ПАРАХОДЪТ „ФЕРДИНАНД I“ ПО ЛИНИЯТА КОНСТАНТИНОПОЛ – ВАРНА – СУЛИНА –
ГАЛАЦ*

▲ “Ferdinand I”, 1843.

Параходът „Фердинанд I“ (Ferdinand I / Ferdinando Primo)**, собственост на австрийската компания “Die
Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft” (DDSG), е построен в корабостроителницата на Триест, под
надзора на инженер Винченцо Поли (Vincenzo Polli) [1]. Спуснат е на вода на 1 февруари 1836 г. (първо
плаване – 17 март 1836 г.) [2]. Той е колесен товаро-пътнически параход, с водоизместване 308 т
(товароносимост 141 т), и размери: дължина 144 ½ фута, ширина 31 ½ фута, максимална дълбочина на
газене 7 ½ фута [3]. Задвижване – две колела, два хоризонтални едноцилиндрови парни двигателя
“Boulton and Watt” (Soho Foundry, Birmingham), с обща мощност 100 к. с., захранвани с пара от два котела,
изгарящи по един тон въглища на ден. Скорост – 13 английски мили (1 609,347 м) в час (в морето 8 ½ – 9
английски мили) (в допълнение корабът има две мачти и ветрилно стъкмяване). „Фердинанд I“ има 16
кабини (първа класа), 50 седящи места в общ салон (втора класа) и пътници на палубата (трета класа) [4].
Цена на парахода – 153 964 гулдена [5]. Капитан Джон Томас Еверсън (John Tomas Everson) (втори
капитан Франческо Маломбра (Francesco Malombra) [6]. Екипаж – триестинци, венецианци и далматинци
[7]. „Фердинанд I“ е един от 7-те кораба на австрийската параходна компания (Royal Imperial Privileged
Danube Steam Company) за превоз на пътници и товари по линията Виена – Константинопол (Истанбул) –
Смирна (Измир) – 1836 г. (от 1839 г. и до Александрета (Искендерун) [8]. В експлоатация до 1864 г. [9].

▲ View of Varna, Romania, engraving by Lemaitre from Provinces Danubiennes et Roumaines, by Chopin e Ubicini, Bosnie,
Servie, by Chopin, Valachie, Moldavie, by Ubicini, LUnivers pittoresque, published by Firmin Didot Freres, Paris, 1856.

От 7 май 1836 г. параходът „Фердинанд I“ плава по линията Константинопол – Варна – Сулина – Галац***
(450 мили) [10]. При първото си плаване параходът изминава разстоянието от Константинопол до Галац за
64 часа [11]. От Константинопол до Варна параходът плава около 22 часа и след престой от 3 часа
продължава за Галац – два дни и половина (57 часа под пара) [12]. През лятото на 1839 г. параходът
„Фердинанд I“ плава по линията Браила / Галац – Сулина – Варна – Константиноп – събота 8 и 22 юни, 6 и
20 юли и 3, 17 и 31 юли – обратно от Константинопол към Галац и Браила – понеделник – 3 и 17 юни, 1, 15
и 29 юли и 12 и 26 август [13].
Мненията на пасажерите за парахода „Фердинандо Примо“ са различни:
„Фердинандо Примо“ е хубав мощен кораб с два двигателя, всеки с по петдесет конски сили“ (Notes of a
Voyage by Steam from Constantinople to Pest, by the Danube, in the Autumn of 1836, by a British Officer. // The
United Service Journal and Naval and Military Magazine, 1837, Part I. London, Henry Colburn, p. 155).
„Нашият параход бе „Фердинандо Примо“, добре познат на пътниците из Изтока като един от най-добрите
съдове на австрийската компания; корабът е под командването на спретнат дребен капитан, който не
пропуска възможност да накара „света“ около него да разбере, че той е британски моряк и знае добре
привилегиите и важността, които вървят с това“ (The Danube. By Brother Peregrine. Part I. // Fraser’s
Magazine for Town and Country. Vol. XXII, November, 1840, No. CXXXI, p. 560).
Чарлз Уилям Стюарт (Вейн), пътувал през ноември 1840 г. на борда на „Фердинанд I“ от Галац за
Константинопол, пише: „Този кораб е с мощност от сто коня. „Фердинанд“ не е нито достатъчно голям,
нито по никакъв начин адаптиран за превоз на пътници през Черно море“ (Charles William Vane, Marquess
of Londonderry. A Steam Voyage to Constantinople by the Danube and Rhine in 1840-41 and to Portugal, Spain
&c in 1839. In two Volumes. Vol. I. London, Henry Colburn, Publisher, 1842, p. 352-353).
За продължителността на пътуването от Константинопол до Виена, с австрийската параходна компания,
братя Пелегрини пишат (1840): „Днес, на 31 август, ние завършихме пътуването си с параход нагоре по
Дунав – от Константинопол до Виена; едно пътуване, което, въпреки случайните му развлечения, никой от
компанията никога не би желал да повтори. Ние бяхме участници в него за тридесет и три дни,
включително карантина; което прави двадесет и три дни действително посветени на самото пътуване“
(The Danube. By Brother Peregrine. Part II. // Fraser’s Magazine for Town and Country. Vol. XXII, December,
1840, No. CXXXII, p. 694).
◄ Frances Anne Vane Londonderry (1800-1865), 1842.

За частта от пътуването си с „Фердинанд I“ от Сулина до
Константинопол (1840) Франсис Ане Вайн (Frances Anne
Vane Londonderry) пише: „В шест часа на следващата
сутрин капитанът реши, че ще направим опит да
преминем през плитчината; и това бе изпълнено
успешно, но не и докато не ни разтревожи силен трясък и
като проверихме какво става, установихме, че един от
сандъците на перките е бил отнесен от ветроходен съд.
Веднъж излезли, ни посрещнаха попътен вятър и
спокойно море; и, след като убедихме капитана да не
отива до Варна или Кюстендже, където бе избухнала
холера, ние се насочихме към Константинопол и
навлязохме в Босфора около два часа в сряда, три
седмици след отпътуването ни от Виена; изключително
труден период и, със сигурност, пътуване, което не ми се
иска да повторя“ (A narrative of travels to Vienna,
Constantinople, Athens, Naples, &c. By The Marchioness of
Londonderry. London, Henry Colburn, Publisher, 1844, p.
92).
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Част от пасажерите на „Фердинандо Примо“, пътуващи от Константинопол за Галац, слизат във Варна
(престой от 3 часа) и разглеждат крепостта. Капитан Джеймс Бест (James Best), посетил Варна на 4 юни
1839 г. пише в своите спомени: „Около двайсет и два часа след като напуснахме Константинопол
пристигнахме във Варна. … Дойдоха доста много лодки, повечето от пасажерите напуснаха кораба и,
разбира се, при качването в лодките ефективно влязоха в контакт (да използвам карантинния израз) с
гребците от лодките, така че нашите дрехи, ако имаха инфекция, без съмнение са я предали на някой от
тях. Ние слязохме на сушата и, за наша изненада и учудване, бяхме незабавно натикани в една много
малка стая, в средата на която имаше известно количество жарава от дървени въглища върху която
бидоха хвърлени известно количество сяра и други съставки; пушекът, който се вдигна, беше ужасно
задушлив; в допълнение към което броят на пасажерите беше толкова голям, че имахме място точно
колкото да не си изгорим обувките в огъня. След като този процес на одимяване или задушаване свърши,
ние влязохме в къщата на агата или губернатора, за да му поднесем нашите почитания“ (Excursions in
Albania: Comprising a Description of the Wild Boar, Deer, and Woodcock Shooting in that Country and a Journey
from Thence to Thessalonica & Constantinople and Up the Danube to Pest. By Capt. J. J. Best, 34th Regt.
London, Wm. H. Allen and Co., 1842, p. 277-278; Анастас Ангелов. Руско-турската война от 1828-1829
година, Варна и Варненският край. Краеведски изследвания. София, Pulsio Print, 2017, с. 34-35).
Шотландецът Андрю Бонар, посетил Варна на борда на „Фердинандо Примо“на 27 август 1839 г. пише:
„На обяд застанахме срещу Варна, който заема мястото на древния Одесос. Той е на 128 мили от
Босфора и стои на плоския бряг на красив залив. Къщите са изцяло дървени, ниско построени и червени,
с осем минарета, издигащи се над тях; и една бяла стена, с отвори за мускети, заобикаля града. Слязохме
на брега и след няколко минути преминахме през церемонията на опушване, влязохме в града и се
скитахме през половината му улички“ (Andrew Alexander Bonar. Narrative of a Mission of Inquiry to the Jews
from the Church of Scotland in 1839. Vol. II, Second edition. Edinburg, William Whyte & Co., MDCCCXLII (1842),
p. 154-155).
В своя пътеводител Ричард Кларидж пише (1836): „От Галац до устието на Дунав разстоянието е около
осемдесет и пет мили, което понастоящем се взема от новия параход – „Фердинанд“ – за десет часа.
Корабът престоява във Варна достатъчно дълго, за да може странникът да си създаде приемлива
представа за един турски град. Там се намират палатът на пашата, джамия, болница, няколко чешми и
две или три кафенета, посещавани от турците. Мъжете, които тук са по-едри и по-хубави, отколкото в
Константинопол, се обличат повече „а ла турка“. Тук често биват намирани римски и гръцки монети, които
децата предлагат за продан по улиците“ (A guide along the Danube, from Vienna to Constantinople, Smyrna,
Athens, the Morea, the Ionian Islands, and Venice, from the Notes of a Journey Made in the Year 1836. By R. T.
Claridge, Esq. London, F. C. Westley, 1837, p. 73, 80).
Пътуванията с първите параходи на австрийската компания между Виена и Константинопол (от началото
на май до края на октомври) били съпроводени с известни неудобства за пътниците – димът и саждите от
комина при изгарянето на въглищата за парните машини, дългата (14 дни) карантина в Галац [14],
засяданията по пясъчните коси при плитки води [15], облаците от комари в делтата на Дунава
(„нездравословно блато“) и опасността от треска, пръските вода прехвърлящи борда на „Фердинанд I“
(при плаванията в Черно море), фумигацията (опушването) във Варна (при пътуванията от
Константинопол за Галац), купищата стоки на борда. Но тези неудобства са далеч по-малки, от тези при
пътуването с кола по несигурните пътища на Османската империя [16], и морският път бил предпочитан
[17].
За линията Виена – Константинопол Майкъл Джоузеф Куин пише: „Новият път по Дунав ще демонстрира,
следователно, една от най-важните победи над времето, които парният двигател е постигнал до момента“
(Michael J. Quin. A Steam Voyage down the Danube. With Sketches of Hungary, Wallachia, Servia, Turkey, etc.,
third edition, Paris, Published by A. and W. Galigani and Co., 1836, p. 131).
От май 1836 г. австрийската параходна компания “Die Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft“ поставя
забравената след края на Руско-турската война от 1828-1829 г. Варна отново на картата на Европа. На
разписанията на компанията, наред с името на Виена и Константинопол, стои и името на Варна.
В книгата си „Градът на султана и домашните нрави на турците през 1836“ мис Джулия Пардю (Julia
Sophia H. Pardoe), посетила Варна на 25 септември 1836 г. [18], на път от Терапия (Константинопол /
Истанбул) през Галац за Пеща (Будапеща), на борда на парахода „Фердинанд I“, пише: „Параходът
„Фердинандо Примо“, на който бяхме осигурили пътуването си, трябваше да пристигне в Eникьой по обяд.
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◄ Julia Sophia H. Pardoe (1804-1862), 1838.
Когато стигнахме до парахода бяхме ужасно мокри и
трябваше да изпратим нашите пелерини, палта и шалове
в машинното, за да се изсушат, докато в същото време
вдигаха на борда прогизналите ни сандъци и куфари,
което прибави и последния нюанс на неудобство по
качването ни за едно дълго и отегчително пътуване. В
едно отношение обаче имах късмет; тъй като бях
единствената дама на борда (и, наистина, първата, която
до този момент беше предприемала това пътуване) се
оказах притежателка на просторна и удобно подредена
каюта; добре оборудвана с всичко необходимо, за да се
намалят неудобствата на плаването.
За двайсет минути се отдалечихме от Терапия; а след
още десет навлязохме в залива на Буюкдере. Докато
стигнем до това място мъглата се беше сгъстила толкова,
че не беше сигурно дали ще можем да излезем от
Босфора до следващата сутрин.
Компанията ни беше приятна. Имахме един пруски барон,
висок, сериозен и добре възпитан; един германски
благородник, весел, словоохотлив и голям чревоугодник; един полковник от Гвардейците от Колдстирйм,
един унгарски кавалерист, заемащ престижен чин на австрийска служба; един руско-гръцки художник на
път за Италия и изпълнен с възторг от себе си и своето изкуство; капитанът на парахода „Левант“, тръгнал
да изучава навигацията по Дунав; баща ми и аз. Палубата беше претъпкана с турци, гърци и евреи; а сред
останалите имаше няколко бедни стари туркини на път за Варна; както и две хубави млади гъркинчета на
път за Галац.
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▲ Varna – Adolphe and Emile Rouargue. 1855.

▲ Passagierfrachten zwichen Skela-Cladova, Galatz und Constantinopel (Der Begleiter auf der Donaufahrt von Wien bis zum
schwarzen Meere. Von Johann Hehl. Wien, Gedruckt und im Verlage bei Carl Gerold, 1836).

Какво нощ прекарахме! Мислех си, че никога няма да свърши; и какви унили лица видях на сутринта,
когато с известна трудност и много помощ се завлякох на палубата! Вятърът биеше право в зъбите ни; а
корабът се клатушкаше от една страна на друга, ние продължавахме да страдаме ужасно от бурното
движение. Облекчението беше неизразимо, когато в четири и половина следобед хвърлихме котва при
Варна, където трябваше да свалим триста чувала с кафе; и където полковник Х, капитан Ф, баща ми и аз
придружихме капитана на „Фердинанд“ на брега, за да посетим пашата.
Вълните се разбиваха толкова бясно в кея, че за известно време не можехме да решим кое е най-доброто
място, на което да слезем на брега – нито пък успяхме да осъществим намерението си без трудности; и
почти веднага след като стъпихме на главната улица на града бяхме посрещнати от Рюстем бей,
коменданта, един изискан интелигентен млад италиански офицер на служба в пристанището, който говори
няколко европейски езика, както и турски.
Под неговото водачество ние прекосихме града и подминахме разрушената крепост на път към палата на
Мустафа Наджиб паша, сегашния губернатор; който бил преместен от поста си в Триполи, за да поеме
тази важна задача. Палатът е красива и доста обширна съвременна сграда, предлагаща от едната си
страна отличен изглед към укрепленията; и отделена само с една висока стена от казармите, които могат
да поберат няколко хиляди войника.
С вежливост, което е необичайна за Изтока, Наджиб паша ни посрещна на крака; и ни приветства със
сърдечното „буюрум“ докато ни правеше знак към миндера, на който той самият беше седял. Той е мъж
със забележително живо лице, около четиридесет и пет годишен, с бърз поглед и много приятна усмивка.
Беше заобиколен от книжа; а до чибука, който той беше пушил, стоеше малък модел на качени върху
лафети оръдия.
На господата бяха предложени най-скъпи лули, както и на мен; а процесията от „прислужници в сини
мундири“ беше доста забавна, както влизаха с дълъг чибук в едната ръка и пиринчена чинийка в другата,
в която, докато коленичеха, те слагаха чашката на лулата. Последва кафе, а след него шербет от
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стафиди; а когато малко след това ние изразихме желанието си да видим укрепленията, моментално ни
бяха предложени коне, за да можем да яздим край фронтовата линия. Господата ги получиха веднага; но
аз, тъй като не бях подготвена за такава екскурзия, трябваше да се откажа за, както ми се струваше,
неизбежно разочарование, когато пашата любезно изрази съжалението си, че не може да ми осигури
европейско седло; и ме помоли да приема в замяна неговата карета. Аз с радост се възползвах от
неговата любезност; и докато подготвяха екипажа, слушах колкото с изненада, толкова и с интерес
разговора, с който той запълваше времето. Между другите неща, той спомена изключителното си
разочарование, че не е получил от Европа някакви специалисти по укрепленията, които отдавна бил
очаквал; и изрази искреното си желание да притежава модели на всички нововъведения, които могат да
подобрят съоръженията, с които той бил ангажиран.

▲ Dampfschiffahrts Anzeige. Während des Monats August d. J. fahren die Dampfschiffe wie folgt. // Vereinigte Ofner-Pester
Zeitung, Nro. 66, Donnerstag, 18. August 1836, S. 1239.

Тълпата от прислужници ни последва до вратата; където кавашлирът на пашата беше разположен от
двете й страни, за да ни отдаде чест. Но още по-приятно беше присъствието на германската брича,
теглена от четири сиви татарски коня, която ме чакаше при портата на палата. Каретата изглеждаше
толкова обещаваща, че полковник Х и Рюстем бей с мъка отстояха първоначалното си намерение да
яздят край фронтовата линия; като останалата част от компанията веднага реши, че предпочита да се
вози. Нито пък имаха някаква причина да съжаляват за създадената организация, тъй като буйните
дребни коне ни понесоха с изненадваща скорост по грубата неравна земя и през всичките канавки на
квартала, така сякаш галопираха през зелена ливада. Укрепленията напредват с похвална бързина; пет
хиляди души работят непрекъснато на съоръженията, а понякога техният брой се удвоява.
Тъй като вечерта приближаваше, ние се върнахме в града и гледката беше крайно забележителна.
Хижите на българските работници, построени от клони и сгушени на гроздове една в друга, се осветяваха
от лагерни огньове, които пламтяха между тях и разкриваха трепкащите силуети на тези, които бяха заети
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с кулинарната подготовка на малката колония, към която принадлежаха; а появата на каретата
привличаше към входовете на примитивните им жилища всички свободни обитатели на временното
селище.

▲ Navigation a vapeur autrichienne du Danube Jusquʼaux Mers du Levant, 1839**.

В покрайнините му се виждаха чарди добитък, завръщащи се бавно от планинските си пасбища към
околностите на града; и подкарвани от парцаливи хлапета с калпаци от овча кожа и гамаши.
Междувременно слънцето залязваше величествено и силуетът на укрепленията се врязваше
заплашително на фона на оранжевите и алени облаци, които се простираха далече на запад, полегнали
като възглавници върху две тъмни и достолепни планини. Като цяло сцената беше магическа; и вярвам,
че нямаше ни един сред нас, който да не съжалява, че трябва да смени с „плаващия затвор“, който ни
чакаше в Евксина; и до който се добрахме при силно вълнение, което направи придвижването ни от брега
пълна противоположност на удоволствието.
Докато е траело посещението ни, палубата на „Фердинанд“ се бе почти изцяло опразнила от пасажери; и
бедната стара туркиня, за която вече споменах, беше изпълзяла с известна трудност изпод навеса,
треперейки от студ, истинска картина на нещастието. През деня напразно се бях мъчила да я накарам да
навлажни дланите и ходилата си с бренди; защото, веднага след като го помириса, тя го отдалечи от себе
си, възкликвайки: „Грях – грях“; нито можах да я убедя да изпълни съвета ми. Единственото нещо, което
склони да приеме беше чаша кафе, което тя сграбчи като изгладнял човек, докопал се до храна. За мен бе
истинско облекчение да я видя благополучно качена в лодката, която щеше да я свали във Варна.
В три часа на следващия ден влязохме в ръкава Гюрчеви (Ghiurchevi)* в устието на Дунав, който е широк
едва двеста клафтера; и изключително труден за влизане на ветроходни съдове“ (The city of the sultan;
and domestic manners of the Turks, in 1836. By Miss Pardoe. In Three Volumes, Vol. III, Second Edition, London,
Henry Colburn, Publisher, 1838, p. 227-238).
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* Сулински ръкав.
◄ Avis intéressant. Communication
réguliére et periodique par bateaux á
vapeur entre Vienne et Smyrne. //
Giornale del Lloyd Austriaco di notizie
commerciali e marittime, Anno II-de,
No. 82, Trieste, Domenica, 10 Luglio
1836; Gazzetta di Firenze, Num. 91,
Anno 1836, Sabato 30. Luglio.
Ferdinand I., Capt. J. Th. Everson – de
Galatz á Constantinople touchaut á
Isakdjah, Tuldjah et Varna; tous les
quiuze jours.
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▲ Embouchure du
Danube à Soulina,
Jules Laurens. //
LʼIllustration:
Journal universel,
No. 551, Vol. XXII,
17 Septembre
1853.
◄ La grande rue de
Galatz
(1846),
Jules Laurens. //
LʼIllustration:
Journal universel,
No. 551, Vol. XXII,
17
Septembre
1853.

Бележки:
* Идеята на австрийската параходна компания (DDSG) да свърже през 1836 г. Линц, Виена, Пресбург (Братислава),
Пеща (Будапеща), Землин (Земун), Дренкова, Скеля Кладова (Кладово), Русчук (Русе), Гюргево, Галац, Сулина, Варна,
Константинопол (Инстанбул), Смирна (Измир), с Александрета (Искендерун) (от 1839 г.), поразява въображението ни и
днес. Още повече, че след близо два века, няма морска пътническа линия по Западното крайбрежие на Черно море –
от Констанца, през Варна и Бургас до Истанбул.
** Не открихме илюстрация на парахода „Фердинанд I“. Представената гравюра е от “Carte Du Cours Du Danube depuis
Ulm jusqu'a son embouchure Dans la Mer noire ou Guide du Voyage a Constantinople sur le Danube avec indication de tout ce
qui a rapport a la Navigation des Pyroscaphes sur cette route”, Vienne chez Artatia & Compagnie, 1843.
1. Allgemeiner Kalender für alle Bewohner des österreichischen Kaiserstaates. Auf das Jahr der christlichen Zeitrechnung 1837.
Wien, S. 37.
2. Tafeln zur Statistik der Österreichischen Monarchie für das Jahr 1842. Wien, 1846, S. 533- 534; Beilage zu Nr. 15 des
Allgemeines Organ für Handel und Gewerbe. Köln, Sonntag den 21. Februar 1836; Oesterreichische Zeitschrift für Geschichtsund Staatskunde. No. 27, Sonnabend, den 2. April, 1836, S. 88; Annali universali di viaggi, geografia, storia, economia pubblica
e statistica. Volume Quarantesimosettimo (47), Milano, 1836, p. 229-230.
“Ein neues Seedampfboot, Ferdinand I., in Triest erbaut, ging von dort am 17. März 1836 nach der Levante ab” (Centralblatt für
Eisenbahnen und Dampfschifffahrt in Oesterreich, No. 35, Wien, am 30. August 1862, S. 338).
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3. Der Wanderer, Wien, Nro 235, Montag, den 22. August 1836; Oesterreichische National-Encyklopädie, oder, Alphabetische
Darlegung der wissenswürdigsten Eigenthümlichkeiten des österreichischen Kaiserthumes. Wien, 1837, S. 416.
4. „Фердинанд I“ ще напусне пристанището на Триест (където бе построен) на 15 март и ще се отправи към
Константинопол, спирайки в Пирея, Сира и Смирна. Това е 310 тонен кораб със 100 конски сили; дълъг е 140 фута,
построен според най-добрите английски модели; машините са доставени от „Болтън енд Уат“ (The Nautical Magazine: a
journal of papers on subjects connected with maritime affairs. Vol. V, 1836, p. 313).
5. Tafeln zur Statistik der Österreichischen Monarchie für das Jahr 1842. Wien, 1846, S. 533.
6. „Фердинанд I, 100 конски сили, капитан Джон Томас Еверсън. От Браила до Галац и Константинопол (два и половина
дни): събота; от Константинопол до Галац и Браила: понеделник (веднъж на всеки две седмици). Цена на билета от
Константинопол до Варна (1841 г.): първа класа – 22 форинта, втора класа – 16 форинта и трета класа (на палубата) – 9
форинта. Агент на австрийската параходна компания във Варна – г-н Христо Констандино (Agent in Varna – Herr Christo
Constandino* (Panorama der Donau von Ulm bis Preßburg: mit begleitendem Texte (Ulm bis Semlin) von Dr. Friedrich Mayer,
Pforzheim, Verlag von Dennig, Finck & Co, 1841, S. 249, 252, 254; Allgemeine Handlungs-Zeitung, No. 63, Sonntag, Nürnberg,
am 7. August 1836, S. 512).
Безплатен багаж – 60 либри (30 кг) (Picture of Vienna Containing a Historical Sketch of the Metropolis of Austria. Vienna,
Mösle & Braumüller, 1839, S. 104). Цена за товари Галац – Варна, Варна – Константинопол – 1 кройцер за товар от 1
либра (през 1857 г. 100 кройцера = 1 австрийски гулден).
◄ Адолф Салвадор Тедески (Adolphe Salvator Tedeschi).
* От 1845 г. агент на австрийския Лойд във Варна е Адолф
Салвадор Тедески (Adolphe Salvator Tedeschi), австрийски и
френски вицеконсул (Thomas Waghorn. Messrs. Waghorn & Co.'s
Overland Guide to India: By Three Routes to Egypt. London, Smith,
Elder and Company, 1846, p. 47 (Austrian Lloydʼs Steam Navigation
Companyʼs agents, Varna – A. Tedeschi).
7. Der Wanderer, Wien, Nro 235, Montag, den 22. August 1836.
8. На 5 май 1841 г. при пътуването на Ханс Кристиан Андерсен
от Константинопол за Кюстенджа (Констанца) на борда на
„Фердинанд I“ капитан на парахода е далматинецът Флорио
(“Unser Kapitän ist aus Dalmatien und heiß Florio”. Hans Christian
Andersen, Gisela Perlet. "Ja, ich bin ein seltsames Wesen...".
Tagebücher 1825-1875. Erster Band. Wallstein Verlag, Göttingen,
2000, S. 180).
През юли 1849 г. капитан на „Фердинандо Примо“ е Francesco
Pocovich (“La capitaine Pocovich, commandant le paquebot-poste du
Lloyd Autrichien de Trieste, le Ferdinando Primo”. Journal de
Constantinople. Écho de l'Orient. 4e Année, No. 179, Jeudi, 9 Aout
1849, p. 3).

9. До края на 1841 г. параходът е претърпял три основни ремонта (1837 (6 000 ft), 1839, 1840) (Tafeln zur Statistik der
Österreichischen Monarchie für das Jahr 1842. Wien, 1846, S. 538). Продаден през 1864 г. (Centralblatt für Eisenbahnen und
Dampfschifffahrt in Oesterreich, No. 39, IV. Jahrg., Wien, am 27. September 1865).
*** “... zwischen Braila und Gallacz und zwischen Gallacz und Constantinopel, Dampfschiff „Ferdinand I.“, alle 14 Tage einmal
aus Braila und Gallacz nach Constantinopel, Sonnab., und einmal aus Constantinopel nach Gallacz und Braila, Mont.” (PostHandbuch für Berlin: 1840, S. 391).
10. Австрийската параходна компания поддържа линията Виена – Константинопол за пътници и товари със 7 парахода
– “Nador”, “Arpad”, “Zrinn”, “Franz I”, “Argo”, “Pannonia”, “Ferdinand I”. По линията Браила – Галац – Сулина – Варна –
Константинопол плава параходът „Фердинанд I“ (Ferdinand I), а по линията Константинопол – Смирна – параходът
„Мария Доротея“ (Marie Dorothea) (Allgemeine Zeitung, Augsburg, №. 233, Sonnabend, 20 August 1836; The Nautical
Magazine: a journal of papers on subjects connected with maritime affairs. Vol. V, 1836, p. 313). От 1839 г. по линията
Смирна – Александрета (Искендерун) плава параходът Сери-Первас (Seri-Pervas) (Voyage de Paris à Constantinople par
bateaux à vapeur, par Marchebeus. Patis, 1839, p. 283)
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▲ Journey from Czernavoda to Kustenjé (1842).
Между 1839 и 1842 г. австрийската компания използа и алтернативен маршрут през Добруджа – oт Карасу (Черна вода)
до Кюстенджа (Robert Snow. Journal of a steam voyage down the Danube to Constantinople, and thence by way of Malta and
Marseilles to England. London, Printed by Moyes and Barclay, 1842, p. 41-42; Edmund Spencer. Travels in European Turkey,
in 1850: through Bosnia, Servia, Bulgaria, Macedonia, Thrace, Albania, and Epirus, with a visit to Greece and the Ionian Isles,
and a homeward tour through Hungary and the Slavonian provinces of Austria on the Lower Danube. London, Colburn and Co.,
1851, vol. 2, p. 216-217; Constantin Ardeleanu. From Vienna to Constantinople on Board the Vessels of the Austrian Danube
Steam-Navigation Company (1834-1842). // Historical Yearbook (Bucharest), Volume VI, 2009, p. 189).
По линията Константинопол – Варна – Кюстенджа плава и парахода „Мария Доротея“ (Marie Dorothea) (70 к. с.). Това
съкращава маршрута от Константинопол до Виена (и обратно) с четири дни. Франският пътешественик виконт Алексис
де Валон (Alexis de Valon), плавал на борда на парахода „Мария Доротея“ от Константинопол за Кюстенджа (и от там по
суша за Карасу (Черна вода) през 1842 г. пише: “Le lendemain matin, en approchant de Varna, nous rangeâmes de très-près
la terre; le rjvage, que je croyais aride, était au contraire bordé de forêts épaisses et de taillis verdoyants. Varna est une ville de
seize mille habitants, resserrée, sale, rougeâtre, et, comme toutes les villes turques, triste et silencieuse. Derrière les toits, on
entrevoit une vallée large et poudreuse entourée de montagnes bleuâtres qui me firent penser à la plaine d'Athènes. ... Nous ne
restâmes à Varna que le temps de prendre un passager, et nous arrivâmes dans la nuit à Kustendjé” (Une année dans le
Levant: voyage en Sicile en Grèce et en Turquie. Par le V-te Alexis de Valon. 2e edition. Paris, Dauvin et Fontaine, Libraires,
1850, p. 175, 177-178).
11. Allgemeine Zeitung, Augsburg, Dienstag, № 152, 31 Mai 1836, S. 1215.
12. Österreichische Zeitschrift für Geschichts- und Staatskunde, 27, Sonnabend, den 2. April, 1836, S. 105; “Impero DʼAustria,
Vienna 31 maggio. Il pachotto a vapore il Ferdinando I, appartenente alla prima società austriaca per la navigazione a vapore
del Danubio, partì al 7 maggio a mezzodì da Costantinopoli, intraprendendo il suo primo viaggio per Galacz. Esso arrivò
felicemente al 1 o, alle 3 dopo mezzodì, con 22 passeggeri, per cui detraendo le fermate in Varna, e Sulina, alle foci del
Danubio, non impiegò realmente, nella traversata, più di 64 ore ad onta del mare burrascoso. Al 12 esso ripartì di nuovo per
Costantinopoli, e proseguirà ogni 14 giorni regolarmente il suo tragitto fra Costantinopoli e Galacz, così che la comunicazione
fra Presburgo e Costantinopoli mediante i pachotti della società, è ora completata. Il capitano del Ferdinando I, non ebbe che da
lodarsi altamente della più amichevole e preveniente accoglienza fattagli da parte delle autorità russe all'imboccatura del
Danubio” (Il nuovo Osservatore Veneziano. Venezia, Martedi 7 Giugno 1836); Travels in Circassia, Krim Tartary, &c., including
a steam voyage down the Danube, from Vienna to Constantinople, and round the Black sea, in 1836. By Edmund Spencer, Esq.
In Two Volumes, Vol. I., London, Henry Colburn, 1837, p. 84-85, 94.
13. Voyage de Paris à Constantinople par bâteau à vapeur, Par Marchebeus. Paris, 1839, p. 282.
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◄ Xavier Hommaire De Hell.
14. Френският инженер, географ и пътешественик Ксавие Омер
дьо Ел (Xavier Hommaire De Hell) пише в своите спомени: „На 17
октомври най-сетне влязохме в карантината на Галац, която ни
предложи единствено един пръстен съд и две рогозки“ (Voyage
en Turquie et en Perse exécuté par ordre du government français
pendant les années 1846, 1847 et 1848 par Xavier Hommaire De
Hell. Tome premier. Paris, P. Bertrand, Libraire-Éditeur, 1854, p.
180-181).
15. Ксавие Омер дьо Ел и неговия спътник – художникът Жул
Лоран (Jules Laurens) плават на борда на „Фердинандо Примо“
от Галац до Константинопол (11 часа от Галац до Сулина), и
пристигат в Константинопол на 11 ноември 1846 г. Дьо Ел пише
в своя дневник: “Nous primes passage pour Constantinople á bord
dʼun paquebot du Loyd, appelé Ferdinando-Primo, qui nous offrit une
traverse trés pénible et trés retardée par la violence des vents
dʼoctobre, plus dangereux ici que partout ailleurs. …Une traverse de
onze heures nous conduisit á Soulina (autre point non mois important
sur la carte des diplomaties européennes), situé en face de la mer
Noire. … Le Ferdinando-Primo dut rester vingt-quatre heures dans
cette triste localité, arrȇté par le mauvais temps. Enfin un pilote grec
vint offrir ses services á notre capitaine, en se chargeant, moyennant
une certaine somme, de faire franchir le passage au pyroscaphe. En effet, une demi-heure lui suffit pour samanoeuvre, et nous
retrouvâmes avec émotion sur les flots de cette mer Noire, premier théâtre de notre aventureuse navigation, dont le souvenir
nous paraissait presque un rȇve” (Voyage en Turquie et en Perse, op. cit., p. 211-212, 215-216).

▲ Bulgarians near Varna, Jules Laurens. Printed by Lemercier, Paris.
16. “We left Constantinople in the Ferdinando Primo steamer, which is commanded by an Englishman, Captain Everson, (and a
most obliging and good-natured person we found him,) and landing at Varna, rode from thence, escorted by a Tartar, to
Rustshuk. The weather was exceedingly hot, and we were four days accomplishing this ride: I believe, that we did not go the
direct road, for reasons which the Tartar never satisfactorily explained to us: I fancy he was afraid of robbers, and that he took
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us the way he thought most likely to avoid them” (Sonnets, written chiefly during a tour through Holland, Germany, Italy, Turkey,
and Hungary. By Lady Emmeline Charlotte E. Stuart Wortley. London, Joseph Rickerby, Sherbourn Lane, 1839, p. 14).
17. Notes of a Voyage by Steam …, op. cit., p. 152-167.
◄ Portrait de Jules Laurens par Jules Didier.
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