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 Тази рисунка е приложена 

към статията „Никола Козлев за парахода”, поместена в интернет-страницата за 

научния проект „Литература и техника. Изобретяване на модерността в 

българската литература”. –  https://bglitertech.com/nikola-kozlev-za-parahoda/ 

 

ВИЖДАЛ ЛИ Е НИКОЛА КОЗЛЕВ ПЪРВИЯ ПАРАХОД НА 

ДУНАВА? 

 В интернет е публикувано любопитното съобщение, озаглавено 

„Никола Козлев за парахода”. Единствената бележка, приложена към него, 

е, че текстът е поместен в книгата: „Никола Козлев, „Автобиография”. 

Велико Търново: ИВИС, 2017, с. 52-53”. Нищо повече! А известният 

възрожденски книжовник предлага твърде озадачаващ от 

морскоисторическо гледище спомен:  

„През тази година (1844 г. – б.р.) за първи път се яви параход по Дунава, тъй 

наречен “Германия” (подч. мое, И.А.). Понеже бахчите се поливаха от Дунава, те бяха 

близо до него. Една сутрин рано, още недобре видело, затънте, забумте едно нещо 

всред Дунава, от средата му се издигаше чер комин, а от коминя излизаше дим. Аз се 

втурнах да видя какво е туй чудовище, а то замина и не можах да го видя всичкото. 

Видях го само отподире: едно нещо писано и много хубаво. За вампор бях чувал, но не 

бях виждал”  [1]. 

 Към този текст авторът, подготвил публикуването му, е приложил 

много интересна илюстрация, изобразяваща … американски параход. Не 

само в споменатия цитат, а и в целия текст на съобщението няма нито дума 

за това под какъв флаг плава видeният от Н. Козлев параход, но в 

илюстрацията над него гордо се вее надписът „UNITED STATES”, а на 

кърмата – американското знаме. Сиреч, няма лъжа, няма измама – 

параходът „Германия” е комай американски … А дали е така? 
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 Никола Козлев (1824–1902 г.) – възрожденски книжовник и 

учител. –  http://www.desant.net/files/images/kozlev-231x300.jpg 

 Обективно погледнато, няма нищо необичайно в това един 

американски параход да носи името на друга държава, включително на 

Германия.  Подкрепям това твърдение с факта, че от 1879 г. до наши дни 

собственици от 8 държави, в т. ч. и от САЩ през 1887–1916 г. [2], са 

именували свои кораби на България [3].  Но видял ли е Н. Козлев през 1844 

г. парахода „Германия”, под какъв флаг е плавал той и бил ли е наистина 

първият параход по Дунава?  

 Понастоящем най-ранното известно появяване на параход край 

българското крайбрежие на Дунава е през април 1834 г., когато корабът 

„Argo” на австрийското Първо императорско и кралско привилегировано 

дунавско параходно дружество (DDSG) за пръв път плава до Галац [4, с. 2], 

[5, с. 2].  

   Параходът „Арго” на DDSG, който от април 

1834 г. започва редовно плаване по Долния Дунав. – В: Dosch, Franz. 180 Jahre Donau-

Dampfschiffahrts-Gesellschaft. Erfurt, SuttonVerlag, 2009, s. 14 

От биографията на Н. Козлев, поместена от уважаван от мен автор в 

солидна енциклопедия, е известно, че той (Н. К.) „С големи прекъсвания 

поради липса на средства учи отначало в Лясковец, а по-късно в Елена при 

Иван Момчилов (1845), в Пазарджик при Никифор Попконстантинов 

(1846), в Свищов при Д. Михайловски (1847) (подч. мое, И.А.) и в 
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Кишиневската семинария (1848-1851)” [6]. Това означава обаче,  че Н. 

Козлев е видял параход не по-рано от 1847 г.  Но кой е бил този кораб?   

 За да отговоря на този въпрос, издирвах параходи „Germania” с цел 

да установя кой от тях е плавал по Дунава към 1847 г. Оказа се, че има 

само два немски парахода, от които единият е построен през 1842 г. и 

плава по река Рейн [7], а другият – 1846 г., но плава по река Елба [8].     

 През 1847 г. в Триест за австрийската корабоплавателна компания 

„Австрийски Лойд” е спуснат на вода колесен параход „Germania” [9], [10], 

но  според австрийски източници от февруари 1848 г.  достройката му е 

забавена, защото поръчаната за него в Англия парна машина значително 

закъснява. Този кораб обаче, заедно с еднотипния му „Italia”, 

първоначално е предназначен да обслужва линията Триест - Александрия 

[11].  Но има и още нещо. Разписание на дружеството „Австрийски Лойд” 

от юни 1845 г. категорично показва, че по това време негови параходи 

плават по линията Цариград - Галац и не минават по-нагоре по Дунава 

[12]. 

    Факсимиле на 

пътното разписание на линията Цариград–Галац на „Австрийския Лойд”, юни 1845 г. 

– https://2.bp.blogspot.com/-0xL46-

yBQVc/WXyWhc9aCpI/AAAAAAAAGKI/rZmm7ZsWdGs8hYRiat4CO7Kj-

We4GfncwCLcBGAs/s1600/440px-Fahrplan_1845_OeLloyd.jpg 

 Ако през 1847 г., когато Н. Козлев е пребивавал в Свищов и за пръв 

път е видял параход, това не е бил „Germania”. Не успях да издиря 

сигурни сведения кога параход с това име започва да обслужва и 
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българското дунавско крайбрежие, но това се е случило не по-рано от 

1848 г. [11]. Вероятно става дума за построения през 1852 г. параход на 

DDSG с това име [13, с. 4], [14, с. 27-28].  

  Австрийският 

колесен параход „Germania” на DDSG [15].  
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