190600dame#page/n517/mode/2up/search/+dobrogea
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https://archive.org/stream/bucaresten190600dame#page/n517/mode/2up/search

/+dobrogea  (с. 516) 

 Според подробно съобщение в румънски вестник от 24 януари 1898 

г.,  няколко дни преди това при рейс от Константинопол до Констанца 

„Метеор” попада в тежка снежна буря и пристига в Констанца като „бяла 

мечка” [8]…  

  

За пиратството в района на корабокрушението 

 Подкрепям категорично предположението на Ан. Ангелов, че 

„Публикациите на Карел Шкорпил за пиратството по Северното  

Черноморие и плячкосаните вещи, най-вероятно се отнасят до останките 

на румънския параход „Метеор“ [1, с. 2]. Нещо повече, той (К. Ш.) 

положително е ползвал книгата на Т. Ив. Мумджиев, но както мнозина 

автори по онова време и в наши дни, не е посочил източника. 

Оригиналният текст в книгата е следният: „Расказват, че на местните 

жители от тоя край толкова много им се ревнело, да се случват 

коработрошения, щото, ако такъво нещо не се случвало по-често, то те му 

знаяли „колайлъка” и по искуствен начин да предизвикват такива 

катастрофи. Средството е много просто: наговорват се няколко души 

„нощни туристи” – пирати, отиват някоя нощ край морския бряг, 

запалват голям огън, назаобикалват го с наметнатите си чепкени 

(шинели) и захващат да се въртят около него с такава бързина с 

каквато се движат маяците, като в определено време отварят 

чепкените си, за да се прави отражение на светлината към морето 

(подч., И.А.). Заблудените в мъглата капитани взимат тая светлина за 

такъва, която се отхвърля от маяка на Гиларето (нос Калиакра, И.А.), дават 

северно направление на кораба или гемията, и току вижд, че се натъкнали 

на подводните скали между Гиларето, Калъч-кьой, Шабла или Манкалия. 

Тогава за нашите „нощни туристи” се отваря работа да спасяват спасилите 

се нещастни моряци, като, както казват, от бързанье, как по погрешка, 

често пъти им прерязвали цял пръст, за да ги освободят от пръстените на 

ръцете им, които са гъбясали от водата?!...” Разбира се, че такива 

свирепства, пиратства и игри с лъжливи маяци, са се вършели в турско 

време, когато не е имало погранична стража; но и нашия пограничен 

кордон отдавна ли е поставен, за да не предполагаме, че така начесто 

повтарялите се по това крайбрежие коработрошения, трябва да се отдават 

от части и на тия игри?” [2, с. 67-68]. 
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За черноморските селища в района между Балчик и Шабла 

 Т. Ив. Мумджиев и неговите придружители пътуват от Балчик до 

Шабла, като минават през селата Тюрк-Суютчук (днес Топола, Община 

Каварна) [2, с. 31], Михал-Бей (днес Божурец, Община Каварна) [2, с. 32], 

Хаджи-Байрям (днес Хаджи Димитър, Община Каварна) [2, с. 43], Гявур-

Суютчук (днес Българево, Община Каварна) [2, с. 44], Язъджилар (днес 

Поручик Чунчево, Община Каварна) [2, с. 46], Саръ-Меше (днес Горун, 

Община Шабла) [2, с. 47], Калъч-кьой (днес Тюленово, Община Шабла) [2, 

с.50], Шабла [2, с. 62], Кая-бей-кьой (днес Камен бряг, Община Каварна ) 

[2, с. 82]. За тези крайморски селища, както и за градовете Балчик и 

Каварна, книгата съдържа ценни сведения за брой жители и къщи, език, 

поминък и култура.  
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