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Съ една таблица.

8етжпителни думи.
БолгарС'КUЯlnЪ еле.AlеU11~Ъ ВЪ

Bapua

е 'Ново. Пр,ъди

70

20-

дини И.Аlеmо българuно 'НU1СОЙ не е С.Аt1ЬЯЛЪ да 1tРОЙЗНl'се. Слn,до

KpU.AlCUa1na война,

благодарение 'На mогаваUI1JUЯ руски вuце

'Консуль А. В. Рацuнски и на Нlь'Колt(ttна родолюбиви,

влия

nzелн,u, 1tpu.A1, 'Ърll и ) честни u С.Аt1ЬЛU llа1nрuотu двuжеlluето въ
полза на 6ълzарu(uнаmа се започва tt за с'Коро ВРlь-М,е се УВ10Н

чава съ сполучливо н;раЙ. C1tO.AztHU за нпкои 01nЪ т1ЪХЪ nеча

'JnaMe ВЪ настоящата КНUЖ1Са
наn1а ото основанеlnО на

110

случай

и0р80mо

Варна и 1loPB01J10 богослуженuе

nеmдесе111годUUI1-lU

болгарс1СО у"Чuлuu~е 8'0 гр.

на славЯllС1СU язu'Къ въ 2Р'О'1(

1Сата черква "Св. Георги".
Първuяmо}

наЙ .. zлавеН1J

радеnlелъ

за

оmириванеl11.0

б'l>Л2арс'J'U училища и черковu 80 ваjненс1СUЯ о"ржго е

Атанасо Георгиев'О ото с.

НU1Солае81СG~· moiJ

l

па

6uлъ:

заедно с'О х.

Ива1-l1J ВЪЛХОВо 01nЬ До6рuчо Ст били избрани народни Ilрnд

Сlnавиmелu оmъ

ваl)1/,е1!С'КUЯ

окржzь

во

народния

съ60РЬ въ

ЦарuградО I д1Ь1nО съ едно упорито llаСnl0ява1-lе бълzаРll1n1Ь из·

воюваха llРll110знаване1JlО на болгарС1Саl'nа 'Черква за 011~дlьлна

u незаВtlСU.lJtа 01nо zpot(1Cama 12 G1J1P11 ар 1IUt.Jl.
uзд1ЬЙС111вувало

бераt1'lО (султанско

Ty1-C"h А. ГеоргUI!ВЬ

позволение) за nостроява

llе'nо на порВО1nО 60лгарско У1{uл1tll~е въ гр. Варна, 1Саи1nО и
за 'чеР1СОВUl1lJй въ селаlnа ГеЛllндЖll1СЪ, БОl1zево lt Гявуро СуЮlnЧУКЪ.

011Zo

eapHeHC1t0I1Z0

УЧUЛU1l(е за6ле1l~1{аха 1IoPOZ/11Z1b лжt[u

на У.АIСl'nвенъ българС1(U Жllвотъ

11 спомогнаха на .много бъл-

-6-

,

iapu да си оmворяm1J о'Чumtь~ да се оmЪРСЯ111/lj оmъ 2агауи(инаn1а

u

да съзнаяmъ своята народность.

Слава и чеС1nЬ на 11ZUЯ българи-по/венци,

тиха t~tbлuя си живото да раБОn1Яn10 за

хоито

посве

свnстяваllеnzо

на

българ1t~uната ВО източния 1Срайморскu храй!

девUЗЪ1nо па BapueUCUtHnn mруже1l1~U виждаме uздъ.лбаuъ
в'ьрху печата на .nорвата болгарска УЧUЛUlt<на 061l~1I1la

81>

Варна. Той се състои· om1J слnднuтlЪ три думи:
"С'1l2ласuе l д'3р80сть и YCn1bX'1J."

Л'Ол60ка J.tUС11ЛЬ се хрие во тия думи.
се

01nгаmне и

изясни 1-lаn1JЛНО uначf.~

Тя не може да

освnнъ

'Че

съгласието е

JyUtal1'la на народополезно д1ЬЛО1 дЪРЗОСI1'lъта е нео6ходи.м,а за

борба СЪ фанатизма 'u груБОС1tiъmа

вия край за uзходъ 01'nЪ

11

УС11,1ЬХЪ1nЪ -

uеUЗВtbС11UiОСn'lЬ11zа.

вnруюто на варнеНС1Сиmn родолюбl~U 1Zрnзъ

сполучли

Тахова

е

било

година.

I860

Да завърtllU.мо вСn1Ж1lumfЛ1-lumn си ду.ми съ cmuxooem1b 1
написани во една счетоводна u1tuza отъ Bp1b.AtemO на варнеи
с'Кото възраждане:

Боже, uа nо.мощь на.мъ БAJдU 1

Съгласие u люБОВа упази:

да иаnрnднемъ вси въ Hay'Кa~
да имаме Во всичко CnOJla/Vl,a!
Варна,

1

септемврий

1910

г.

А. В. РаЧИНСIiИ.
Съобщава ИеРО/l\она~ъ Инноиентий (Софийски t).

Въ Варна, като примореки търговски
съ различни народности

градъ,

населенъ

и ЧУЖДИ поданици, още прtди осво

бождението ни, еж били основани
телства на европейскит-В държави,

консулства

..:...-

I<ОИТО

-

прtдстави

да

ПОI<ровител

ствуватъ и ззщищаватъ интереситt. на своит-В поданици пр-Вдъ

респективното

правителство.

Изъ между прi:.дставителитh

тия държави, се явява свtтлия

ликъ на. първия руски вице-

1) РОДО~IЪ отъ Варна, сега ректоръ на евеIценическото

Бачковския мънастиръ.

на

училище въ

-7консулъ Александъ В.

Рачински 1),

който

е

гол-Вми старания да защищава интересиrВ
въ онова

BptMe

прi>сл1>дванията

негови еднокръвни братя

на

турцитi>

и

положилъ

най·

на онеправданитi>

силниri

българитБ, отъ

на

деня,

гърциn.

Нуждата отъ такова покровителство на току що възраждаю

ЩИЯ1'Ъ се български елементъ е била повече отъ необходима.
Двата главни фактора,

t~1Jpueama и у'Чuлuще11'lО~ които трtб

вало да

I!~теводна

служатъ .като

зв-Бзда

на

българитБ

зз

т'Бхното проевtщение и културно развитие, у rnхъ липсвали.

СилниrВ

на

деня,

гърцит-В,

своиrВ ржцt,- не еж давали

които еж държали властьта въ
възможность

на

българиrБ

иматъ на лице тия два мощни фактора. Обаче

ката си сила и влияние, трtбваше да отстжпятъ
си позиция благодарение
Рачински,

който, като славянинъ,

чаването българитi>
богослужението

Затова)
зз

въ гръцки УЧИJiища

построяванието

и

да

се

извършва

българит1>

и

спомогне

и културно развитие) вземалъ гри

на

руска

църква

и

при

нея

училище

НО З3 да се осжществи тоя проектъ изведнажъ,

не е било възможно.
ТРУДНОСТИ

на

на единъ чуждъ и непонятенъ за него ези къ.

проевtтително

за българиrt.

отъ силната

похватливость

не е могълъ да търпи обу

Рачински, за да удовлетвори

за тВхното
жата

дипломатическата

да

при всич

Tt.,

Всичко това било свързано съ голrБми

и се изисквало ум1>лоеть и тактика въ д-ВЙствията.

Ето защо Рачински най-напр-Вдъ
богослужението

на

славянски

се

еэикъ

постаралъ да се въведе
въ една ОТЪ

ГрЪЦI<Итt

църкви, лично за него, до като се пр-Вдетав-Вше удобенъ слу
чай за привеждане

въ изпълнение

са.АlосmоятеЛllа църхва

u

проекта

-

110сmрояванеmо

при нея УЧUЛИlце.

') Прtди да дойде въ Варна той е билъ ВЪ Солунъ, ДЪТО билр пра
тенъ съ прЪпорж.чителни писма отъ славянското б.'1зготворите.1НО дружество.
Отъ Солунъ той пратилъ много младежи като стип.сндиqНТII на

(напр. Р. Жинзиф~въ, КОПТО сс намиралъ въ Москва отъ

1858

дружеството

Г., К. МН.13ДИ

навъ и др.).

Въ .. Uариградския вtстникъ"" (Ng 469 отъ 19 декем. 1859 г.) четемъ за
него слъдньото: "А. В. Рачинскн,· познатъ за учепитt свои издирвания нз
древни български РЖfCОПИСИ ВЪ мънастиритъ изъ БЪ..1гария, стигна прtзъ
тtзи ДНИ отъ Русия; той отхожда за Варна, ДЪТО е опрtдЪленъ за руски
консулъ"'.

Въ Енциклопедическия Словарь (51, сТр. 390) чrтемъ за него слtдньото:
Рачинскiй А. В. (-;- 1876 г.), пнсате:IЬ. Наfi-болъе крупныя его статьи) состав

~енныя по архивнымъ матерiаламъ: "ТU:nОtрафсал дlьяте.lЫlОCnlЬ
nерiодъ 18.54-186[) ~. (сл-Вдватъ още петь статии)."

ВИАЫIЫI (]о

ВrьA. uа Ред.

-8Прi>говорит-В по въпроса за въвеждането на Славйнското
богослужение въ една отъ гръцкитi> църкви, РаЧИНСI<И е во
дилъ съ тогавашния гръцки митрополитъ Порфирия, съ ко ..

гото се намиралъ въ доста добри отношения.
гледа на тия тtхни

отношения

до

Но безъ да се

окончателното

уреждане

на въпроса, трtбвало да се минатъ цtли дв-В години, до като

най-посл-В Рачински е можалъ

да издtйетвува

отъ митропо

лита Порфирия да се извършва богослужението лично за 'Нeгo~
веднъжъ ВЪ _седмицата,

въ ежбата,

на славянски езикъ.

Пър

вото такова било' извършено на 12 мартъ 1860 г. въ църква
. Какво впечатление е пройзвело това първо

та "св . Георги"
богослужение,

писалъ:
'l/,

извършено

на

славянски

на гopl~иm1'b~ било гОЛ1ЪJ,10~ тъй

даже

еЗU1С1J J

Рачински

е

"СтеченuеlnО на 1-t арод a J както иа б'ЬЛ2ариmtb~ 1nой
и(оmо .АlОЛЯlцtl1111Ъ С1120елu

8'0 двора. Това со 6И111ие е произвело добро 81lеча111ленuе

на 8СUЧl'UUI1Ь nрuсжmствУЮIЦU,
гослуженuе

се харесало

u

даже хубавО1110 славЯ11С1СО бо

на гръц'Киmn 'ЧоРбаджии".

Отъ това съобщение на Рачински, см-Вло може

да

се

твърди, че пр-Взъ половината на миналото етол-Бтие, българ
скиятъ елементъ въ гр. Варна е билъ доста еиленъ,
неговото право като самостоятеленъ народъ се

и се не признавалъ

за

такъвъ

отъ

турското

е

макаръ

оспорвало

правителство,

всл-Вдствие на което не му се давала възможность да се раз . .
вива въ просв~тително

и КУЛТУРНО отношение.

Въ своит-В постояни грижи

И старания

за успi>ха

на

славянското богослужение, Рачински е срtщналъ гол-Вмо про

тиводtйетвие отъ страна на гърцитБ. НаЙ·вече това се изра
зило въ окончателното
гари и гърци,

прtкъеване

отношенията

межди бъл

поводъ на което е дало печалниятъ Великден

СКИ инцидентъ лр-Взъ

1860

година.· Като

официаленъ

прtд ..

ставитеnь на Руското правителство, той не можалъ да заста
не открито къмъ страната на българитt, при всичко че силно

имъ симпатиэиралъ.

По поводъ на това положение на рабо

титt Рачинеки въ едно отъ своитi> донесения до Министра
на ВъншнитБ Работи е писалъ: "селе1tum1Ь J CBeU(eHtlt(U1Jtlb u
1C~temo8emn 01n"ровено .ми се

paaBaxa

ото която '1111> СМ очаквали заlЦU1nа

насилия

80

С80umlЪ духовни

tl

l

като руска

8ласmЪ

ltpomUBb ежед1tевнumn

граждански д1Ьла~

80

1

ml1>хни1n1Ъ

zражданс'Кu u духовни нужди. J-{o на И.мnераmорс'Коmо Пра
fJumеЛС11180 е tlЗ81Ъсmеll'О оня оnzрицателенъ, ltpu 1-l08Uffl1Ь 06-

-9Сn20Jtmелсmва~

невъзможно

1ZрUМUрUn'lfЛНUЯ

д,ьяmfлнос1nы KOt.'tl11.0 .Ми б1ЬUlе

llрnдnuсал'Ь

онuя ОСl~жд1ltt 1tарUЧ1lU

l

1,онсулсmвОI1Z0.

cpndc1nea

характеро

на

насmавленuе l

съ

които се давоmъ на вице'"

l{огаlnО K.A.leI110Bel1l1b

на градовеnl1'Ь и селаmа#

на 1101<aHa1J1a на българС1Саlnа 06и~и'На в"ь ЦapU2paдo~ рnUltlлu
се да 110дl1иl{/аmо, 'Ч~ се оmрuча1nЪ

ад.миниСlnра111ивноmо

0111.1)

подчинение на UарuградС1{UЯ Паmрuарх"Ь,
свеи(еницu OnZ1, Добричо, Новu-Пазаръ~

d06POCo81bC1nllUn21b

Коntелъ и селата Ха

дърча (Нu'Колаев,,;а) и Гюндогду, поставяха .A.te 8Ъ за1nрудJiИ
телно 11 ол о:нсеНl1e l

Благодарение

'Като се 06pъи~axa за сов1ы1ъъ 1'О ...ио .MeH~".

на създаделит1>

се

между българи и ГЪрЦИ, Митрополитъ

напр-Вдъ

оrетжпването на църквата

вършва въ нея богослужението

СJ{И, като се увtрилъ
фирия,

а

въ

на

обтегнати

Порфирий откаэалъ за ..

"св. Георги"
славянски

категоричеСI<ИЯ

р-Вшилъ да построи

нова

отношения

църква

да се

езикъ.

из

РаЧИII

ОТК8ЗЪ на М. Пор
за

осжществяване

на цi>льта.

Прtзъ сж.щата
Петроградъ)

1860 год.

Рачински нарочно заминалъ за

ЩОТО лично да докладва за положението

ботит-В и ходатайствува

прtдъ

нужда отъ построяването

на ра

Императора за необходимата

на една

руска

църква

въ

Варна.

Императорътъ приелъ Рачински благосклонно и го И3СJIушалъ.

На

26

ноември послtдвала слtдующата Височайша ззпов-Бдь

на името на главния Прокуроръ на СВ. СИНОДЪ:

"Моля

Ви

да 8лnзнеlnе въ С1l0раЗУ.Аl1Ъ1-luе со н,аUltlя 8uце1СОНСУЛо Во Варна
РацuнсJ(,U~ за да се 110С111РОU 11Za.Al1J

1lalUa руска t~bpKBa u при
нея УЧUЛU1f~е за българИ1nn, а Ва1нumn соображенuя 110 сно
luеНUЯl1zа Ви СЪ !{нлза Торча'/(ова да .Atu nРJьдсmавuиzе на
YC.A.lOfflptblille u (Дtло Канц. Гл. Прак. NQ 367, 11 отд., 2 сТр.
1860 Г., л. 1). Главниятъ Прокуроръ, СЛ'ВДЪ получаванието на

тая императорска

заповtдь поканилъ

при себе си Рачински,

за да обмислятъ по дълото,

да намtрятъ cp~ДCTBa и приве

датъ проекта въ изпълнение.

Прi>ди обаче да приетжпи къмъ

изпълнението му, Прокурорътъ

намtрилъ за необходимо да

се обърне къмъ знаменития

московски

та и да иска мн-Внието

За

Височайшата

му.

тая

митрополитъ

цtль

Филаре·

ТОЙ му изпратилъ

заповъдь съ 'молба да му отговори на въпроса:

YMtCTHO ли е да се

почне постройката на руска църква въ

гр. Варна, макаръ и при консулството, КОЙТО градъ спада въ

прi>д-ВЛИТ-В на Цариградския Патриархъ, безъ да искатъ не-

10 говото разрtшение и

какви

нит-В канони тръбва да

пр-Вдпззвания споредъ църкав

се има

при сношението съ българ ..

ското духовенство и народъ, който въ

38 м1>етноети се отка
ззлъ отъ в-Вдометвото на Цариградския Патриархъ. Въ отго
воръ на това запитване М. Филаретъ писалъ, че безъ разрt .
шението на Цариградския
въ Варна. руска

църква,

Гlатриархъ
нито

не. може

пъкъ

да

се

строи

да се заема такава

отъ

м-Встиото ГрЪЦКО духовенство и се назначи въ нея български
свещеникъ,

особено

при сегашното

църковно

вълнение.

Това мн-Вние на М. Филарета Прокурорътъ
въ Министерството

на

Външнит-В

Работи,

прtпратилъ

което

пъкъ

отъ

своя страна го прtпратило на Цариградския Руски Посланикъ
да

се

изкаже

по

Рачински,

него.

нато узналъ,

ника на Прокурора,

Князя

по частенъ

Урусова .

начинъ,

за

отъ помощ

положението

на ра

ботит1> , подалъ чрtзъ Варненския ГрЪЦКИ Митрополитъ про .
шение до Вселенския

Патриархъ.

ние билъ благоприятенъ.
рззр-Вшение

На

1),

богослужението

Рачински писалъ въ Св. Синодъ, че

пятcrвия, каквито можаха да се случатъ,

жението на м. Филаретз,
Рачински

З3

Одеса.

напусналъ

Тукъ

той

вицеконсул

се

на

славянски

всичкит-В

споредъ

npi>..

пр1>дполо

еж. отстранени.
ззнимаемата

срtщналъ

чийто мжжъ е рж.ководилъ

5,000

Рачински,

и заминалъ

Княгиня

на Варна въ

Воронцова,

BptMe

на

година. За споменъ на по·

1828

койния си МЖЖЪ, 1"Я подарила

длъжность

съ

обсадата

Руско-Турската война пр-Ьзъ
подходния параклисъ.

се получило

Когато той е билъ вече готовъ и въ

него почнало да се извършва

езикъ

отъ това проше

1861 год.
дом~_.нз:. __ .руското

да се построи ВЪ

ство руски П~Р~,~лисъ.

Резултата

мартъ

11

рубли за разширение на

като

получилъ

въпросната

сума, прtпратилъ я на помощника на Прокурора Княза Уру

сова и му лисалъ:

"К1-tя:же~ азъ 1це бжда особено u(аСI11ЛU8'Ь,

ако 1-tа.ЛfuслеНОI110 раЗlll1tреuuе на Bap1leHC1(a11ta църква се сос

1110U а че не на
1

t/},ta..M o

.Jteue

1це се падне това и(аСИlис, за 1nова азо

уm1ЬUIU11zеЛ/-lllЯ llpu,Мrъ!)'o на Uаря !lсаЛм'О111ъвецаl КОЙ

1nО з.арадu грlъха ие .му било сждено да приведе ВЪ изпълнение
благО1fестU80mо на),нъреuuе: .моля caJ,tO Бога~ ll(оmо моя Со

.лО.лtОН1J да се зае.ие за дrъЛОНlО
1)

Пзраклисътъ билъ осветенъ на

80

12

духа на люБО8Ь1nа
априлъ.

'lt

C.JtU-

peHUe1J10

J

за

да

видя

BajHtHC1Ca1J'la 2<ор1Сва като uсmuн,Сl{а

сuла~ а НС 1l0.лu1tlUЧСС1СО

342, 11

ОТД.

1862

л.

11 -

0pzYi.Jue"

(Д1>ло Канц. Глав. прак.

NQ

3).

Отъ изложеното до тукъ
кава и самоотвержена

ясно се очертава каква тръс ..

'дtятелноеть

е проявявалъ А. В. Рачин

СКИ, въ БИТlIостьта си руски вицеконсулъ, за ЗЗl<р-Вляването на

българщината въ Варна прtзъ периода на възраждането и 1).

Атанасъ Георгиевъ.
Той е билъ много добъръ приятель на вицеконсула .Раа

..

чински

;

СЪ него е пропжтувзлъ

цtла

източна

България

за

да събиратъ свъдения за българското население. За да избtг ..
натъ подозр·l>нията

на турекитt власти, тiэ еж пжтували като

ТЪрГОВЦИ, ({ОИТО купуватъ вълна. J\танасъ е ималъ постоянни

сношения съ варненскит-В дtйци: Братия Георгиевичъ, свещ ...
К. ДЖНОБСКИ, Господинъ И Стоянчо х. Ивановъ, Ангелъ Геор

гиевъ и др.; той е присжтствувалъ на събранията имъ, кога·
ТО се разгледвали

и рtшавали

разни въпроси по въздигането

на българщината.

Атанасъ 2) се е роди~.? _ВЪ с. ГУ!lица около 1805 г. Баща
му Георги 3) билъ'-единi- отъ по·първитt селени'· въ ё. Гулица
и ималъ силно желание къмъ

Еркечъ, енорийски
СКИ момчета,

свещеникъ

КОИТО учалъ

въ

учението.

Въ

ближнето

село

Михаилъ ималъ нtколко сел
к.жщата

си;

при

него

завелъ

д-Вдо Георги сина си Атанаса да го учи. Отецъ Михаилъ билъ

единствениятъ български свещеникъ

въ тия балкански села;

при всичко, че ТОЙ ималъ работа по енорията си, пакъ успt ..
валъ да учи н1>колко д1>ца. Атанасъ ходилъ наредъ дв-Б зими
да се учи при отца Михаила и се научиль да прочита и пише.
1) Въ красивата приморека градина въ Варна с проектирано да се I1З·
днгнатъ редъ паметници на нарОДНllгt ни труженици. Струва ни се, че нрав
ствепъ дългъ на Прllзнателноеть се на.lага на. парненuи, ЩОТО да увtковtЧЗ1Ъ
памстьта нз ТОЯ ратникъ за бългаРИЗЪ~lа, кзто нзредъ съ проектиранитt па
метници се издигне такъвъ и нз А. В. РJЧШIСКН, l{Oi1TO да краси Варна, тая

българска Одеса, както оня на Ришельо въ рускзта, и дз наПО~НIЯ на бждс
щит"i; ПОКО.lеНIIЯ, че варненци екжла ц"tнятъ СВЪТ.1итt) личности па подобни
свои благодtтели.

') Гл. биографията му отъ Свещ. ИhОI~ОМЪ Ив. К. Радовъ въ • ПамятННКЪ.« Урежда Ил. Р. Блъековъ, Шуменъ 189~, сТр. 549
3) Прадъдитt на Георги пройзхождатъ отъ Призренеко, отъ гдъто СС
прi>сеЛIfЛИ въ с. Гулица.

-12Това не задоволило дtда

Георги; той

сина си и на гръцки; затова е

пожелалъ да

изуч"

отише.пъ въ гр. Месемврия

та

нам-Врилъ MtCTO, гдtто да сепи синъ му И да ХОДИ въ
гръцкото училищее Тукъ въ разстояние на двt ГОДИНИ Ата

насъ се иаучилъ да чете и пише на гръцки. Не стигало само
това, а трtбало и турски да се научи Атанасъ; за тази цtль
той ходилъ

при

единъ

ходжа.

Настанали размирни години

и

Атанась

прибере въ село при родителитt СИ.

Прtзъ

трtбало

да

1820-21

Ге, ВЪ

се

вр-Вме на гръцката "ззвiJра fo\, отецъ Михаилъ, заедно съ нъ
колко още сслски първенци, били вързани и закарани.въ гр.

Месемврия при пашата и затворени; тая сж.щата участь била
постигнала и дяда Георги. До като отишелъ дъдо Георги въ
затвора, присждата за отца Михаила и други гръцки свеще

ници и миряни била р-Вшена. Отецъ Михаилъ билъ откаранъ
и

заедно съ други хвърленъ въ

За добра честь, Д-ВДО

морето.

Георги се

отървалъ заедно съ

други; той отд.авалъ това ва божието провидение.

ЗаТВОрНИЦИ1t били закарани до с. Копаранъ (Анхиалско),
гд'hто билъ рззположенъ пашата I-JЗ лзгеръ. Когато били из
клани вече много затворници настанало едно много бурно
вр1>ме съ СИЛfНЪ дъждъ-грздъ и много свi>ТI<авица и гърмежи.

Бурята дигнала палатката на пашата, КОЙТО силно уплашснъ.

извикалъ: "Харизва.АЕО дУlIlUJИ1Ь на осntаuаЛUJnlЬ ХРUСnZlJЯНU'"
(баашладжмъ каланъ християнларжнъ джянларжнж). И така,
отпуснали останалит-В затворници, между които е билъ и дядо
Георги.

Въ РУСКОатурскатя война пръзъ

182&-29

год. Атанасъ

билъ прtводчикъ на рус.итt, съ' които е ходилъ до Одринъ.
Баща му се ззселилъ-- тогава въ с.
СЛ'ВДЪ заминаването на

руситъ и

Николаевка

(Хадърча).

Атанасъ се прибралъ въ

селото; като грамотенъ, той скоро добилъ уважение отъ
своит~ съселени българи и турци.

Той често е ходилъ въ Варна, дъто се запозналъ и СЪ
турскит'Б и СЪ гръцкит-В първенци и агаларци и съ мадкото

българИаrьрГОВЦИе Селото Николаевка отстои около
отъ гр . Варна, и
тогава

каззз

2

4

'часа

часа отъ С. Везиръ-Козлуджа, което било

(околия)

съ

мюдюринъ;

отивали за разни разправии.

И

Николаевчани

тамъ

тукъ съ честото си отиване

-
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Атанасъ се запозналъ съ агаларитt, които при
не,

безъ

да му правили

н-Вкакво

скоро работата за която е

отивалъ.

на Атанаса, когото въ скоро

отива

BctKO

прtпятствие,

извършвали

Това повдигало

честьта

BptMe избрали за селски мухта

ринъ (кметъ) -'lорбаджия. Като доБИJIЪ Атанасъ първенство,
той вече помислилъ да

отвори

училище

въ

селото си и за

тази цtль ТОЙ, освtнъ дtто говорилъ тукъ-тамъ

съселенитБ СИ, !Iо!3икалъ ,дi>ло
уговорвалъ да,си

село

~аправятъ едно

частно

на

на общо събрание и ги

здание

за

черква

и

учили

ще. На селенитt се виждало това нtщо, като че не ще може

да се осжществи и стояли хладнокръвно,

.

обаче Атанасъ на-

мърилъ ср-Вдетво да ги убtди. Той ззхваналъ да търси учи

тель З3 селото и желанието му
момъкъ

Костантинъ

А.

било

Джновски,

изпълнено.
родомъ

(Ахж-Челебийско въ Родопит-В)

билъ

търси м-Бсто да стане учитель;

като

отъ

дошелъ

се

Нtкои
с.

въ

Варна

срtщналъ

си

Читакъ

съ

да

него

Атанасъ въ гр. Барна, вл~залъ въ паззрлъкъ и на свой счетъ

го ус.ловилъ и завелъ въ селото. Сега трtбвало помiJщение, та
и на това намtрилъ Атанасъ леснината; накаралъ да разтр-В

бятъ и да ззмажатъ заНZlца1nа (стая, гд-Вто си турятъ КЖЩНИ
дреболии за ядене) и тамъ младия

УLJитель

събралъ

10-15

дiJцз, та ги училъ.

Селенитt съ любопитство отивали да гледатъ и слушатъ
какъ се учатъ дtцата

да

четатъ

и

пишатъ и захванало да

имъ се харесва, когато зели дtцата да сричатъ и позаписватъ

и още да п'Вятъ църковни пtсни.

Атанасъ вече разбралъ че

селенит-Б еж готови да го послушатъ, та ги повикалъ на съб
рание, въ което едногласно рtшили да си построятъ учили
ще

и

параклисъ.

Било въ

)847 Г., когато условилъ Атанасъ даскзлъ КОН

стантина, за 500-гроша и да го храни t). Училището захвана·
ли да еrроятъ на слtлующата

година.

Като се чуло, обаче, че се строи нъ с. Николаевкз едно
здание, което щtло да бж.де и за черква и за училище, дош1) Втория учптс.1Ь БИ.1Ъ п. Атанасовъ lt подиръ него КУрТII Добрсf3Ъ,
КОI1ТО по ззнаЯJЪ е бll.1Ъ ШlIвачъ (а.баджи); ВЪ УЧlI.1Н1 UСТО ТОЙ UJИЯЛЪ 11 nptподав:шъ. УЧСНlfцитt сt..1Я.1Н на зс:\шта върху възглаnН1tЧКII, конто

сяли отъ Кж"ЩИ. Чинове нt~fало. Запл.аТ;Jта на
гроша (Т. с.

200

л.); той IIзпълнявалъ

не селски емЪтки.

OllLe

СН

шнвачъ-учнтеля била

друга

ддъжноеть,

дона

ХIIЛЯДО

а ~!MCHHO

вод.е

-
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ла запов~дь отъ Варна да не работятъ маЙеторитt. Атанасъ
чорбаджи въ тоя случай трtбвало да отиде въ града да се

срrВщне СЪ

гол-Вмцип, да

имъ

разправи работата и да се

искара зданието. Говорtло се, че въ тая работа имало гръц
ка интрига. Атанасъ успt.лъ да

убi>ди

правителството, да

проводи една комисия, която да отиде на м-Бстото за да нз
прави огледъ на постройката. Така е станало: отишла коми
сията, вид'hла какво се строи, и кръстили зданието nаnазъ.. евu

(попска кжща), защото имало

единъ

заминала, зданието се

пакъ и се

почнало

UOJ.1Ull:O.

Комисията

искарало,

СИ

половина

та черква, половината училище. Това здание стои днееъ и е
ц1>лото черква. Когато свършили зданието, дtдо Атанасъ вече

ззхваналъ да работи и прtдъ владиката Порфирий и прi>дъ
пашата за да се I1здtйетвува царСI<И ферманъ
та

да

се

за

черковата,

освети.

И това желание на Атанаса се изпълнило. Ферманътъ се

издалъ и на

26

октомври_~_~од.

билъ повиканъ гръцкия

владика отъ Варна; той оевътилъ черквата въ името на Све
1JlU А,nанасu Александрuйсuu,

родъ

отъ

околниТ'Б

села.

при

стечението на много на

На дtда

Атанаса дошло на умъ

да си търеятъ вече и свещеникъ-българинъ, защото досегаш·

НИЯТЪ имъ

билъ

гръкъ

и

за

такъвъ

повикали

свещеника

Иванъ Громовъ (родомъ отъ Беброво).

Селото Николаевка се уредило вече и трi>бало да усп-В
ва и да става примtръ на Qколнит-Б села;

обаче

на

всичко

това побъркала Кримската война.

СЛ-ВДЪ войната 1 ) Атанасъ искалъ да стане учителя Констан
тинъ свещеНИI<Ъ, понеже той му билъ станалъ вече

и

эеть;

1) Въ се.l0ТО БИ.'1а уредена военна болница за ранени 11 болни арапи

воttпнutJ, които БН.1И докарвани отъ KЪ~lЪ Силистра. Болницата сс помъща
ва.13 ВЪ чеТПр(1 ССЛСЮI КЖЩН. Селото хранило бо.'1нит"h, та с било освободено
отъ носене военни припаси н лр. За охраната на болницата има.10 150 души
воnници-араПН J на f\ОИТО прtДВОДИТС:lЬТЪ билъ Хз.1иль-ага,

Прtзъ 1850 г. въ селото квартирували 50-оп поляuи отъ I10.'1скзта
ДИВИЗИЯ, на която наЧ:1:IСТВОТО би::lO въ гр. Варна. ПО.1ЯЦИТ-В СЛУЖИЛИ на тур

uитЪ. Извtеrно е; че тЪзп ПО.1ЯЦН ДИГНЗ.'IИ до С. Пашакьой паметннкътъ на
КрЗ.1Ь В.1аДИС.1авъ (гл. "Сражението при Варна въ 1444 г.", BapHa'~ 1907 г.).

Извъетно е че ВО..1l1ТСДЬТЪ на по.1ЯllИТЪ

опски) 11 че тъ 1I~t:1.1И
ПО.'1У:\IЪсецъ,

знаме,

на което

на

а на синьо -пр~вославниятъ

билъ

червено

кръстъ.

Садъкъ паша (1\1. Чайк
поле

ЛlIчалъ

Турцптъ наричали ПО.1ЯШIО1ТЪ ВОЙНИЦИ )) Инатъ Казакларъ".

ТУРСКИЯТЪ

.

-
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СЪ съгласието на селенип, той билъ прtпоржченъ на влади

ката Порфирий, който го приелъ на
го

познавалъ лично.

драго сърдце, защото

Константинъ билъ

ржкоположенъ за

св"ещеникъ на с. Николаевка. Така били въ селото двама све
щеници, «ОИТО обикаляли околнитt български села.

Обаче

младия попъ Конс~антинъ~не_с!.о~лъ много

Bp'hMe въ селото,
Варна и му далъ ено

ri;.

защото владиката го повикалъ въ

рия при' гръцката черква СВ. Богород-ица~
мi3рилъ ~~~~~~~~збуди

зетя си~. Св.ещ~.!!~.~~_"Константинъ
квата да се обажда по

ДrБдо Атанасъ на ..

българщината

славянски,

.кое

въ

Варна

чр-Взъ

захваналъ въ цър
да

каже

Евангелие,

кое Ектения, и това се~_понраВИЛО __ .на_ варненскитt

които се черкунали въ гръцкитi>. черкви.

Отъ

българи,

друга

страна

не ид-Вло добрt на гърцит-В, та най-сетн-В въпроса се р-Вшилъ:
Константинъ
никъ.

си далъ оставката

Варненски~тt

българи

и станалъ

захванали

български

да

се

свеще

сгрупирватъ,

съставили си община---и' намислили да си купятъ нtкоя кж
ща

ва

за да имъ

нам-Врили

Тогава

служи и за училище

и

купили

на

вече се захванала

чуждо

О,ткрита

гърци въ гр. b'aP·H-а.-·-лтаНасъ
черковния
че,

въпросъ

дtдо

Атанасъ

за

пара«лисъ.

(на

борба

Кюркчи

между

Такъ

Коста).

българи

и

вече се готвилъ да замине по

Цариградъ.

р'hшилъ

тв първенци-българи

и за

име

Прtди

да

замине, оба ..

да се споразумtе съ варненски

и да направи

едно събрание въ с. Ни-

?

колаевка.

Това събрание станало на 21-й мащ.ъ
присж.тствували

пратеници

изъ

1860

слtдующит1>

г.;

на

села:

него

Девня,

Козлуджа, Хасарджикъ, Караачъ, Ботево (Юшенли), НРУМОВО
(Кумлуджа),
Куюджукъ.
насъ.

"днесъ

Суджаскьой,
Въ

Държалъ

lla

Гевреклеръ,

събранието
се

приблизително

двайсеnlЬ 1t иьрвий

слtДУIОЩИЯ

.Alapl11o I860

сани1nп lllJpBeHZ~tt tt С11tарСЙllLllНll 01nЪ
събрани да раЗolНtlслlt.Аtо

HaUlUI111b Цариградски

Гюндогду,

прtдседателствувзлъ
2.

Чатма
д-Вдо

и

Ата ..

протоколъ:

ний долуnодnи

селаntа (гл.

по-долу),

110 черковния BollPocъ~ 110 llрU ..И1ьра на

българи, 01п0 днссо

Ha1JZal1Jo"'o, нuй се

0lnказва.Аtе 011to zplJl(Kal1za llаmрuарt{{uЯ tt неЙНltl1t1Ь владttl~lI.
За наnр1ьдо UaUIUJ1l1b С8еlце1ltll~U да c1tO.Ate1-lуеаnzо ВО божеС1n

seuua1n,a

служба

и.;не1nО

на

болгарС1;UЯ

све1t~енонаlfаЛНtl1СЪ

l1ларUОftо МакарUО1l0ЛС1Сtl Во Царuградь tt всltЧКUИUЬ черков-

-

16-

ии рабоmU1 -като за вrън/ча8'J'а~ вула и дР.1 да се uздаваn'lо 8й
негово И.АЕе. За всиц,ко горпказано се nодчuнява.Аtе.

с. Николаевка, 21 май 1860 г.
Сл-Вдватъ поДписитt:
Пр-Вдседатель: Атанасо ГеоргUС80.

Секретарь: Свещ. К. А. ДЖ1l0ВС1СU.
Д-Вдо дука 1) отъ с. Девня.

Коси tt ефендито СmОЯ1l0 отъ Козлуджа.
Сnрю и дU.Аtumро отъ с. Караачъ.

Бан'J'У отъ с. Хасарджикъ.

"

Атанасо и l(еЛ1J МuхаЛ1J ОТЪ с. Ботево.

де.А!UРъ отъ с. Крумово.

"

Бою отъ с. СуджаскьоЙ.

»

Злати отъ с. Гевреклеръ.
Хаджи Доuчу отъ с. Гюндогду.

Бою отъ с. Чатма.
дuмиmрй отъ с. Куюджукъ.

Атанасъ съобщилъ това рi>шение въ Цари гра дъ. На
юлий сжщата година имало друго събрание,
с.жтствували

първенци

Добричъ и Балчи~ъ,

.отъ

ОКОЛНИтВ

които едногласно

с. Николаевка протоколъ и

което

градове:

24

при

Провадия,

приели дър~ания въ

опълномощили

..

отиде въ Цариградъ, д-Вто да говори ззедно
пр-Вдставитель Хаджи Ивзнъ Вълковъ

въ

2),

дядо, Атанаса да
съ

добришкия

отъ името на всич

китБ българи на BapHeIJ.C~!J~ .~_~ржгъ (санджакъ).
Въ това събрание се рtшило още да се МОЛИ правител
ството за да позволи да се·~ОтВОри - въ Варна българско учи·

пище. Атанасъ подиръ това заминалъ за Цариградъ;

по не

говото настояване и съ съдtйствие~Q на варненския мютеса
рифинъ Аширъ-бей и мюФтия~а-'Кж~жчлжлж-Мемишъ Ефенди
1) Лука пройзхожда 01'Ъ С. ЧОМliею~оfi (Ямболско) ~ той и~а най-голtма
З:lсдуга

за

съграждането

на девнснската

ното учшшше. Животоописанието
КОВЪ. Варна, 1882, стр. 21 и др.

черква

и за

отuарянето

му гл. въ .3юмбюлъ-цВ'tте".

на

тамкаш·

Ид. Р. Б.rlЪС

') Той е роденъ въ Ескп-Джумая. Въ Добричъ билъ извtстенъ ПОДЪ
название: IIДЖУМ;\Лж. ХаllЖИ Чорбаджи·. Отъ джумая се прtсе.1И:J.Ъ въ доб
ричъ прtзъ 1833 Г., OTJI:tTO нrговитъ двама синове Стоянчо в Господииъ се
прtсс.'IИ.'lН въ Варна (пръзъ 185t г.). Х Вълковъ се поминалъ на 130 годиш
на

възрасть;

ВЪ

еНllчерско

ПОМНИЛЪ седемь Войни.

(кърджалийско) nptMe

той би.:IЪ на

18

ГОДИНИ.

-17-

В. г.

0.6.

на скоро е билъ полученъ ферманътъ за училището. Атанасъ
слtдъ толкова трудове за

БЪJIгарската черковна независи

моеть оставилъ своит-В кости въ Цариградъ въ гробищата на

Егри Капу, като прtдалъ Богу духъ на 20-й юлий

Спомени на свещенина К. дЖНО8СIi"
На
Варна

l1-й май

1860

г. се състави

българска община;

за

пръвъ

1865

г. *).

1).

пжть въ гр.

пе-

чата и ноеtше надписъ: "Бъл
гарс'Ка УЧltлuu~на 06u~ииa. "Съ
гласие, дорзосmь
обр.

отъ:

1 2).

Хаджи

РОВо 3).1

u УСn1ЬХо l'

(гл.

Общината се състояла

Cma.AtamIJ

Хаджи

Рали

Сиде
Мавро

диевъ ').1

Никола

даехалово r»,

Сава

НИ'J'ола

Георzевuчъ

и

Косmадино

6).,

1.1. Тюлево 7)J хр.

IIОnО8UЧЪ 8) и свещ. К. дЖНО8'
ски.

Обр.

1.

*) Атанасъ е10ЯЛЪ ВЪ Uариградъ четири ГОДИНН на СВОИ разноски. Ло~
миналъ сс по връмето на холерата. Той думалъ: "Дордtто не видя да се
опжтятъ български владици за въ Българско, азъ Ht!\fa да си отида отъ тукъ·.
И наистина той си не отиде. но и не доживъ да види свършено до край
светото народно дъло, 11 нс дочака да се изпъ..'1Нll неговото пламенно желание

(Зюмбю.'Iъ-цв1>те, Ил. Р. Блъсковъ, Варна, 1882, сТр. 36).
Роднинит't на Атанаса
имали
на!dъренис
да донесатъ
отъ
Uари
градъ останкитъ му JI да ги погrсбатъ въ черковния дворъ ВЪ с. Никола
евка. донесена била обаче само надгробната плоqа, която е поставена вър
ху гроба на сдинъ роднина на АтаН1са. който билъ убитъ оп разбойници.
Плочата е МрЯ~10р:lа 1'70 М. ДЪ.lга, 0'8'1 м. широка и 0'20 м. дебела: по
краЙlцата ТЯ с украсена съ лазени BtnKII и съ розети по Ж-ГЛО8етi> й. На гор
ната страна на плочата сж изобразени два ангела, държащи в1>нсцъ и подъ
т-Вхъ ЧОВЪНIЮ( черспъ 11 Д13t KOCTH~ ПОJ10жени нз кръстъ. Върху плочата има
наllПИСЪ: • Бrатс, бдаГОСЛОИ!1 мужа IIменуемаго А. г. (слъдва IIЗВ.lсчение отъ
светото Пllсание гл. ХI и ХII, стихъ 19 И др.) приспособено въ смисъ~'1Ь на
черковна борба).
1) Роденъ въ с. Читакъ (Родопитъ) ВЪ 1830 Г.; училъ се въ Плавдивъ
и пъ Т.-Пазарджикъ при даскзлъ Никифоръ отъ Елена. Пръзъ 1847 г. К. д.
ДОluелъ ВЪ Варна; той разправя че имало тогава молебснъ по случай утих
ване на морска буря, която била ТО.'1кова голъма, че мореКlIт1> вълни се
пр1>ХВЪрЛЯJlИ пръзъ кр1;ностната порта "Ске~tЯ 1:аnусу" (г.". плана на гр. Варна
подъ N2 VП пъ Извt)СТlIята на Арх. дружество Варна, 1909). Не се помни да е
ставала другъ J1ЖТ1> такава ужасна буря# l\10..1сбенътъ билъ на тзбията • Иени
Дуня и (срtщу вълнолома). Събрани сж били тука .турии и християни.
Пръзъ 1854 г. К. Д. отива пъ CO~1YHЪ) посътява гроба на св. ДИМIIТрИn
Солунски, гдi>то му се случва ныlоo необикновенно, разказано въ книжката
.Едно откровение въ солунската черкова св. Димитрий" (София, 1905, стр. 8).

2.

-
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Въ първото си засtдание, станало на

ll-й май,

общи

ната разгледа молбата на Кою Чорбаджи отъ гр. Балчикъ за

да се изпрати зеть му Димитръ въ Цариградъ при Илариона
Макариополеки, който да го ржкоположи за

свещеникъ нъ

гр. Балчикъ. Сл-Вдъ единъ м-Бсецъ се върна Димитръ като
свещеникъ i).

Гърцитt

въ

Варна

останали

смаяни

отъ

тая

рi3шителна постж.пка на българиТ'h.

По покана на цариградекит-В българи и варненци рtша
ватъ

да

не

тh и заедно.

припознаватъ

вече

Окончателното

патриаршията

рtшение

по

взело въ с. Николаевка на едно събрание,

съ

този
по

се

инициативата

на Атанасъ Чорбаджи, подъ крушата при извора

Съставя се протоколъ,

владици

вълросъ

"Харлата".

подписва се отъ присжтствующит'h и

се подпечатва съ селския печатъ.

СЪ

писмо

отъ Bap~eHCKaTa община се изпраща на Илариона въ

Цари

градъ,

като

се

молtлъ

при

Тоя

това да

протоколъ

заобиколи варненско,

гдtто имало да се осветяватъ новопостроени черкови по се
пата (напр. въ с. Гюидогду) което и обiJщавалъ да изпълни,
но отлагалъ, ВИДИ се, поради усложнението на

работитt

въ

Цариградъ.
Въ

1857

г. К. Д. се ржкополага за СВСЩСНИКЪ въ гръцката чсрква СВ.

Богородица въ Варна, гдъто е служилъ като енорийски

евещеникъ

до

края

на 1864 г. Отъ 1865 Г.• К. д. става свеIuеникъ на първата българска черква
СВ. Архангелъ Михаилъ, при която и до днссъ живъе въ най окаяно положенис.
J) Не. Церовъ. Отчетъ на д1>вичееката гимназия. Варна, 1898, сТр. 21, 22.

3) Родомъ отъ г. Оръховица; той направи голъми пожертвувания за
българското училище (гл. "издръжката на българското училище·).

')
')

Родомъ отъ гр. Шуменъ.
Отъ гр. Самоковъ, секретарь на руския вицеконеудъ А.

Рачински.
г.чавни дъйци по възраждане българщината.
1) Отъ Казанлъкъ (отъ семейството духневи) ; К. Т. неуморимо пома~
галъ на дЪлото, като дългогодишенъ сскретарь при БЪ.'Iгареката община.

8) Родомъ отъ В. Търново -

8) Отъ Калоферъ.
О) Варненскиятъ владика наклъвеiИЛЪ

по внушението

на

цариградския

Димитра

паТРllархъ;

Димитръ подъ стража въ Цариградъ.

рtшило

пр-Вдъ
сс

да

правителството
се

изпроводи

За да избави Димитра, свещ. К. Д. сс

споразумtлъ съ варненския католически свещеникъ Дамянъ (Di Апrigо), съ
когото се лобр-Ь познавалъ още отъ ПЛОВд\lВЪ. Послъдниятъ изпрати.'1Ъ TC.ttCграма (шифрирана) до папския викаръ г. Брюнони въ Uариградъ (въ коле
гията 5t. Benoit на лазариститt) че ще пристигне свещ. Дпмитръ който жс
лая.'tъ да стане униатинъ. Гавазитt на г. Брюнони го завели
каръ че турцитЪ и гавззит-В отъ гръцката патриаршия иека.1И

при него, мз
да го зсыатъ

на сила отъ католичеекитъ гавази.

На 20 декември 1860 г. била отворена униатска черква въ Пера н
Димитръ е служидъ въ. нея като първи униатски свещеникъ; той ПО~'Iучилъ
титла:

"ВСЛИКЪ икономъ" .
Когато се развали унията, Димитръ се върнадъ прtзъ М. юни 1861 г.

и е станалъ пакъ свеlценикъ въ Балчикъ (до

1865

г.).

-19Въ Варна е билъ тогава руски КОНСУЛЪ Александръ Ра
ЧИНСКИ, човtкъ набоженъ и добъръ славянофилъ, който ис
калъ отъ гръцкия владика да му 6тетжпи черковата "св. Ге
орги"

въ

която да ее СЛУЖИ поне

веднажъ въ нед-Влята на

славянски язикъ. Разбира се, че гръцкия владика не е можалъ

да удовлетвори искането на руски~ I<ОНСУЛЪ, когато страститt
и гоненията между българи и гърци еж се разпалили до край
ность. Консулътъ наЙ·сетнt ПОМОЛИЛЪ да му се отстжпи мъ

настирътъ "св.Димитъръ"(ВЪ Евксиноградъ),игуменъ на КОЙТО
билъ българинъ оть Търново, което и сполучилъ. На
густъ

1860

г. станала голtма служба съ петихл'hбие,

присжтетвували

всички разпалени

българи.

консулътъ държалъ р-Вчь на българитi>,
ловятъ за духовното си просвещение

Сл'hдъ

6.. Й

ав

на КОЯТО
службата

че трi>бва да се за

и имъ обtщалъ, че на

слъднята година непр'hмено ще еж открие славянска черкова

въ гр. Варна съ издържкзта

на руското

правителство.

КОН

сулътъ искалъ отъ по·виднитt

българи да обмислятъ въпроса

за откриването

училище.

на

българско

Единодушно се

pt-

шава да се открие училище и веднага се събрали на 6-й ав
густъ

1860

г. помощи за издръжката

му.

Най голtми суми еж эаписали слЪднитt. лица и еснафитt:
Иеромонахъ

Teoдocu~

СВ. Димитръ

Аmаиасо

игуменъ

на

мънастиря

2000
1000

10)

Чорбаджи отъ с. НИI<олаевско

СtJ'tоянцо Хаджи

l1ваНО8ь

11)
Госnодино Хаджи ИваНОВ1J 12)
Хаджи Cnztl.Jta1J'lo Сuдеровь

лв.
ЛВ.

1000 "

1000 "
1000 "

За уиията въ варненския окржгъ нека отбtлtжимъ слъдньото: .На 24
януарий 1861 г. варненскпятъ Порфирий изпраТII.'lЪ дяконътъ си Агатангела
съ "емирнаме" въ добричъ да събере В.13J.lIчината по 50 гроша на вънчило;
властьта повикала първенцит1=; Бр. х. Икономови, Иордана) х. Васила и Бояджи
Георги) КОИТО принудила въ разстояние 11:\ 2'4 часа да събератъ паритt или
че ще ги хвърли въ затворЭ t но Tt казали че не припознаватъ ПОРФИРИЯ 1 а

"УНl1ята;q В.'1зстьта ги оетаВИ.'Iа свободни. Повикани били н1;кои отъ селекитt
кметове, 110 и Tt ОТГОВОрИЛИ сж.щото" (Г. ДИМIlТРОВЪ. Княжество България.
Пдовдивъ. 1895, It стр. 389).
10) РоДомъ отъ В. Търново (отъ семейството "f{антарджиолуll).

11) Отъ гр. Ееки Джумая.
12) Братъ на прtДИШНIIЯ, синъ на х. Иванъ ВЪЛКОВЪ 1 народснъ прtдста·

витель отъ Лобричъ въ Uариградъ

(во черковния въпросъ). Господинъ е би.'1Ъ

единъ отъ най влиятеЛНИТЕ Бъ.lгари въ Варна. Изъ селата въ Варненско го
варятъ, че той "снималъ хората отъ б·t;снлка". ГОСПОll.llllЪ IIмалъ почетна титла
"а-а (Т. е. ага);

имало запалени

той

5

ималъ

свещи.

право да

излиза

вечерь

съ

фенсръ,

въ коПТО

-

20ЛВ.

Савва и Нuкола Георгевuчо

600

А,nанасъ и Георги ПОПОВо

400 "

Косmадин,й

Тюлево

13)

.

200 "

Христо ПОПОВо

-калаuджuйс-кu

200
200
200
100
100
100
100
100

хал 6урджuйсuu

100

Янахu ЖеUО81J

14.)

Хаджи Рали МавРудuево
Еснафuтn:

абаджuuс1СUЙ
uюричuйскu

n

дюлгерски

"

бакърджийски

"
"
"
"
"
"
"
"

Търговци. гърци еж записали:

Лu.м ttl1tp О КО1tуЛО

1ОО n
100 "
1ОО "
100 "

Саuалуuа
Иванuсй Чико

Георги Филибели
Мухтията Ибutuо Ефенди подари ОТЪ вакуфиrБ

400 "

Единъ гражданинъ
Събрали се десеть
рззумнитi>

община

българи

съ

800 "
хиляди

рtшено

лева и по еъв-Вта на благо ..

било да се дадатъ на гръцката

условие да се издържа

гръцкото училище t

дава български

български

учитель

при

който три пж-ти въ седмицата да прtпо·

язикъ на българекитt

дtца.

Гърцит-В отка·

зали на тая българска отстжпкэ. Тогава българската

община

рi>шава да купи за три хиляди лева MtCТOTO, гд'hто е старата

българска

черква

е билъ эетъ върху
състоятеленъ

.,СВ. Архангелъ".
Кюркчи

Документътъ за м-Бстото

Коста Димитровъ, l~)

почтенъ и

бъnгаринъ.

Първото българско училище се открило на I·Й Сеllmе.лt
ври

z860 z. 18)
13)
1.)

,

t')
'18)

въ кжщата

на

Балтаджи

Пейко

17).

Първиятъ

Отъ с. Арбанаси (дц В. Търново).
Отъ Ямболъ.
Оп В. Търново.
Свещ. К. д. НЗВЪрlUИ водосветъ съ ПОЗВО.1СНlIС lIа гръцкия владика.

г. Димитровъ (Княжество БЪ.тIгаrия 1. 1895, стр. 240) казва че УЧИ.'1ИЩСТО било
осветено на 12 августъ и ИВ. Utропъ (Отчстъ на ДЪБ-та гимназия. Варна
стр. 20) казва, че било отворено на 19 августъ. Отварянето на учили
щето изненадало другит-t наРО.lноети БЪ ГТ'Clд:l. Т() падн:mо като ГГЪ~fЪ най
вече върху гагаУЗlfгt, наежени срtщу българщината. Какъвъ шумъ ПОДIН'нало
у тъхъ първото бъ.'1ГЗРСКО УЧИЛllurе се Вl1жда ОТЪ с.ТВДНЬОТО любопитно по·
кзззнпе на една гагаузка; баща fr IIрнкаЗВ:1.1Ъ. че "християни /1 негодували,
когато се отворило УЧНЛl1IЦСТО, ЗШЦОТО спорсдъ него въ B:tPH:l 1Ltt.!la да земс

1898

-21български учитель е билъ Константинъ Т. Арабаджиевъ; чис
лото на ученицитt е било 281~.

На слtднята година се почва постройката на ново учи
лище 19). Като се изкарва

първиятъ

ненскит-В гагаузи почватъ

да

етажъ на зданието,

ззплашватъ

вар

работнициrБ

и да

нападатъ върху имъ. Единъ день гагаузитБ направили демон
страция пр-Вдъ турското управление

изисквали

отъ

тогавашния

спр"h по-нататъшното

(конака)

мютесарифинъ

и

строение на училището.

летворила желанието на гагаузит-В

настоятелно

(Аширъ Бей)

да

8ластьта удов

и съ стражари спрtла ра·

ботип му.

Въ това

BptMe

влиятелниятъ

българинъ

Атанасъ

Чор·

баджи биnъ въ Цариградъ,

като прtдставитеnь отъ варнен

СКО по черковния въпросъ.

Свещ. Джновеки писалъ на Ата

насъ Чорбаджи за случката съ гагаузит-В и му иекалъ CЪB~
титt, какъ да се поетжпи за да може да се доискара започ

натото ·училище. Отговорътъ на Атанаса билъ: да отиде при
мюфтията Ибишъ·ефенди, който му билъ голtмъ приятель и
комуто писалъ по въпроса;

той

ще

му спомогне и нареди,

каквото тр'hбва да се направи прtдъ властитi>. Ибишъ ефенди

съчинилъ една мззбата (заявление)

отъ страна на българитt

до централното правителство, далъ я на свещ. К. ДЖНО8СКИ
съ прtпоржчителни писма до

KMeTOBeтh

казза (околия) за подписване и

на

козлуджанската

подпечатване.

Сжщата

маз

бата била разнесена отъ лруги лица изъ. каззитБ: Добришка,

Балчишка, Манкалянска и Провадийска за подписване. Съдър
жанието на мазбатата било,

че

6-rnхъ каази на

санджакъ

варненския

желае да се обучаватъ дtцата

за

едно

централно

санджакъ въ гр. Варна.

Свещ.

население

orь

(мютесарифлъкъ)

не

му по гръцки езикъ И, поне

же нtмало българско училище,

ферманъ

българското

молtли падишаха да издаде

българско

училище З3

ДЖН08СКИ

ц-Влия

отнесълъ мазбата

въ Цариградъ на Атанасъ Чар·баджи,' който я прtдалъ гд-Вто
8

връхъ българщината (.Варна да булгарлы<ъ олаДЖЗКЪ ). Съ туй се обяснява
и по-нататъшното враждебно настроение на фаНЗТПЗllранитъ гагаузи CJlptMO
българското д1Jло въ Варна (Ив. Utrовъ, отчетътъ стр. 20).

17)

18)
мичета.

Отъ С. Гюндогду.

ИВ. Ц1>ровъ

(отчета стр.

21)

:Училището имало два етажа.

казва, че имало

Горниятъ

25

момчета 11

15

мо·

етажъ се състоялъ отъ три

стаи и служилъ собственно за училищно помъщение; двtrt стаи били класни,
а третята служила за турганс на УЧИ.1ИЩНИ потр1Jбности.
19) За I1здзнратель билъ поставснъ х. Иванъ К3.'1иноолу (ОТЪ В. Търново).

-

22-

трtб~а. Докато се издаде фермана, изтекли се деветь м-Всеца.
Пръзъ това вр1.1ме училището стояло непонрито и

материа

литt му били разграбени отъ гагаузит-В. Като се получилъ фер
манътъ въ Варна, мютесарифинътъАшир? бей го прочелъ въ
двора на конака (сегашното окржжно управление). За

тая

цtль сж били поканени всички· 'подписавши маэбатата бъл .
гарски и турски мухтари (кметове); събрало се MHoro народъ
ВЪ двора

на

конака

отъ

разни

ретарь на бея поднася съ

народности

особенъ

и

главниятъ сек

церемониатъ

султанския

ферманъ на мютесарифина, който гръмогласно го прочита на

събрания

народъ.

Присжтствувалит'h

гагаузи и гърци оста

нали въ голъма изненада.

T~ нищо не знаяли отъ това, що

се вършило съ мззбататз,

нито

му излtзе края

косвеното

съ

пъкъ

откриването

припознав~~.~.. ,.9.Т.?_

на

подозирали кждъ ще

българското училище и

. . ВластьТа

българска

училищна

община.

Училището
отъ тогавашния

20)

било

доправено

и тържествено

гръцки митрополитъ

руския

консулъ

Порфирий,

Рачински,

ствието

на

властьта

и на всички живущи въ гр. Варна българи.

ването на училището се извършило

осветено

ВЪ присжт

пръдставителитБ

на

25

юли

1862

на

Осветя

г.

* * *
Рускиятъ вицеконсулъ А. Рачински искаше Bci>Ka нед-В
пя да поctщава черковната служба,

стига

вършваше на езикъ, който той разбира

само тя да се из
И

за

това често пжти искаше отъ гръцкия владика Порфирий

да

.. СВ.

му отпусне черковата

Георги"

славянски.

ВЪ града, за да се C-ТJужи

въ нея на славянски езикъ. Владиката

би б-Вше наклоненъ да удовлетвори
митрополититt"съвtтници

-

по добротата си може

искането на консула, НО

не се съгласяваха на това. т-в

npt-

чеха вctкакъ да не се зароди 'славянския езикъ въ Варна, а
покрай това да се съживи и българщината. Обаче на гол-в

миrВ

праздници, когато тр-Вбваше да присжтствува консула

въ черковз, влаДИI<ата ми раэр-Вшаваше да

20) Прtди пристигането на фермана
волително

за доизкарване

на зданието

ПОЗВQ.'lИТелно съ денословие

7

отъ

декември

9

мъсеца разкрито (стр.

еванге-

Сава Георгиевичъ изпросилъ поз
мютесарифина

1861

пакъ работата на училището) се пазило у С.
цъли

прочета

39 на отчета).

ГО)

отъ

Аширъ бея.

който

Георгиевичъ.

день

се

Зданието

Това

почва

стояло

-
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лието на славянски езикъ. Най-сетн-В А. Рачински прi>дnожи

на владиката да му ОТСТЖПИ мънастиря "СВ. Димитъръ· вънъ
отъ града (въ Евксиноградъ) и тамъ да се служи на славян
ски, когато имаше КОIIСУЛЪТЪ свои И царски праздници, напр.

като възшествието на пр-Встола на руския царь и други. Вла
диката се

съгласи на

това И

ме

изпращаше

да

извършвамъ

черковната служба въ мънастиря. За една такава тържестве
на служба на

6-й а вгустъ, консулътъ пови"а двама

пtвци отъ Цариградъ и той

руски

заедно съ NХЪ взе участие въ

службата. Нtколко пжти подъ редъ служихъ въ мънастиря
литургия и консулътъ съ виднит-В българи·търговци винаги
присжтствуваше на черковната служба. Слi>дъ черковния ОТ

пускъ ставаха срtщи и запознанства между българиТ'В я кап
l

сула и главенъ въпросъ между т-Вхъ бtше, какъ да се сдобие
гр.

Варна.съ

черковз,

въ

която да-се служи на славянски

е}икъ':;'-Рачински виждаше, че на българитt не
дълго вр-Вме да си поетроятъ
ходатайствува

прtдъ

правителството

единъ руски параклисъ,
рит-В и чр-Взъ който

61>

възможно З3

черкова и взе инициативата да
си

за

откриването

на

който rцe прибере BptMeHHO бълга

може

би

ще

се осуетятъ българекиrn

намtрения да нападатъ и отнематъ гръцкитt черкови. Кон.
сулътъ сполучи въ ходатайството си и откри руски параклисъ

въ кжщата на Залжмоолу

Кости

21).

Освещението

на

парак-

11) Г-нъ Иос. Стояновъ, синъ на Стоянчо х. Ивановъ, драгоманинъ при
руското посолство въ Цариградъ, съобщава ни слъдньото: .Прtди отваря
нето на РУСКИЯ параклисъ ВЪ Варна е билъ директора на гръцкит1> училища
АрхимаНДрllТЪ Филаретъ, който сс УЧИ.1Ъ ВЪ Русия II въ ГРЪЦКОТО духовно
училище въ UnрlIградъ. Консулътъ Рачински сс запозналъ СЪ него и му казалъ
че тръбва да сс въведе български еЗИI<Ъ въ ГрЪЦКIIГБ училища. Филаретъ
говорилъ единъ день ВЪ съвъта при гръц(ата митрополия, че е НУЖДНО да

се въведе български езпкъ ВЪ гръцкитt училища, защото населението въ
селата е почти БЪ.1гарско. Тогава става на крака покойния Стефанаки Тео
фако, и каза:
ПО-НИКОЙ начинъ не се съгласявамъ да се въведе български
езикъ въ гръцкит-В училища; прtдпочиrамъ да видя гробовет-В на двамата мн
синове, нежели да чуя български езпкъ. Сд1>дъ Теофако протеетир:ши и дру
ппt членове на димогеРОНДlIята (МНТРОПО.lItТСКИЯ съвътъ) противъ смыостьта
на Фнларста за гдъто прtД:IОЖИЛЪ да сс въведе БЫJгарекия езикъ въ гръц
I<OTO УЧИ."Illще. На слtдующия день го уволнили отъ службата му. Тогава
Филаретъ отишелъ цри Рачннскп и му рэзпраВИ.1Ъ случившето се. Филаретъ
получавалъ 10,000 гроша годишна заплата отъ гърцитt. Рачинскп му казалъ.
че отъ деня на уволнението му ще ПО.1У 11 ава отъ руското правите.:rство 8MtC-

то 10000 гроша 1000 рубли т. е. 20000 гр. Консу_'1ЪТЪ му объща още, че като
отиде въ PYCV-n, ще се старае да по.'1учи още 1000 рубли отъ СВ. Синодъ,
както и стана. КОНСУЛЪТЪ

наты<ии тогава въ едната часть на голtмата си

KB:tp-

тира въ дома на х. Кости 3а.1ЖМООЛУ едпнъ хубавъ параклисъ, дЪто захвана
ли да се черкуватъ CBtCTH~lТt) бъ.1гари, за да
на натерния си еЗИI<Ъ".

СЛУIU3ТЪ

божествената служба

-

24-

Лиса СТана на 12 априлъ 1861 г. ОТЪ мене, свещеника Иванъ
отъ с. Кззълджиларе и архимандрита Филарета 22).
На
фирий,

30

Ноември

1864

г. се помина гръцкия владика Пор

при когото служихъ

Прtзъ

евещеникъ на"митрополията.

г. се събрахме българит-В,

1865

Сава Георгиевичъ

въ кантората на

и рi>шихме да протестираме прtдъ прави

телството и патриаршията
черкова

f{aTO

че не можемъ вече да етоимъ безъ

и че H~Ma да приемемъ

шията, до като не се рззр-Вши

НОВИЯ

Протестътъ ни се подписа отъ
санджакъ. Българитt искаха

владика

черковния

села на варненския

50-60

отъ

отъ патриар

въпросъ.

властьта: ИЛИ да имъ се

раэрtши да си построятъ нова черкова или пъкъ ще взематъ

на сипа една отъ гръцекит-В черкови. Българит-В тогава р-В
шиха да взематъ черковата "св. Георги". Извtстно стана на
всички, че на 10-й февруари

1865

год. ще се отнеме на сила

казаната черкова,

както биде взета

"СВ. Богородица"

въ Пловдивъ; турскитt власти приготвиха

12

души турци,

прtзъ

които да употрtбятъ

1861

и хладно

случай че стане нужда, само да не допущатъ

черковата. За да се изб-Вгнатъ
отказаха отъ намtрението
сарифина да му с'Ьобща

.

изпраща

приготвенитi;

способи

долния

етажъ

кръвопролитията,

г. черковата
оржжие,

въ

отнемането

на

българит-В се

си и азъ самъ ОТИДQХЪ при мюте
рi>шението

12

души

и да го

турци.

на училището

нар-Вче "св. Архангелъ Михаилъ". На

помоля

да

не

рtши се да се при
за черкова

14

февруари

23)

и да се

1865

год.

пръвъ пжть служихъ ВЪ нея и азъ й б1>хъ първия свещеникъ.

На Великата ежбата, когато трtбваше да се обикаля черко
вата (черковната процесия), тогавашниятъ мютесарифъ Абдулъ
Въ параклиса БИ.1З турсна камбана, която по пока:ЗI1НJlСТО на СВСIЦ. К.
ЛЖНО8еки била нзмtрепа въ морето до св. Яни (ЧаТ:lЛЪ-Т,НI1Ъ) между мънас
тира "СВ. Димнтръ" (ЕВКСИi\оградъ) и .СВ. Костадинъ" . Камбаната произли
зала отъ rРЪUI<НЯ корабъ (ВЪ който има,по параЮII1СЪ),

KOt1TO обикалялъ пр1>зъ

bp-tмето на гръцката завtра (1821 г.) брtговстъ на Черно море и др. Когато
би..'1Ъ обtсснъ въ иарllградъ lJaTpllapxa ГрllГОрНЙ турското правителство запо
вЪда.110 да бждс. потопенъ кораба; това СТ:lпа до св. Яни. До Чаталъ-ташъ се
виждатъ жслtзни части на австрийския параходъ Трапезунтъ, който билъ
изхвър.пенъ на брtга прtзъ

1878 г.
'!) МИТРОПО.lltтската гръцка черква св. Атанасъ би.1З построена пръзъ

1838 г. и СЪ помощи на българит1> отъ града и оп селата въ Варненско
(г. Димитровъ. Княж. България. 1, сТр. 241).
23) За построяване иконостаса бългаРIlТЪ повика .'1И гърка Хаджи Петръ,

дограмаджи,

който симпаТИ311ралъ

на насъ. Той ПОJ10ЖИЛЪ клътва, че н-Бма да

изкаже нищо (съобщено отъ Г·жа Линка Бърнева, сестра на Сава ГСОРГИСUИ4Ъ).
Ст1>нит1> на черквата би.'1И покрити съ басма.

25, --:. Рахманъ като се разпореди да се п'р-Воблtчатъ 25 души млади
Българи

въ стражарска

и да лрi>дотврътятъ
сърденитt
взехме

форма, за да пазятъ

възможнитt

гагаузи и Измирли-гърци.

икони и други черковни

лаевеката

черковз,

съ

които

си

редъ и тишина

смутове отъ страна на раз
За

24)

новата

принадлежности
служихме

почти

черкова

отъ Нико·
година,

до

като такива се набавятъ. Тия черковни в-Вщи бtха донесени
отъ свещ. Ив. Димитровъ

Бакърджиевъ,

Курти .цоБРfВЪ, Слави Стояновъ
осветяването

на черковата

ни пристигна

февруари,

НОВЪ ГрЪЦКИ владика

латриархъ.

26)

Петръ Анастасовъ,

и Добри Бацовъ 2~). Сл-Вдъ
въ гр. Варна,

Иоакимъ,

на

20

сегашенъ гръцки

Първит-В епитропи на българската черкова бtха

Киро Па1-nрUКОВо 27)" Сnасъ Дu.JtutnрО8Ъ

28)#

:

Кожухаf>о I{ОСn1а

димитРОВа, l(oHcnt. ДU.АIUl1zРОВ7J u Хадж'U Никола А6адЖU1nа.
Единъ отъ влиятелнитt българи е билъ АнгеЛа а·а (Ге
оргиевъ)

29); той
30).

има голtма заслуга за прi>вземане черква въ

Провадия

Осв'Внъ
въ

Варна

тБхъ българи, за

20

още

сл-ВдниrВ

СmОЯНО80 (синъ на
хово

отъ Котелъ,

Стоянчо

23)

Христо Т. Груево,
Хаджи

И8ано~

(до

27)

г.

които с'поменахъ, имаше
помня)

KOJ!Koro

х.

Ивановъ):

JJIаРUн'О8UЧЪ

Уlосuф7>

21)

21) С,nойко Вла ..

отъ Свищовъ 31),

25) Хаджи С111ефа1l0

отъ

Шуменъ,

Георги Табака (г. ИВ. Караильовъ)

24)
26)
отъ

2~) Тtзи ГЪрЦИ отъ гр. СМИрН(I (Измиръ) били върли пеПРИЯТС.1И на
българитt. Измирлиитt били богаТ1I търговци, Д~елепи, касапи и др.; ТЪ но
сили голъмъ фезъ съ дълъгъ пискюлъ (висящъ до раМСllСТЪ) и въ по. .
яса пищови 11 дълги ножове. Сдtдъ освобождението тъ се ПЗСС.1ИЛИ отъ Варна.

25) ИКОНlIтt

имали

да

БЖllатъ

прънесени

прtзъ

крtпостната.

порта

ItИ6рахамъ капусу" (гл. въ плана на гр:lда подъ N~ IV), КОЯТО сс намир::tЛR
на площада прtдъ мж.ЖЮlта ПJМН:lЗИЯ. Пазача на портата, по името нз който
е БН.'l8 нарtчена портата, симпатизиралъ на БЪЛГi1рllТЪ, та бllЛЪ прtлitзвtСТСIIЪ
че lНС CT:lHC ПРЪН:lСЯIJСТО на Иf<онитt (съобll~енис на СТОЯIIЪ ИваНОIJЪ).
26) Въ 'сжсъдството на бъ.lгаРСКtlта ЧСрКВ(1 БИЛ:l построен:} прtзъ 1866 г.
черквата св. Никола. 110 завt)lЦ:lIВfСТО 11::1 Параскева Ннколасвъ тя JIМilла да
бжде построена до 60лннuата П<1Р. ННКО.1аевъ. Гърuитt обаче я Гlоетроилн
до българската за да попрtчзтъ на нея.
2'1) отъ с. М.жРЗС80 (Лозенградско).

28) отъ illуменъ (с:шtllеджlt).
39) отъ с. Бълнца (ТрЪвнеIlСКО). Изъ селата въ Варненско

It I1роваДИЙСI<()
8
I'О80РЯТЪ че ТОЙ снималъ .хората 01Ъ бtСИ.тIкз • Ангелъ Г. сс с ожеВIIЛЪ за
дъщеря на много заслужилия д1;сцъ Господинъ Хаджи Ивановъ.
U

30) Гl1. статията .възражданисто БЪ:JгарШИНrпа въ Провадия •

ВЪ дома му сс е КрИ.1Ъ прtзъ 1860 г. сиеи!. К. Джновски коНто безъ
знанието на гръuкия владика Порфирий е отишслъ да направи ОКО.10 Б() nt)H-

31)

чавки безъ Зllмане вуло за В.'1адикаТi1 въ С. ХаС<1рДЖНКЪ. Ха мб:J р., 11 ,
Ботево, ГЮИДОГДУ 11 др.

К:lр:l:lЧЪ,

-
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Панагюрище, 29) Маuоло MytJ1,aBa~ 30) Абаджи Недnл'Чо !Jaралиево отъ с. ПалицитБ (Габровско), 31) Паnазъ Ивано отъ

TptBHa, 32) Стояно бахчева1tджu, 33) Драгаио Васu.лево~ 34)
С,nойхо Же"О80 отъ с. Карахюсеинъ и синовет-В му Д{e"o~
Коста, Иванъ tt Тодоро. Ст. Жеково происхожда отъ Одринъ,
гдrБто баща му е билъ свещеникъ, 35) Арабаджи Тодоръ отъ
Ямболъ,

36)

Анmонъ_ Heд1'bД~n8Ъ

l{арабаmа1(,1J отъ с. К"уЮД

жукъ, 37) Яна'хи Фурнаджи отъ Ямболъ, 38) Терзи Никола
ОТЪ с. Дебелецъ (В. ТЪрНОВСКО)1 39) Арабаджи Сmоянъ~ 40)
КЮР1<t'Чu Генчо оп В. Търново,
.менарй

44)

41) Буруджu Toдopo~ 42) /{а

(Тасчи) .flордано отъ с. Пашаитъ, 43) Тас'Чи Иван,ъ,

Тасчu ПаУНО 1

Арабаджи

45) Кюрхчи Закарu~ 46) Унджu Ради, 47)

Недю

Ески·Джумая,

отъ с.

49, 50)

Девня, 48) Борни м. Барнево

навека, 51) Атанас;, Недево отъ с. Климентово, 52)

Отояно Иваново

оп с. Търкашентъ (Еленско),

'Чи Ради ТрифОНОВа отъ с. Мареиъ (Еленско),
Петковъ отъ М. Търновско,

Прtславъ,

57)

оп

Праматаръ Яни и Георги отъ М. Тър

56)

55)

Абаджи

54)

Rюрк

Арабаджи

Д. ПровадаЛiFi (Момо въ) отъ

Кал6урджu Сmаню~ 58) Абаджи Иванчо отъ

др-ВновекитБ колиби,

59)

Катранджи Георги отъ трtвиен

екип колиби, 60) Уста Кою отъ

Tpi>BHa, 61) Тоnалъ Хаджи
62) Иорданъ ToдOP08Ъ~ 63) Хаджи
Ивано Тодоровъ, 64) Христо Кафеджий'Чеmо~ 65) Е.мuнеджu
Панайоmо~ б6j Георги Чу6рицаmа~ 67) СтОЯ1-lЪ Караба1nахо,
68) Калайджи Белчо, 69) Петро 11. димова отъ В. Търново,
70) Ивйн'Чо ДaBuдOBO~ .71) ди.м. БорнеВ1J, 72) Янко Слав'Че80
отъ В. Търново, 72) Андрей Астарджuевъ, 73) Хр. КЛUЛlен"
тOBЪ~ 74) Мих. РuБОЛО8Ъ, 75) Стояно Куюджуuъ, 76) Н. Пра
.мalll,apeBЪ~ 77) Еttluро-олу Христо, 78) Арабаджи Никола
Панайотов'Ь отъ с. Климентово, 79) Гa1€и ToдoP08'O~ 80) Илия

Ланаuл'О отъ Казанлъкъ,

ПаnQЗо ИваНО80~ 81) Жеко (бж.чваръ), 82) брu'Чuаджu г. Же
Х08Ъ отъ Ямболъ,
ба1i:о

Маринъ

83)

Н. п.

АндРlьево,

85)

Корчево отъ Самоковъ,
Табахъ

Васuлъ Калчо-олу отъ Ямболъ,

87, 88)

Каззнлъкъ,

90)

Ба.лтаджu

Станево

ханджи Стояно отъ Ямболъ,

Та

Балmаджtl Кирако и

братъ му драzаJ-tо~ бжчваръ отъ Ямболъ,

отъ

84)

Лавли, 86) Арабаджи

89) Бони Данаил/о
отъ с. Девня, 91)

92) Абаджи Трифоно~ 93) г.
94) П. Павлово~ 95) КОllда Кателевъ~ 96) Ст.
СОР.Jtаджuя~ 97) С,nоян'О KapaneHtBo градинаръ отъ Еленско,
98) Таба"о Райно отъ Панагюрище, 99) .Арабаджи J-Jордано
Страtuu~tuРовъ~

1

отъ Ямболъ,
бъчваръ отъ

103)

100)
с.
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Кюркчи

Еркечъ,

Мuтьо
От.

102)

ОТЪ

Ямболъ,

дерменджи Денчо НиКОЛОВа отъ Тр-Бвнз,

Алеко отъ Ямболъ,

Бою

Леков",

отъ

МО),tджу

104)

106) Т.
107) Терзи Панайото, 108) 1(. СmОЯ1l0ВО 1 109)
Миmъо отъ Ямболъ И 110) СтОЯНа отъ Тулча.

105)

Пан.

101)

ИваНОВа отъ В. Търново,

Ямболъ,

Иг. Rоларово~
Кюркчи

Спомени на първия българсuи учитель
К. Т. Арабаджиевъ ').
Прtзъ М'всецъ Май

1860

г. учителитt Петко Славейковъ

и Никола Златарски въ Търново показаха ми писмо отъ братия
Георгевичъ,

въ което

послtднит-В

услови лице за учитель

въ Варна,

молtха

да

гд-Вто ще се

се

намi>ри

и

отвори бъл

гарско УlJилище. Азъ склонихъ да УlJителствувамъ въ гр. Варна;
Славейковъ и Златарски ме условиха за четири хиляди гроша
годишна заплата.
се отвори тутакси,

Като пристигнахъ въ 8арна, училището не
ако и да бtше

щение кжщата на Балтаджи

наета за училищно

Пейка, защото главно

nOMt·

гърцитi>

и гагауэитt силно прtчеха, като интригуваха прtдъ. тогаваш

ния управитель на града Аширъ бея съ цtль да не даде поз
воление

за

отваряне първо

ГърцитВ изтъкваха пр1>дъ
еж

станали

българско училище въ

управителя, че

варненски граждани все еж се

Варна.

колкото

българи

женили за

гръкини

игагаузки. Д-Вцата на тия женени българи ходятъ въ гръцки

уч~лища и ГО80РЯТЪ, както дtцата на гърцитБ и
турски еЗИI<Ъ; затова

HtMa

гагаузитБ

нужда да се отваря училище, дtто

да се води обуqението на български езикъ, който не, се говори
въ града.

За да

осуетятъ .отварянето

.на

училището

прtдъ

Аширъ бея изтъкнаха и тая интрига: не БЪ.ТJгариrВ, а рускиятъ

конеулъ Рачински настоява да се отвори българско училище,

за която ц-Вль дове.nъ и условилъ учитель. Интригата направи
на Аширъ бея силно впечатление;

манина-гръкъ,

той

ззповtда на терджу

на име Комияно да ме изсл-Вдва.

Придруженъ

1) К. Т. Ар. е отъ с. Арбанаси (Търновско). ДЪТО се е роди ..1Ъ пръзъ
чумавото BpiJ:\le 1837 год.; УЧИ.1ъ се въ търновекит-В училища и учителству
валъ осъмь ГОДИНИ (петь въ ТЪРНОnС1\ИЯ окржгь и три въ гр. Варна). Лослt
работилъ шесть мtсеца като писарь въ варненската търговска банка "Звtзда"
11 слtдъ това се е заннмавалъ съ търговия чакъ до освобождението па Бъл
гария; ПОС.'1ъ е ПОСТЖПИ.1Ъ на държавна С~lужба като ковчежникъ (до 1893 г.).
Жlfвtе сега като пснсионеръ ВЪ В. Търново.
Бrьл,. па Реда"1~uяmа.

отъ варненския житель
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Хаджи

Иванъ

Калинооглу, доста

добрi> владi>ющъ турския езикъ, ззъ подготвихъ и

наученъ

отъ Никола Георгевичъ какво да отговарямъ прi>дъ властьтэ,
отидохъ въ конака

при терджуманинз. Послtдниятъ ми за

даде слi;диит-в въпроси: ОТЪ гд-В съмъ?

странство да се уча? и
СЖЩИтt въпроси ми

кой

ме е

ходилъ ЛИ еъмъ въ

викалъ да

дойда тукъ?

зададоха и отъ гръцкия владика Пор

фирия въ митрополията. На горнитt въпроси азъ отговорихъ,
че съмъ виканъ отъ варненекитt граждани да имъ
цатз. На въпроса кой именно ме е викалъ

говорихъ

българитt!

-

Георгевичъ

61>

Отговорихъ

така,

защото

ОТ

Никола

ми каззлъ да не обаждамъ имената на он-Бзи

българи, които ме каниха за варненски учитель.
който ме пр-Вдстави

на

управителя
на

управителя,

слtднит'h думи:

комуто

каза

страна

ление за отваряне

на

сл-Вдствието,

българитt

училището;

Калинооглу

и на неговия

нинъ, сл-Вдъ свършването

покорно оп

уча дt

за учитель -

терджума

яви се пъкъ

при

"моля ви се най·

варненци дайте позво

-

здание сме наели,

д-Вцата се

скитатъ безъ работа по улицитt и на учителя плашаме, беэъ
той да върши работата си."

Слtдъ туй станало

дума З3 молбата

мезличз, д-Вто пхната страна

взелъ

на

бългзритВ

Стоянчо

въ

Джумалооглу

(Хаджи Ивановъ), който изты<алъъ плиткостьта на гръцкит-h
интриги.

Стоянчо

гръцкиятъ
гарско

каквито

ми

приказваше,

владика настоявалъ

училище за да се

еж

станали

въ

че

въ

мезлича

(съвtта)

силно да не се отвори

избtгнатъ

Силистра.

I<рамоли,

бъл·

сблъсквания,

Въ мезлича

Стоянчо се

скаралъ съ владиката, комуто казалъ, че гьрцитt ядатъ хлtба

на българиrБ и винаги

буждатъ срi>щу

правятъ-струватъ само

себе СИ т-Бхното

едно да въз

незадоволство.

Порфирий,

като лукавъ гръкъ, възрззилъ, че той не е противъ отваряне

българско училище, защото яде хл'Ьба на 6ългаритt, ала, ако

изказва мн-Вние, противно на Стоенчевото, то това прави отъ
желание за избtгване крамоли между гърци и българи и въ

града Варна. Слtдъ туй Аширъ бей поwушналъ на Стоенча

тия думи:

"БолгаРUn11Ь нека си оmВОрЯlnЪ УЧUЛUll~е 6езо да

~а1Са1nЪ офut(uално раЗрnluеlluе 1"

И така гръцкитВ

интриги се осуетиха,

свещеникъ (К. Джновски) извърши

единъ

водосветъ,

отвори въ Балтаджи Пейковата кж.щз,

м-Встенъ

училището се

гд-Вто съ6рахъ около

30.-40
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ученици. Обучение се почна. Въ тая кжща ззъ учехъ

ученицит-В до изкарването новото здание, гдi>то
мtсти училището.

на варненскит-В

Въ

ВИДНИ

българИ-ТЪрГОВI!И

бирани изъ околнитt български
(Одеса, Болградъ и др.),
сто и повече;

които

за да учатъ

отъ ученицитt

български

села

числото

се

npi>-

и съ

и

изъ

-

градове

на ученицит1> достигна до

идi>ха въ нашето училище

-

езикъ, защото въ

ГОВЦИ бtха българи и още

срtдствз, съ

други

бtха много мtстни гагаузчетз,

азъ пр-Вдполагамъ това

-

ceTHt

новото здание, съградено съ срtдства

града

доста

тър

зздtто не имъ зимаха училищ

на такса. На третята година се въведе ланкастерската метода
и тогзэъ дойде за главенъ учитель Слави Добраллодни, който
измежду посилнитt ученици отбра

и отвори първи класъ.
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Слtдъ тригодишно учителствуване
пустнахъ,

защото

се почувствувахъ

азъ

доста

доброволно

на

уморенъ.

За новото здание гърцип пуснаха прtдъ правителството
интригата,

че

на опасни

З3

то

се

прави

не

държавата

ството спре постройката

Варненскит-В

за

училище,

хора и СЪ

българи-търговци
който,

несъмн-Вно,

и успi>лъ да изд-Вйствува
Такъвъ

свърталище

Правител

на

чело съ братя Геор

Порта чрtзъ Илариона

хлопалъ по много капии (~

отъ портата съгласието да изпрати

нарочито особенъ ЧИНОВНИI<Ъ,

MtCTO.

за

на училището.

гиевичъ подадоха жалба до Високата
Ма'кариополски,

а

руски пари.

чиновникъ

за да изучи работата на самото

пристигна

и установи

че Hi.>KaKBo

грамадно здание не се строи, а се гради за училище. Чинов~
никътъ позволи да се продължи и свърши постройката.

Въ туй здание веднажъ ето що се случи:

една ежбата

вечеръ училищниятъ слуга Стоянъ отъ Тулча излtзълъ изъ
махалата, да погледа хорото; имало свадба; злодtи счупили

джама на прозореца срtщу стълбата за горния катъ, запали
ли свtщь, за да нахълтатъ въ моята стая, види се, съ злона. .

мtренз цtль.

Тъкмо въ туй

д-ВитВ

сжщия

прtзъ

със-Вднлта кжща и

BptMe слугата се върналъ, зло·

прозорецъ минали

избtгали.

руското копсулато З3 да

Азъ

помзгамъ

при извършване литургията въ
нахъ

за

случката зехъ да

нея
на

руския

нощувамъ у

върху

покрива на

вечерь нощувахъ въ
п-Бвеца

другия

параклисъ.

день

Като

уз

приятели-търговци,

Jlай"вече у Констзнтинъ Тюлевъ (Михаиловъ).

а

-
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Привеждамъ едно важно

обстоятелство З3

отварянето

на българското училище: първия българинъ·търговецъ въ

гр. Варна, до колкото азъ знамъ, е билъ Никола Георгuе8ичъ~
който е и първиятъ инициаторъ за събуждането на българши·

BptMe

ната въ тоя градъ. Слi>дъ

брата си Сава.

на българщината

българи:

Никола изучилъ

Освtнъ братия Георгиевичъ,

Рали

въ сжщия градъ еж работили

п.

Maвpидy~

Хаджи

и

довелъ

З3 събуждането

и слъдиитъ

Сmа.Аtаmъ

Cидep08a~

Стоянчо u ГосподиНа х. Ива1l0Во, Кон,сmанmин,о М. Тюлево~
Ангелъ Гeopгиe80~ БраtllUЯ х. По1tовu, Киро Паmрuково~ хрис

то lJОIl0вu'Чо~ ВлаЮ80 КазаНЛifi и други нtколцина.
Тия

българи,

особено

братия

Георгиевичъ,

приказвали помежду си, че е добрt да си

често

си

отворятъ българ·

ско училище въ Варна, приказвали си, но само съ прикззки

тt се задоволявали.

Единъ

день

братия

отворили разговоръ съ нtкои отъ
за отваряне на

училище.

Георгиевичъ пъкъ

гор-Впоменатитt

Тогазъ

Христо

билъ писарь въ кантората на Георгиевичъ,

кззалъ

доста се приказвала за училище,

да

а

българи

Поповичъ,

трtбва

КОЙТО

имъ,

че

се пристж.пи

къмъ изпълнение намtрението и че той, Поповичъ, е готовъ

да напише писмо и да го изпрати

ски въ Търново,

стига

то

до Славейковъ и Златар

да се подпиmе отъ Георгиевичъ,

З3 да се дири и нам1>ри учитель. Братия Георгиевичъ заедно

съ другитБ българи приели пр-Вдложението на Христо Попо

вичъ. Писмото отъ послtдния било написано, подписано отъ

братия Георгиевичъ и пратено по при надлежность. Не трtбва
да се забравя, че българиn, като членове на
православна община въ

Варна,

често

христианскатз

молили

община.та

да

отвори за дtцата имъ българско училище. Гърцит-В, нtколко
години

наредъ

казвали,

че

ще

една стая на гръцкото училище

отдtлятъ нtколко чина въ
З3 ученици-българчета, кои

то да се обучаватъ на български езикъ.

Ала

гърцитt

само

лъгали, като не еж ПОМИСJ1ювали за изпълняване обtщанието.

Българитi> продължавали да настояватъ да

се

молбата имъ възъ основа на туй, че и п, като
общината,

даватъ

не

малко

пари

удовлетвори
членове

за издържане църкви

на
и

училища. Като видtли, че гърцитВ лъжатъ, ядосвали се и се
заловили

сами

да

миcnятъ

за

отваряне

народно

училище.

Това еж ми говорили въ Варна още тогазъ българи.

-
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Оев-Внъ виднит-В българи.търговци, за които споменахъ
по . горЪ, имаше

доста

българи,

които,

бидейки

женени

за

Гръкини или гагаузки, криеха българското си произхождение,
спотайваха
съзнаватъ

се;

ала

съ течение на

народностьта

Bp'i>MeTo

мнозина зеха да

си.

Съ българитt ззъ жив-Вхъ добрt, с.жщо и съ гагаузитt.
Тогазъ

Рали

п.

училищни

Мавридu,

настоятели

и

надзиратели

бtха:

х.

х.

Cma.Jlam'b сuдеро8ы бjаmuя х. п.
ПО1l08U1 KOHCnZa1-l1nUНо Тюлевь~ Христо ПОll0вu'Чь и flосuфо
С'И10.яНО8'Ь.
Отъ тия лица е подписано удостов-Врение, издадено мене

още тогава, за учителствуването ми

гр. В.-Търново,

1

септември

1).

1910

г.

дОН У мен т и.

J.
Чрtэъ това

СВИАътеJlСТВО

2).

заевид1>тельетвовами

Г-НУ Кон.

Теодорову,

родомъ Търновцу, който быде, Вззимнiи Учитtлъ на Българ
ското централно тука училище,

6,

почти години три,

3,

и м-Всеци

шесть Писарь на българекж.тж Банка 3Вtbзда.
Впрочемъ въ това

УСЪРДНО

Длъжноетьi

разстоянiе

СИ

които

изпълняваше на в1>рно и

налагахж

3BaHieTo му -

ще

Добри Tbi тьiж. Повtдениiя и благонравiж, дадиму еж. насто

ящiето даму заслужи за потр'hбатж. му.
Варна,

17 Януарiя 1864.
(подп.) К. Михаиловъ

Настоятели УЧИЛИЩНИ

"Надзиратель уцилищний
(ПОДН.) Хр. Поповичъ

(подо.) Р. х. п. Мавридовъ

(поди.) Иосифъ Стояновъ

(подп.) х. з.

3)

(подп.) Брат Георгиевичъ
(подо.) Бр. х. Поповъ.
t)

Гл. документитъ.

2) ОрГИН:НIЪТЪ се намира въ пенсионното отдъление въ София. Прtпи
сътъ му получихме отъ Г-на Кр. l\\преки.

3) ПОДПIJСЪТЪ е неясенъ

11

съ грЪUI<И

букви. Г-НЪ К. Т. АрпбаДЖllевъ

ии съоБIЦJJ че ПОДПI1СЪТЪ с Н:\ х. Стамать Сидерсвъ.

-
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11. 8арненскить села се отказватъ отъ гръцката патриаршия
Подписанните
Бжлгарскаmа

селени уmо

'черква въ Варна

селото

Гюн-дооду

1'.

.АlОЛU.Аlе

кожnl,О 1(а111,О знай че С.ми сж

оmдlълuлlt уиl,о rpiYil,~1,ajna llаl1zрiарzuiж,

tt C.Ate во .Аtаразж~ _МО·

лu.лtе БiБ.лzарсuоmо 061цеСn~80 да nр,ьдстаВЛlhва селото 1tредъ
Хю"ю~наmа за сuчкumu 1-ttt ра601nU и Б.iYi.лгарС1Сата чер1Сва
80 Варна е HaUla .маика mm да ни варди во духовниlnе ни и
1fcpJ,OBllU работи.
OcmaBa.AtU со надlьжда, ци ll~e UСJlifiЛ1lumе lIcKGJ-tiеmо ни
за Koento 1l и0дтверд тва.ми СО .Лiюхурunzс си ду Бмлгарскаnzа
'черква у Варна.

1865.

8jврiй:

13:

то:

Подписи
мехуръ

мехуръ

селски
перви
(печатъ)

селски
фтори
(печатъ)

Стойко
Славювъ

Кателiж
Боювъ

Стожнъ
Васiлювъ
Кожа
Апостолъ

Съ

Маринъ
Курчювъ

ззза

rtойчо
Бянювъ
(печатъ)

Сима
Танювъ

Демиръ
Ивановъ

Станоолу
Жеко
Кожа
Недю

Иорто
Димитровъ

Коджа
Душко

подобно съдържание еж още

Стаматъ
четири

документа Ч

отъ с. с. В. Козлуджз, Гевлеклеръ, Кумлуджа и Чатма. Пър
виятъ ОТЪ тъхъ носи дата:

10

септемврий

1865 г.:

той е под

писанъ отъ: Стоянъ Чорбаджи, Радулъ Кюсо-олу, дИМО Кара
Нид-Влковъ, Желtзъ Чорбаджи (Мухтаръ Сани), Никола Кара

Пеновъ и Хузунъ Петръ.
Вториятъ документъ (безъ дата) е приподписанъ ОТ..Ъ Кой·
чу Русювъ (Мухтаръ Евель), Желесъ Златковъ (Мухтаръ Сани),

Чобанъ Кетелия и Неда Николовъ.
Третиятъ Документъ (пакъ безъ дата) съ

Дяду Стойку,

Дядо

Дечу (Мухтаръ Сани),

поДписиrБ

Дядо

на:

Панайотъ

(епитропъ), Попъ Геворчи, Конди и Дядо Стоянъ.

Четвъртиятъ е съ дата

24

сеп~емврий

1865

г. и съ под

писит-В на: Иванъ 1?анко Чорбаджи (Мухтаръ Евело), Дядувъ
1) Първиятъ Докумснтъ е подарснъ отъ СВСLЦ. ИКОВОМЪ Ив. К. Радовъ на
варнеНСКIfЯ музей (за ОТДЪ.1(1 " възражда нето па БЪ.1Jгарщинзта въ Варненско").
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Митювъ Димиrръ (Мухтаръ Сани), Марко Славеt Койче Добре,

Стойчу Николовъ, Стоянъ Желесъ~ Стойку РОЗ0ВЪ И Михалъ
Стойку.
Гевреклерскиятъдокументъ 1) се започва така: "село Гев

рекъ, обаче старци и чорбаджии
ваме славно Българско

вете

. . . .,

и сички сродници,

общество Варна

на ли знайте

че немаме

да

. . . .

освtнъ

почита

на неуста

вази и

Българ

ската черква наша майка."

Издръжната
(ОТЬ

1860/61

IIa
до

училището

1865/66 уч.

2)

год.).

Разходътъ прtзъ първата учебна l~~Pjt?l

лева. Пр-Взъ тази година се купило за
ху' което се построило

посл-Б училището.

на името на Сава Георгиевичъ
крi>поетния

и Коста

актъ. съ денословие

година

възлиза така на

жиевъ

получавалъ

240

билъ

1540,

MtCТOTO се купило

Михаиловъ

училищенъ

4232

годишна заплата

здание се плащало наемъ

r.

едно м-Бсто вър
Тюлевъ;

6 юлий 1861 г. се съхранява

въ варненския музей З). Цtлиятъ
учебна

272'0 л.

рззходъ за тая

лв.

Учительтъ Арабад ..

440

ЛВ.

3а училищното

ЛВ. на Балтаджи Топалъ Пейка.

Училището не е имало никакви приходи. На втория день

слtдъ откриване на училището се открива между българитt

въ града подписка за доброволни ПО~fОЩИ '). Между пожертДОКУllСНТЪТЪ се съхранява у свещ. икоиамъ ИВ. К. Радовъ.
гд. Иванъ Utровъ. Отчетъ на Варненската държавна дtвическа
Гимназия за 1897/98 год.
3) Акта (продавате.1НО, хо;rжетъ) бндъ прtдадеиъ на музея отъ Мпхаилъ)
СIIНЪ на покойния СЗЕ3а Георгиевичъ; акта с подписанъ отъ сждията Мехмедъ
КЯil~НIЛЪ If HOCll дата 11 мюхаре~IЪ 1278 г. (Т. е. 1860 г.). Продавателната гласи)
че 1I0ЧТСПIl граждани (тютджаарани мютсберзнданъ) Сава Гсоргиевичъ иКостаки
1\1ихаи.'10ВЪ, настоятели па БЪ.lгарекня учи.1ПЩ~НЪ вакъвъ (булгаръ мектебп вак
ф.1IIЪМЪ МЮТСllеДС,,'НfЛСРIf) КУПИЛИ 310 арlUНИЗ (~Ilраа) MtCTO ОТЪ Катерина Не
;I.OBa АтамоiЗ:! за 13600 гроша съ съсtди: учи.'i"нщето (мехтеби мезкюръ), Д.
Нсдовъ l\\ихаиловъ. Снмеонъ .!\'\анъковъ А1'амовъ, г. Кирдогеръ Атамовъ 11

1)
2)

ПЖТЬ.

ВЪ акта се говори, че между съседитt на купеното М-ВСТО е .учиди
щето". Това показва че въпросното м-Вето не е първо) но второ (г.'1. забtл. 5).

Бtь.t. 1/а Ред.

4>

Споредъ счетоводната

рополия; тя съдържа

1866

книга,

пожертвуванията

която се намира

за бълга.рското

въ варненската

УЧИ.1ище отъ

МИТ

1860

ДО

г. Тя носи надс.'lОВЪ: Б'И.tаа ~ержаlЦа nо.\ю·щъ за 1tодържа'Нiето 'На Б'Ъ.t

1арекото общо народно УЧU.~uu~е Bapи~UCKO и c..w1bln1l:u, "ОА1\ОnЮ се оmн.ас,я,nо за
'Нe~o. Варна 19,.10 aв~ycтa 1860 t. Подъ този надписъ е ударенъ печата на
българската училища община (гл. обр.

1).

3.
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вувателит-Б личатъ: Р. х. Мавридовъ (Шумненецъ)

100 лева,
Стоянчо х. Ивановъ 100 ЛВ., Братия Георгиевичъ 100 лв., Ка
эзнлж Стойко Влаювъ 100 лв., хр. Т. Груевъ 50 лв., Спасъ
Димитровъ (Шумненецъ) 20 ЛВ., х. Стаматовъ Жел-Бзковъ Си
деровъ (сарафинъ) 100 лв., Д. х. Тюлевъ и К. Михаиловъ 6о.
ЛВ., Ив. Хр. Попавъ
До ]·й юли

40

1861

лв. и др.

г. се събиратъ доброволни

Варна и другад-В на сума

ДОСТИГЪ

1553

2718

Прtзъ втората учебна
вало все въ кж.щата

574

помощи отъ

Годината сключена съ не

л.

К. Арабаджиевъ съ заплата
за

л.

1861/62 г. за учитель
540 л. и училището

на Балтаджи

Пейка, взета

л. ГОДИШНО. Купило се още" едно

MtCTO

остана пакъ

се

помtща ..

ПОДЪ

за

нае1\IЪ

3154

л.~)

ДО купеното' прtди година, сл-Ьдъ което върху тия мtстз се
почнало и построяване на двуетажно училищно здание (днеш

ната черква св. Архангелъ Михаилъ), та

разхода на

ската училищна община отъ началото на

юлия

1862

г. възлиза

на

18689

българ

1861 год. до

л. За покриване на тоя

ХОДЪ ПрОДЪJlжавало

се

билъ изпратенъ

прi>поржчителни

съ

събиране

юлия

на помощи.
писма

Хр.

отъ

раз ..

Поповичъ

варненската

училищна община ДО познати български търговски кжщи въ

Рум.жния и Русия да събира помощи 33 варненското училище.

3а сжщата цtль били отправени писма и до н-Вкои градски
общини въ България. Свещеникъ К. Дж.НОВСI<И И свещ. Хр.
Стефчевъ ОТЪ Габрово събирали помощи въ храна въ селата
на варненския и шуменския санджаци (окржзи).

По значителни външни ПОМОЩИ, забtЛ1JЗ3НИ въ
водната книга, сж слtдпитi>: нэ ЗО-и Май

внесълъ

чрtзъ Бакалоглу въ Букурещъ

счето

1862 г. п. Беронъ
228 л., на 1-и Май

S) Види сс, че MtCTOTO с 611.10 купено на И:\IСТU на Кюркчи

К. ДИ~IИТ

ровъ за който споменува свещ. К. ДЖНОЕСКИ. Пр1)~ъ 1874 г. (?) би.10 I\УПСНО
ОlЦС едно MtCTO t а именно това гдъто с сега порта.та за черковния ДI::iОРЪ
ОТКЪМЪ улицата 27 юли. Това мъето било купено за 360() .'1. отъ гагаУЗI<З

Гаргееа на името на Иванъ Ксхая Ба~lабанъ (КОТ.rlСНСЦЪ). Паритt за кунува
нето билп събрани въ едно засъданис на варненскитъ бългаРН t на което прtд
ссдателствува . 'IЪ извtстниятъ

НlIШЪ е,1,нородеиъ

Велико Христовъ (ОТЪ с.

дt.лковци въ Еленско; заселенъ въ Варна отъ 1868 Г.),

Iic-

.

Малка часть отъ двора, гдъто е сега КЗ\lбанарнята (близу ДО портата)
е била купена слtдъ освобождението за ОК. 400.п. отъ н1iкой си Купн.1Н-О.тIУ.
Б1Ь.1. 'На Ред.

-
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внесени отъ Котелъ чрi>зъ руския I<DНСУЛЬ А. Рачински

141

Л., на 7-й Май отъ

отъ

Добричъ
двnети

184

Л.

Ееки Джумая

и на

Л.,

на 27-й

Априлъ е записано:

3

девяmдесять

104

едно

бnло,

става

"до6ръе

грошей

ПОl\IОЩЬ е внесена

лично отъ I<онсула Рачински.

помощь

варненското българско

обаче

за

Юни

людiе:
Тая

6402".

Най-гол-Вма

училище

е

далъ

варненски гражданинъ и пламененъ родолюбецъ Хаджи Ста
матъ Сидеревъ. Въ счетоводната I{нига е записано на зо Юли

1861 Г., тъй: ,.Втори дарь
CmaMam1J CudepeB7J~ родомо
2750 лева ")'.
На

Юни

20

пруски консулъ

ски консули

Хаджи

Z-1l1J

Оn2й РЯХО8uца IЗ750 гроша (т. е.

г. еж записани помощи на Е. Рейзеръ,

1862
40 л.,

40 л.

на родолюБU8uаm1J

братия ДадеСf<И (Тедееки), австрофрен

и Е. Тори, австрийски лараходенъ агентъ

40 л.

За издръжката Н(I уqилището варненекитt българи тър

говци еж давали XO.-нuсиОНС1(а Ilравдuна. Отб-Вл'hжени еж
л. правдина отъ братия

Георгиевичъ и

Мавридовъ (отъ l-й Януари
Така пожертвуванията

възлизатъ на

11827

11126

1862
отъ

г. до

2718

112 л. отъ
21 Юний).

л. отъ l-й Юли

л. отъ I·Й Септември

л. срtщу разхода до еж.щото

Прtзъ третята

1862/63 учебна

],,862

г.

200

Р. х. п.

1861

г.

Недоетигъ

BptMe.
година за учитель осв-Внъ

К. Т. Арабаджиевъ билъ условенъ съ заплата

л.

1000

Сава

Ил. Доброплодни отъ Сливенъ. Числото на ученицитБ споредъ
с.

Георгиевичъ, било тогава около

HtMa

чета.

положителни

св-Вдения

45

момчета и

25

моми

каква сума е изразходвана

за издържане училището

пр1>зъ тая учебна година. Бъ счето

водната книга

копие отъ

лищнитi>
споменува

1862

има само

приходи и разходи отъ

общия

1860

г. до

балансъ

1865

на учи

г., д-Бто се

само, че рззноскит-В за училището отъ 10-й Юний

г. до 3-й Мартъ

1865

г. били

часть отъ тая сума се пада за

11712 л.; зла каква именно
1862/63 учебна година остава

неизвi>стно.

Събирането на помощи за училището се продължавало.

Тия помощи, отъ

13408

ПР1ЬЗт,

л. въ Септември

11126

л. до Септември

1863

'ttemBbptnama

1862

г. възл-Бзли на

год.

I86з/64 УЧ. година останалъ за учи-

-
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тель пакъ Доброплодни съ сжщата заплата

л. 1 ). Тая го

1000

дина той отворилъ И първи класъ. Данни обаче за ученицитt
и програмата на училището липсватъ.

ДоброволниТ'h

помощи отъ

11126 л. въ септември 1864
BptMe помощи по·значителни еж:

г. отъ внесенит-В пр1>зъ това

помощьта отъ българската община въ гр. Тулча въ рззмtръ
л.

596

(пратена на

януари

31

помощьта

1864 r.)t

отъ цари

градската българска община на 10·Й юли
внесенитt на

17

мартъ сжщата

майоръ Мита Анастасиевичъ

Прtзъ

година

Jl. и

637

лири отъ

2).

11emanta I864/65 уч. година учитель билъ пакъ

Доброплодни
класъ.

1864 г. 50 турски

съ

1080

заплата.

t/'I.

Въ началото на тая

Той

отворилъ

година билъ

И

втори

повиканъ отъ Ееки

Джумая и Славейковъ; той дошелъ и учителствувалъ въ Варна
около два

м-Всеца, слtдъ

редактиране

българския

което

ззминалъ за

прtводъ на

Цариградъ

библията 3). Къмъ

за

края

на годината се явява като помощникъ учитель съ Доброплодни

И н-Вкой си Руско; за него се споменува въ счетоводната книга
само толкова,
телствуване

наемъ

че на

152

л.

за училищното

Пейка, защото прtзъ
училище билъ

мартъ

31

Прi>зъ тая

учебна година

помъщение

1865

г. му се платило за учи

1865

и

подъ

на Балтаджи

г. долниятъ етажъ на българското

прtвърнатъ въ черква.

Вtсти за уредбата на училището,
ЦИТЪ въ основното
училището

се взела

кжщата

и

двукласно

за числото на

училище

и за

учени

разхода на

липсватъ.

1). Нtкои гагаузи п rърци наклеветили учите.'IЯ Доброплодни че учсб
НИЦllтt по които прtподаВ<tлъ имали бунтовническо съдържание, за което
вдаетьта

пзпраТИ.'Iа

"JСС

СДНIIЪ день

прибрала

прtподаваннтt

въ ЦаРШ'радъ (г. ДИl\lIlТРОВЪ.

Княж.

въ УЧН.lнщето

БългарllЯ

1.

учебници

сТр.

11 ги

241).

i\1айорътъ би..1Ъ по народнnеть сърбинъ, жив·Ьелъ въ РУ~IЖIJIfЯ, гдъто

е ЗaIВН{:lШ~ЛЪ

СЪ прtJ{УrIУВ~НС

на каменна

СОЛЬ н

ПрЪflродаването

it

въ

Бъ~,гарIlЯ. Прtзъ 1863 г. ТОЙ 0111валъ за Uарll.градъ прtзъ Варна и по при
чина, че морето било СИ.'Iно раЗ[JЪ.'IНУВ3НО, остана.1Ъ нъколко дни въ Варна.
С. Георгиевитъ ГО ззвежда въ БЪ.1Г(1РСКОТО УЧИЛИluе и му разправилъ за НII
щожниrt сръдства по издръжката

въ РУМЖНИЯ
като

МУ. Майорътъ се обtщалъ, че като се върне

ще прати нъкаква памощь за учи",ището

е изпратилъ

3). Свещ. К. Джновеки казва, че Славейковъ

е УЧНТСЛСТВУВ3.1Ъ
отъ В. Търново.

което с и ИЗВЪрШИДЪ

горната сума.

БИ.1Ъ ус ..10венъ

110

че не

въ Варна. Вмъето него БИ.1Ъ пошtканъ Петръ Попъ ДIIМОВЪ

з7
За да може да се състави обаче едно какво .. годt понятие за разхода на училището,

разходвана сума за него отъ

ще приведемъ тука цtлата

1860 г. до 20 юли 1865 г.

редъ общия балансъ отбtл-Бззнъ

въ

счетоводната

изспо-

книга

(11,.

Ето сумиrБ що еж изразходвани:
събраната

1)

помощь споредъ счетоводната

книга

Взети отъ добри Войниl{ОВЪ СЪ

2)
3)
4)

"

Д. д. ПавЛО8Ь безъ

"

5)

ГОС1l00UНь .У. //foaHOB7> безъ

6)

БраJ1lZLЯ FeopzueBUIf1J

7)

Бра1l11lЯ Бьрuевu

8)
9)

10)
11)
12)
13)

н

"
"
"

-18)

19)

Бра1n1/Я х. 11О1l08и

"

Вел. ХрUС1l10вь

"

"

лихва

"

"

"

"

Р. х. п. Jl1aopuao8'b

J1

](.

"

"

К. Мuхаuловь

,.

В. и. ПОПОВо ~Разградъ)

"
"

"
"

"

хр. Лоnовицо

"
"

'1

С1tlояJ-t1J Абаджи

"

Взети

"

l-1ос. С1JZОЯНОВЪ

"

"

"

Дll.Аtumров'Ь

{{респи СЪ лихва

сирашки

пари

съ

л.

4000

л.

1600
600

л.
л.

2040
1224

л.

510

л.

1020

л.

л.

612 л.

"

х. C1na~t. Сидерово

"

"
14)
"

15)
16)
17)

лихва

Терзи Тодорь

18154

.аихва

Всичко

408

л.

1076
408

л.
л.

1020

л.

612

л.

204
204

л.

1000

л.

л.

1205

л.

180

л.

36077

л.

Срi>щу ц-Влия този рззходъ единственъ приходъ е само

събраната ломощь въ рззмtръ

18154

то отъ

г. е имало

1860

г. до

20

Споредъ счетоводната

юли

1865

книга

(11)

Л., сл-Вдва, че училище
дългъ

години,

ала

къмъ

повечето

отъ

ТБ

прtзъ слtд

мtстниrБ

тоя дългъ и до днешенъ день стои отворенъ.

думитi> на н~кои отъ заемачитt,

левз.

дългътъ къмъ външнитБ за·

емачи и къмъ Нреспи и сирачетата е издълженъ

ващитъ

17823

зземачи

Обаче, споредъ

наскоро прtетанали

да

го дирятъ, като видi>ли, че н-Вма отъ гдъ да имъ се изплати.

38
Спомени

на единъ

Съобщава

граждаНIJНЪ.

Щ. К. ПаТрИI<ОВЪ.

Бtхъ ученикъ въ първото българско училище, находяще

се въ кжщата на Балтаджи Пейка

1), въ "Вароглу махлеси"

до Ченгене-пззаръ (сега площадъ екаархъ Иосифъ I·Й). Кжщата
събориха прtзъ

1908

г. по урегулирането на площада. Учите

льтъ ни се казваше Костадинъ Арабзджиевъ. Четяхме
мененъ букварь н урокътъ ни бtше:

океия,

CTapoBpt-

нео, вария, ка

мара, кратка, звателицз, титла, совотитла, апострофъ, кивика,
иерокъ,

ззпитая,

двоеточие,

точка,

въпросителна,

удивителна

и вмtетитеЛНLt. Този урокъ помня И до сега.
Прtзъ

1862

тури табела съ
Централно

г. се построи ново училище 2),

български

У'Цuлuu<е(l.

и

френски

на което се

надписъ:

"Б"ьлгарс'Ко

Въ долния етажъ на училището има

ше дв-Б стаи, въ едната отъ които учеха ученички (въ изтоq ..
ната) и въ другата

Пр-Взъ

1865

-

ученици

3).

г. варненскитБ българи, около

30

еемtЙства.

еж рtшили да откриятъ българска черква въ долния етажъ
на училището. Въ този день,

когато приготовляваха учили

щето за черква, прtмtстиха ни отъ ДОЛНИЯ етажъ въ горния,
гд-Вто се учиха клаенитt ученици. На
Джновски

езикъ и

се

да

наелъ

да

изговори

извърши

думитi>

14

"Господи

българиrВ устояли на всtкакви

февруари

службата

отецъ

на l\-Iзтерния ни

помилуй".

пр-Впятетвия

и

И

така

м,жчнотии И

благодарение на тогавашния управитель Абдулъ PaX~faH~ Па ..
ша, който като вид-Влъ оживлението
законни

искания,

налъ

никого

на

взелъ

да

се

ги

подиграе

На великата ежбота
разпятието

подъ

'),

защита,

светинята

изл-Взохме

ВСИЧКИ

града.

2) Г.'1. K~

1

N~

61

въ

не

е

допуе

черковници

Излtзохме

СЪ
оби

лрtзъ глухата

Царь Борисъ и

Извъстията

на

зрхеологпч.

въ сжщит1> изв-Встия.

3) Въ една ОiЪ стаитв имаше ос.обснъ чинъ,
пего дtцата питаха съ пръстъ.

4)

и

имъ.

по варненския

що излиза къмъ сегашната улица

'."' "- --'1) Г_1. П.lзна на гр. Варна лодъ
дружество. п. Варна, 1909, стр. 70.
I

съ

и кръстътъ за да обиколимъ

чай нtкои отъ улицит~ на

уличка

на българит1> и т-Вхнит-В

своя

Гл. плана на града Варна.

ПЪ.1СНЪ

съ

пi)съкъ;

по

-

89-

минахме край кжщит-В на хаджи Стаматъ и

Каржнлж къмъ

улицата "Кале бою" (сегашенъ булевардъ Фердинандъ), ОТ

самъ Демирли Капусу 4).

На

качиха гагаузи И почнаха

калето, край което минахме, се

да

викатъ:

Юха

I!

Ибря! I

еше'Къ

6улгар.ларз (магарета българи) и още много други неприлич

ни думи.

СЛ-ВДЪ това почнаха да хвърлятъ камъни надъ на

шит'В глави и на кръста;

на Ис. Христа).

Тогава

счупиха

обърна къмъ насъ, дигна кръста,

и кзза:

"Не

му едната страна (ржката

свещеникъ

Констанrинъ Д., като се

който б-Вше на ржката му

бойте се благочестиви християни, вървете нап

рi>дъ ДО като

кръста е съ насъ".

взе сестра ми и я СКрИ

подъ

Въ

това

кожуха си.

BptMe

майка ми

Гагауэит-В, слi>дъ

като ИЗВЪрПlиха това злодi>яние казваха, че това не е гр-Вхъ,

че тъ счупили българския кръстъ, защото той не билъ хрис·
тиянски. Тъ публично

дамъ (ахъръ).

Тtзи

бождението ни

5).

Пръзъ с.жщата

изъ

rOBoptxa

неприлични

1865

града че черквата ни е

думи тв говориха до осво

г. гагаузитt заблудили тогавашната

турска власть, като «ззали, че въ едно и
ковния

зэконъ

непозволявалъ да

се

та затова принудиха насъ българи

сжщо. М-ВСТО

хвърлятъ

да

два

хвърлимъ

наЙ-l\'IРЪСНОТО MtCTO, а И~fенно подъ дола,

кръста

гд'Вто е

чер

кръста,

въ

въ мор

ската градина цв-Втарницата и моста. Тогава въ дола имаше
скотобойна 6). Като се хвърлилъ

желаеше да го улови,

кръста въ морето, никой не

защото

идящит-В

мръсотии

и

кръвь

ОТЪ скотобойната умърсили морето. Тогава азъ, С. Николовъ,
Х. Николовъ И още два~fа·трима
уловимъ

вл1>зохме

въ морето за да

кръста.

4) Гл. плана подъ ~1? 6 въ Извtетията (стр. 48 и 71).
~) ГагаУЗlIтt еж IЗЪРШИ.1И ло-голtми безобразия и отъ самиrt гърuи.
На 12 декември 1860 г. въ гагаузкото CC:IO ХасаllЪ Фак.i1\., облекли едно ма
гаре съ черенъ П,IЩТЪ J развожда.1И го изъ улицптt, подигравали се СЪ него и
казвзли. че 10В3 бидъ български владика.

11)

По прIIl\гЬра на гагаУ3l1тtJ пр"ьзъ

11 )КIiТСЛllтt) ва с. Карахюсеинъ

пл:пъ,

ТУРll.1И

на

главата

му

1864

г., {{аТО се връщали свстогорци~

(BapHCIICl\O) облеКЛll едно магаре съ черенъ

КJ.,И:\IЯВКЗ,

раЗ80ЖДЗ,,1И

го

llзъ

селото

и

викаЛl1:

"б)'дуръ булгар.'IЗр.Ж.НЪ rштрикс1". Послъ го каЧIf~1I1 по стъ.'Iби въ кафенето на
Коста чорба.:О·ЮI J ОТЪ гдъто M.1.-:tрСТО хвър.1ИЛЪ долу иtкоfi СИ Дели Стойно
Геновъ, който се ВЪЗ~IУТ[lДЪ отъ тази безчества подигравка на карахюсеин

СI<ИТЪ гърци (гл. Г. ДИМIIТрОВЪ. }{НЯЖ. България,
въ "Зюмбюлъ цвъте"# Варна, 1882, сТр. 30).

I

J

стр.

2-1-2

и Р. и. Б.'1ЪСКОВЪ

6) Гл. NQ 57 въ плана на гр. Варна (ВЪ "Извtеrията на Археологичес
кото Дружество въ Варна ц J 1909. стр. 59 и 60).

-
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nр"hзъ сжщата година

единъ българинъ роднина

yMpt

на Топалъ хаджи Данилъ. Тогава н-Вмало гробища вънъ отъ
града

7)"

Гърцитi> И. гагаузит-В погребваха своит-В въ дворове ..

ТБ на църквит-В.

Ний бtхме тогава принудени да погребемъ

починалия въ двора на гръцката черква "св. Георги". ЩОМЪ
пристигнахме съ свещеника

на пжтнитВ врата на тая църква

яви се

Ивановъ

нtкой

СИ

Андонъ

Есекчили,

гавззинъ

на

гръцкия владика, СЪ една дебе.YIа тояга. Той заяви, че е заб ..
ранено

за

нехристиянски

попъ

да

влезе

въ

църква и не го пусна. 3еха умрtлия въ двора
и го погребаха

съ гръцки попове

християнската

на

църквата

8).

'1) Пръзъ 1865 г. турuпт't д:l.1П MtCTO на българит"t> за гроБПlllа. срtщу
гръu"'итБ (зздъ морската rрадина). Г10ловнната отъ мъстато 3:\ нзсъ, (\ поло
вината

за армепuптЪ.

8)

Прtзъ 1861 г. умрtлъ пtко!1 сн ТЪрНОВС1IЪ Янко РаКЖДЖIIЯТ:'; бъ.ТI
11 прогонили

гаритt ГО занеС.1И въ църквзтп. Гагау:~итt грабнали Аlъртвеца
бъл 1-:JрИTt•• (Г. Димитровъ. Княжество Gългарнп, 1, стр. 241).

11.
Възраждането на българщината въ Провадия.
Изъ запиенитt

1\1И 1).

Съобщава свеlЦ. икопомъ Ив. К. Радовь.

Градътъ Провадия е малъкъ, но има своето старо и ново

минало. За старото "-Вма да казвамъ нищо

то е писано въ

-

историята, но ИЗЪ областьта на новото не е безинтересно да
се

изложи

разпрята

по

църковния

въпросъ,

която

разпря

е

сжществувала между българския и гагаУЗI<И елементъ въ този
малъкъ

градъ.

Това, което слушахъ отъ съврtмени хора за споменатата
разпря,

единъ

азъ

излагамъ

малъкъ

по-долу,

приносъ

къмъ

като

мисля,

църковната

че

ни

съ

това

правя

история.

Въ провадийската църква "Св. Никола, l' правена прtзъ

1844

г. на MtCТOTO на старата, е служилъ

гръкоманина

попъ

Ilавелъ съ п'Бвци-учители тоже гръкомани. Градътъ е нtмалъ

училище и за такова се приспособявала
КЪМЪ

1847-8

н-Вкоя чаСТна кжща.

год. се отнася съграждането на първо училище

въ Провадия. ПОКОЙНИЯТЪ Р. И. Блъсковъ, по внушението на

гръцкия владика Порфирий, е билъ изгоненъ отъ с. Черновна
1) По искането на проваднйската българска община и 110 мое съгдасис,
llЗЪ бидохъ р'tкопо.'Iоженъ отъ Негово В. JlрtОСВСlцспетво Варнснски и Прt
с..13ПСЮ1Й 1\1итропо.'1ИТЪ Г. г. Сим сона на зо ызй 1876 год. въ Ulумеискатз съ
борна църква .Възнесение Христово" за енорийски СВСUIСНИКЪ 11 ЗрХИСрСЙСКИЙ
на:н1Jсrникъ

въ гр. Провадия.

Безъ да се бавя много въ Шуменъ, още на 3 юний с. Г., като ми се
даде прЪпорж.чите.1НОТО до общината писмо, азъ за~tИН3ХЪ за Провадия, дtто
бъхъ приетъ отъ гражданатt много дюбезно. Запознавайки сс съ гражда!-ll1тt,
азъ се ЗЗ.10ВИХЪ да направя е..1ИПЪ СIНIСЪКЪ на енорията си, II
на край сс
указа, че въ Провадия Н1\жа ]85 КЖIЦИ бъ.;;гареки и {)КО.l0 20 Гё1гаузки. На
ПЪРВIlТЪ служеше свещ. Димо Никодовъ-МеРДДНЧСНlIНЪ
J а на пториr1; свеlЦ.

Паве.1Ъ Димиrровъ

-

гръкомаНИllЪ J

който изпълняваше

рслигиознитt НУЖДИ

на паството СИ въ една отъ стаl1ТЪ на кжщата СН. Споредъ Р. И. Бдъсковъ
(Сборнпкъ София XVIII стр. 471) въ Провадия пма.'10 прtди 60 години около
80 КЖЩИ, отъ които
турски и 30 ХРИСТНЯllсюt (почти всички гагаузки).

so

(Провадийско), гд-Вто
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учителствувалъ

7- 8

години, дошелъ

въ Провадия и се условилъ съ гражданитt да учи българ
скит"Б дtцз. Съ знанието си на гръцки езикъ, той привл-Вкълъ
много гръкомански дtцз, почна.ТJЪ да чете и пtе въ църквата

на ГрЪЦКИ, и сл-Вдъ

BptMe, като се ззпозналъ съ първенцитъ

между които и много гръкомани, почналъ да ги убtждава да
си

построятъ

гражданитt

училище!).

р-Вшили

Мнtнието

да си

училище, което сж.ществува
служи за пивница

и

1848

възприето,

и

Дворъ

до днесъ и въ настояще

ВР-В1\1е

църковно настоятелство.

г. ученицитt

Блъсковъ

било

въ църковния

на провадийското

Прtзъ есеньта

вото училище

му

поетроятъ

били събрани въ

възхитенъ, че успtлъ да

но

убi>ди

коравиrв гагаузи да се построи училище, се заловилъ усърдно

на работа, училъ дtцата на български и гръцки, позахваналъ

въ църквата да чете и п-Ве на славянски еЗИI{Ъ. Такова поло

жение на работата не траяло ДЪJJГО връме, тъй като гагаузитrБ
почнали

да

негодуватъ

и

търсятъ

причина

за

УВО.1Jнението

на Блъскава.

Прi>зъ това връме Месемрийскиятъ гръцки владика Ни
кифоръ

дошелъ

по

обиколка

и въ Провадия, понеже

гра

ДЪТЪ и юго-източнитi> села били Месемврийска епархия.
Слtдъ като събралъ ев-Вдения отъ гръкоманитъ за учи
теля въ града, че е българинъ
гръцки,

той

Блъскава,

отъ кждt

кипналъ и тутакси

като

Пловдивъ,

заповtдалъ

настанятъ на негово мrБсто

да

че знае

отстранятъ

бившия учитель

Сава Давидовъ, който и да псалтува въ църквата.

Тъй хубавото начинание било уничтожено отъ Никифора,
а Блъсковъ напусналъ Провадия и заминалъ КЖД'В Силистра
и се условилъ за учитель въ с. Калипетраво (ВЪ

Провадия била

1850

г.). Тъй

лишена отъ евtстни учители прi>ди и послi>

Кримската война.

Слtдъ Сава Давидовъ дошелъ отъ Варна н-Вкой си Ми
халаки

КаПСЪЗ0ВЪ,

така гръкоманит1>

по-сетнt даскалъ Георги Карахюсеинли

и

не допущали учители българи. Туй ВСИЧКО

е накарало българит~ да повикатъ отъ UUуменъ учителя Ге
орги Пиперковъ, който знаеЙl{И 11 гръцки еЗИf{Ъ да учи и га
гаузки д-Вца и да пъе въ църква.
билъ

допуснатъ

t)

въ УIJилището

АвтоGипграфията

Пиперковъ дошелъ,

отъ гагаузитt,

на Р. И. Блъсковъ.

но не

поради което

тръбвало да се дири
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пом-Вщение, КЖД-ВТQ да се учатъ бъл

гарекит-В дъца отд-Влно. И тъй Пиперковъ почналъ занятията

си съ дъцата

въ кжщата на фурунджи НИКОЛЧО, а въ цър

квата сегисъ тогисъ пtялъ) но съ много хубавия си гласъ той
толкова се харесалъ на гръкоманит-Б. че послtдиитъ приели

дъцата имъ да учатъ по гръцки при него и той да бж.де п1>
вецъ въ

църквата.

По такъвъ начинъ училищнит13 работи се уредили и е

станало сближение между

българи и гагаузи, както въ вр1>

мето на Блъскова. I(это първи пi>вецъ) Пllперковъ почналъ
въ църквата да п'Ве

по

нъкога и на

славянски еЗИI<:Ъ и не

слtдъ дълго вр-Вме на лtвата страна почнали всичко да пtятъ

на славянски ези къ.

Наново почнали гръкомзнитt да изказ

ватъ негодуванието си, обаче не тъй емtло, тъй {{ата бълга·

рИТЪ, по причина на възбудениятъ вече църковенъ въпросъ,

почнали да работятъ по"живо още по-вече, че били насърд
чавани ОТЪ Варненската българска община. Създадения цър
ковно-уqилищенъ редъ траялъ двt"три години. Когато се ра ..

ботела Варненската жел. пжтна ЛИНИЯ, БЪ Провадия надошли
гърци пр'hдприемачи,
грыIоманекиятъ

ново се изострили

Това е било въ

КРЪЧl\1ЗРИ

и др., съ което се увеличилъ

елемен'ГЪ въ Провадия,
отношенията

1864-65

а заедно съ това на

l\fежду БЪw"lгари и гръкомани.

год., когато българекиrБ църковно

славянски КНИГИ се изгубили отъ църквата безъ да се нзм-В

рятъ, съ което се почнала борба за първенство между гага
узи и българи. Гагаузитt явно говорели, че не ще Допускатъ

за напрtдъ учители И пtвци българи, на което пъкъ бългз
ритt О'l'говаряли, че като болшинство ще си взематъ и учи
лището и църквата подъ свое в-Вдение. По такъвъ начинъ ц-в
лото лtто минало въ взаимни ежби и крамоли.

При все че 6ългаритt настоявали да осТане дори стария
редъ,

гры<манит'ББ f{зтегорически отхвърляли това пр-Вдло

жение, като сжщеврtменно отказали на Пиперкова да бжде

учитель и п-Ввецъ. цtлъ мtсецъ еептемврий продължавали
крамолит-В, училището било затворено. БългариrБ рtшили да
свикатъ събрание, да обмислятъ върху положението и да взе
~fатъ окончателни рtшения. За прое1{тираното събрание било
разгласено изъ

градътъ и въ

първата

половина на м-Всецъ

ОКТDМВрИЙ събранитВ граждани рtшили: на

25 октомврий да

се отнеме безвъзвратно църква"!а ОТЪ ржц1>п на гръкоманитt.

На това събрание присж.тствувалъ и варненскиятъ търговецъ

Ангелъ-аа

Георгиевъ,

вадийскит-В

КОЙТО

български

билъ и ржководитель

работи.

Този

Ангелъа-а

на

про

дошелъ въ

ГIровадия ВЪ посл1>днит-Б години, отворилъ си клонъ за тър
говия

-

манифактура, а главно прежда} която самъ ходелъ да

продава изъ

селата, но истинската подбудителна причина З3

ходенето му изъ селата била агитацията между селенит-В про
тивъ гръцкитЪ владици и противъ плащането на владичина З).
деньтъ,

опрi>д-Вленъ за прtвземане на Църквата наета·

налъ и рано на

25

октомврий се приготвили

15-20

души въ

църковния дворъ: Бакалъ ИВ. СТОЯНОВЪ 4), Стефанаки

гиеВЪ t Райчо Георги и НИКОлtIО

Димитрови

Балтаджи, Коси и Гани Петкови,

Маджаръ

Кара

Геор

Иванови,

Панайотъ Николовъ Дерекиалия, Коста Койчевъ, Кара Иванъ
Стоянъ

ГеНОВЪ t

Кърмъзз ИВ. Димитровъ И др. заедно съ п. Иванъ Димитровъ

отъ с. Кривня И чакали на страна да дойде попъ Павелъ, да

отвори църквата и

Tt

да влtзатъ слi>дъ него.

На разсъмване дошелъ п. Павелъ, отворилъ църквата и
всички събрани вл'Взли слtдъ него, запалили св-Вщи и пр-Вд
ложили му да излtзе оп църквата, че П4 Иванъ ще извърши

богослужението. Както

се

очаквало

вл-Бзалъ въ олтаря, а веднага сл'Вдъ

Петковъ, тъй

като на женени

п. Павелъ
него

откззалъ и

младе~ътъ

не е позволено да

Гани

влизатъ,

З) Тукъ му е MtCTOTO да сломснемъ З3 послtдпята обиколка на Ме
семврийския владика НИКИфора въ Провадия и околията .
• БЪше прilзъ мартъ 1864 год., казва отецъ Антимъ Антоновъ ГрЪКЪ,
сега ЖИВУIUЪ въ с. Ени-кьой (Варненско), певсионеръ като български свс
Iценикъ, когато тръгнахме отъ Месемврия за Русе до валията IVlидхатъ паша
да му искаме ПОЗВО.'IитеJ1НО ,.БЮРУ:ПIIЯ" за събиране ВJlадичина изъ Ilро
вадийско и Варненско край I(амчията. Владиката Никнфоръ говори на самъ
съ пашата, а азъ, като дяконъ, чакзхъ вънъ. На другия дснь владиката пзкъ

ходи при валията, който му дзлъ " БЮРУ·1Тllята ,., сл1Jдъ което пие тръгнахме
за Провад.ия съ каруца - тогава желtзница се Р:Iботеluе, а тамъ прtкзрахмс
празд.ницитt ~ Възкресение Христово. и ПОИСК:lХМС отъ гражданит-t, да нп съ
бсратъ отъ тамъ В.'1здичината, во народа не дава

на каfiмакамина

.бюрултията."

11

напразно В.lаДИЮ1та показа

КаЙМ(!1<3МllIlЗ OTrOBOP~I:

"I-U.t-.lemb 'НllСlери, :ЮР7)~

ил.е o./J.1tacъ, деспотъ ефенди (Т. с. народнитt работи нс ставатъ съ сила), 11
владиката си замина. На ДРУГНЯ день потеглихме за с. ТеСТСдЖlJЙ и до като
питаме за КЖЩtt, събралит-В се ОКО.10 каруиата НИ казаХ::l: хичъ вс дирете
конакъ, ами си вървете до като с рано, 11 пис заминахме за с. Девня. На
станихме се въ дома на свещен. КОСТ;1ДННЪ Драr ан(,въ
KY~laHCKIf, който
бъше рж.КОПО:l0женъ 01'Ъ Никифора, но СВС1uенпка прибърза 11.3 ни ПРЪДУllр-t;lll,

че ако селенитъ сс

неприятности.

Бъ

научатъ,

че тукъ ИМ<1

с. девня прtllошувахме

гръцки В.'13ДИ}(;),

и рано сутриньта

ще

ПрОliЗ.'ltзатъ

заминаХ~IС за с.

Гсбсджс. Тамъ сс пр:шешс църква, влаДIlкаТ<1 нска Д:! направи 30J.осВtтъ на
основния К:1МЪКЪ, събраха сс нtколко селепи, направи сс водосвtТЪ J поръси
ги владнкатэ, дадоха му ДВБ бtЛIl меджидии, а за владичипз 11 дума не стана.н

-
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сграбчилъ п. Павла и го извадилъ вънъ ОlЬ олтаря, а заедно
съ Панайотъ

Николовъ го извлtкли отъ църквата на вънъ,

сл'Вдъ като п. Иванъ почналъ да чете
късо

богуслужението и въ

църквата се изпълнила съ мжже,

BptMe

жени и дЪца.

Попъ Павелъ, силно ядосанъ за станалото, веднага 'оти

щелъ у гръкоманина Димитръ КулаI<СЪЗОВЪ, ИЗЛDЖИЛЪ случ
ката,

и

каэалъ:

по-скоро

лачатъ отъ lIостжпката

да

се

отиде

на българит-В,

на ХУI<юмата,

да се оп

..

и да искатъ възвръща

нето на църквата. Попъ Павелъ отишелъ СИ у дома, обл-Бкзлъ
едно скъсано расо, съ което ходtлъ по селата (а такива,

н-Бмане на българи свещеници, той обикалялъ

съ

5-6

яджи и

10-15)

по

и скоро

души: Д. КУЛЗКСЪЗ0ПЪ, Саулъ Бойолу, Андонъ Бо
др.

отише..тIЪ въ

управлението и

башията Барутчи Мустафа, а този

се

оплаI<али на

юз

послi>дния съоБЩИJIЪ на

кадията за станалото ПРОИЗlпеетвие въ църквата. Каймакамина

Абдулла Ефенди отсн\ гетвувалъ този день, билъ въ с. Хасър
джикъ за ра~гледванс единъ споръ между селата за

({аято

работа

билъ

Коста

Чорбаджи

нззначенъ

и члена

отъ

Mt.pa,

за

идаре-мезлиши

Димитровъ, но посл-Вдния не заминалъ за

едно съ каймакамина въ петъкъ, а въ сжбота. 3апитанъ отъ
каймакамина,

отговорилъ.

защо не дошелъ на опрtдtленото

че ималъ малко работа

то трtбвало да се извърши
Хаа, каззлъ

чаl{3ШЪ

l'vfY

извtстие.

да се уреди вече, толкова

той

недi>ля, та за туй остзналъ.
работата и сега ще

ОТГО80рИЛЪ

и училището

BptMe,

.Аtuллеmъ UUlлерu# коя

ти приготви

Ее, ефенди,

въпроса за църквата

тр-Вбва

yTpt

каймакаминз,

-

между

Коста Чорбаджи,
българи и гагаузи

по-вече, че нашит-В иуфу

зи сж десеть пжти по-вече отъ тtхъ.

Съ църквата

работата

вървtла така когато се оплакали гагаузитt. на правителство

то, кадията

заедно съ юз-башията

и

20-25

души стражари

отишли въ църковния дворъ, обградили църквата Jf повикали

ИВ. Стояновъ п др. на вънъ и имъ ззповtдали да упрззднятъ
тъй като ни сс внуши, ,[С нищо нtмз

да нп Д,адатъ п втори пж.ть да пс

СС

ЯВ;lВ3МС ВЪ тtзи MtCT3. За~Нlllахмс за Варна, дtто заварихме попиятъ r'ръцюt
владика ИО:1КВМ:1, ДОIllСЛЪ на Mt)CTOTO на почltН3.11IЯ
ПОРфIlРИЙ. Слtдъ като
прtетояхмс два-три дена въ Варна, нис сп заминаХJJС съ каикъ за l\lссеМnрJJЯ
~ товз бtше 110сл-Вднята

ИН оБПI<олка

ОТ13ъдъ Камчията.

"

Спорсдъ Р. l1л. Блъскова (стр. 57l) пръди 60 год. въ Пропавня с
имало само три~rа българи: Кара ИваНОО.1У Димитръ отъ с. Равна, Коста чор
баджи и Стоянъ отъ Калоферъ. Тримата еж епомогна.111 MHOI'O за събуждането

4)

на заспалата БЪ.1гарщнна

въ този градъ.

-
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църквата, да я ззключатъ, да пръдадатъ КЛЮЧЪТЪ и на кадия
та и н-БI{ОЛКО души да дойдатъ съ него въ хюкумането.

Ефендимъ, кзззлъ ИВ. СТОЯНDВЪ, KafO свършиме молит . .
витi> си, ще изпълнимъ

квата. Свършило се

ззповtдьта

Ви,

богуслужението,

и вл'Вззлъ

народа

църква, клисаря ИВ. Бахневъ заключилъ

цър

отъ

вратата и тръгналъ

да прtдава ключътъ на I<адията, но ключътъ
отъ ржцtтt на клисаря и отъ ржка

въ

излtзълъ

билъ грабнатъ

на ржка се и3губилъ ....

Това станало по разпорежданието на Ангел.. аа Георгиевъ.
Кадията
въ хюкумата

поржчалъ да се Н3l\1tри ключътъ, да се донесе
и тръгналъ да си отива, а слtдъ него тръгналъ

и народа, (пакъ по разпоредбата
нало кадията прtдъ мисъльта за
цата между гагаузи и българи,

на Ангелъ-аа),

поради

изслушалъ й дв-втt

валъ да се помирятъ.

crptc-

което ЗflПОВ'Бдалъ

народа да се върне и отишелъ съ българскит~

конака. Кадията

което

възможно сбиване на ули..

За уталожване

страни,

първенци

на
въ

като ги съв1>т

на духовет1э и за да не

станатъ н-Вкакви произшеСТВНЯ t правителството се разпоредило
да

обикаля

патраулъ

ОI{ОЛО

църквата.

Каймакаминътъ

се

върналъ отъ селата и запов-Вдалъ да се разсл'Вдва църковно ..
УЧИJJИЩНИЯТЪ споръ между БЪJIгари и гагаузи. ВЪ туй вр-Вме
се образувала
и брадви

ОТЪ гагаузи една въоржжена съ ножове, ками

тълпа,

КОЯТО

съче църковнитt

книги, од-Вжди и др.
разгонили

тая

отишла

до

църквата и почнала

да

врата, за да влtзе вж.тр1J и прибере всичко:

прибори, но патраулитt

разярена

пристигнали и

тълпа, между КОЯТО е имало

и УРУМЪ'"

tnебалuu гърци. Само въздържаностьта на българитt въ слу
чая е отстранила

проливането

на чов-Вшка

кръвь.

А българиrВ като си послу)}{или съ КЛЮЧЪТЪ - - прибра..
ли ВСИЧКО

каквото

съсъди и др.

-

имало

въ

църквата:

книги,

одi>жди,

СВ.

отнесли го иа каЙмакэмина. Сл-Вдетвието про ..

дължило ОКОЛО три нед-Вли и книжата изпроводили на мюте

сарифина

Абдулъ .. Рахманъ

лаша

въ

Варна.

Въ

туй

вр-Вме

дошло извъстие t че русенскиятъ валия l\'\ид.хатъ паша ще за
минава за Варна и отъ тамъ за Цариградъ, та трtбвало да

излtзатъ на гарата за посръщане: каймакаМИIIЗ съ БСИЧКИТЪ
ЧИНОВНИЦИ И зазн въ меЗЛИ1llЗ,

заедно СЪ градекитi>

първен"

ци българи и гагаузи.

На 24 ноември 1865 г. Мидхатъ паша МИIIзвалъ Пр'БЗЪ
Провадия и горi>казанитt лица изл~зли на гарата на посрi> ..

-
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щане. Българит-В помолили каймакамина да разкаже на Мид
хатъ паша разпрята имъ

съ

гагаузитt, да

му дздатъ клю

чътъ на църквата и наЙ . послt да оставятъ той да
въпросътъ.
и слъдъ

разрtши

Каймакаминътъ изпълнилъ прозбата на българитt

"Хошъ

гелдинъ Ефендимъ"

си нtколко думи за разпрята,
ключътъ на Мидхатъ паша.

вмъкналъ въ разговора

като

сжщеврt~fенно

който

прtдалъ

обtщалъ да уреди рабо

титъ, сл'Вдъ като се запознае съ Т'ВХЪ по .. подробно У варнен
СКИЯ мютесарифинъ.

По-рано

въ Варна да се съвътватъ

и отъ двtт-в страни еж ходили

българитt съ Господинъ

ЖИ, х. Рали и др., а гагаузит-В СЪ гръцкия

сега вселенски

патриархъ

въ Цариградъ,

като всъка отд-Влно

считала себе си въ правото да владtе църквата.
се прi>дставили

на мютесарифина,

казано

чътъ е даде нъ на хранение отъ

Чорбад . .

владика Иоакимъ,

Сега,

като

имъ било, че клю"

Мидхатъ паша у ГОСl10ДИНЪ

Чорбаджи,

11 че сл-Вдъ завръщането

Цариградъ

ще се урапни въпросътъ, а до тогава църквата ще

стои затворена.

ПашаТа

заМИНЭ.,1Ъ

скитъ първенци БЪЛГL1рИ
заминали

за

и гагаузи

н-Вколко деня за раЗСЛ'Бдване
си въ Провадия

на

Мидхатъ

Цяриградъ,

останали

сжщия

въ

въпросъ,

паша

отъ

провадий

Варна
слъдъ

..

още
което

и чакали връщането на пашата отъ

Цариградъ.

до като била църl{вата затворена
вали въ прtдверието
въ училището.
кандидатъ

за

на ЦЪрК8зта

Прtзъ

си

ЗL1мипалъ,

а

българинъ

кавд.идатъ

лището при четенето

на

и

Христо

Т.

гръцки

езикъ.

Пипер ..

псалтува

въ учи

останалъ

YTptHOTO

да

Ишпековъ,

и вечерно правило.

5-6

м1;сеца кандидата билъ ржкоположенъ отъ

ския

владика

Никифора

калъ отварянето

за

свещеникъ

на църквата.

Народ;]

вършатъ работата Я8fllllЬ"ЯВllZlfЬ.

отъ

25

октомври

въ

половини:

Слtдъ

месемврий..

Провадия

и ча ..

бърза, 110 турцитt си

Църквата

СТОЯ~'1а затворена

1865 г. до 6 януари 1867 година. Най-послt

дошла запов-tдь да се отвори църквата като се
ДВЪ

се черку

това врiэме българит·В си приготвили

свещеНИI{Ъ

родомъ отъ Котедъ, който знаялъ
ковъ

гагаузиrt

партиката, а българитъ

-

д-Всна

раздtли

на

на българитi> съ четене на славянски

езикъ и л'Вва на гръкомани съ чет\;не на гръцки ези къ. аба ..
че ГрЪКQманитt

не приели това

правителствено

разпорежда

не, и по този начинъ останали вънъ отъ църквата.

отпрззднувзли

тържествено

богоявленскитt

Българитt

праздници, а за

-
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справедливото рззрtшение на разпрята благодарили па пра
вителс1'ВОТО.

За открадването на

българекиrn църковни книги ето

що се казва: книгит-В били отнесени въ най-близката до цър ..

квата кжща уРанко

Костадиновъ,

който

въ туй

ОТ

BptMe

сжтствувалъ. Слtдъ като му прtдали Домашнит-В за книгитt,
той ги изпратилъ у

то

се

научилъ

гагаузина

общинскиятъ

Хрисостамъ Бойолу,

писарь

веднага съобщилъ на общинаритt

Никола

и Коста

за

кое ..

Панайотовъ

Чорбаджи.

и

Пос

л1>днит-В го повикали и поканили да даде книгитt, което ТОЙ
направилъ.

Гагаузитi>

като

се

научили

за това искали отъ

Хрисостома да намiJри и прtдаде и тtхнитъ
не знаялъ НИЩО за ГрЪЦКИТЪ

Сега въ Провадия

КНИГИ,

НО

ТОЙ

КНИГИ.

HtM!\ никаl{ва слtда отъ гагаузи и
BctKO отношение. Той състои по

градътъ върви напръдъ въ
вече отъ
и

500-600

български [{жщи СЪ три основни училища

една прогимназия, и

м:иналата година се

захвана сrроение

то на нова църква СРБДЪ града, ва която оеповитt еж вече
изкарани.

ИЗВ-[,(! ия на Варненско го А рхеологическо Д-ВО

IV.

Варна,

1910

ТаБJ1Ица Н.

г.

~.-·-.:;:--.JJ,----'----;;---=;;;;;;;;;n""8i~~~r--,",_1D'I
;

к Ъ;'.IЪ статията

»Французи-гt въ Варна въ

1854

г."

111.
Фравцузитt въ Варна въ
Съобшава

г.

1854

OTeц~ Прива Бепаръ, директор» на французкоrо училище

1).

(Съ една таблица).

Пр-Взъ М. май

Палестина

билъ

1853

г. въпроеътъ

ззинтересувалъ

мация въ Цариградъ.

,за. светит'h

м-Вста въ

рускз!а и френската дипло ..

~усия. защищавала

правата

славнитt християни, а Фра~ция тия.на кат.олицитБ

на

право

•. Князъ

Мен

чиковъ самъ билъ до~елъ. въ Царигра.цъ и .благодарение

M'hcaTa

на·

на Англия въпросътъ се р-Вшилъ въ благоприятна сми

съль и за Дв'hтБ страни. Но князътъ претендиралъ и за друго
н-Вщо: единъ ангажементъ подъ форма на договоръ отъ страна
на султана спрямо

руския

имперз:горъ

за н-Вк~~ви

. права

на

праВОС{lавниrn християни.
.'
Портата съв-Бтвана O~ посланицитВ на Франция и Ан·

глия отхвърлила претенциит'h,на княз';' М~нчиковъ, който,

щомъ напусналъ Цариградъ, рускитt войски навл'h'зли въ Тур ..·

ция ОТЪ къмъ Дунава. Това още не значило, че ~ойната б~ла
, прогласена, защото не веднажъ 9У~ДИ; ~ойски ~Ж. минавали
пр-Взъ дунавскитi> държавици.'
'. .
. На 8 октомври 1853 г. Омеръ Паша ззпов-Вдалъ 'на .ру
ситБ да се оттеглятъ, а \европейс;китВ кабине.ти I:'ОТВИЛИ' енер
гически протести въ СЖIЦия духъ. Руси~ .обаче отговррили
на искането на

турцитt съ изгарянето на

флота:га

имъ (на

30-й ноември) при Синопъ. Войната била. неизб~жна.
.

На 4' февруари
печили

неутраnность

воръ въ Цариградъ

1854

.

г. Франция и Англия като си обез-

на Австрия. поср-Вдетвомъ:
задължили се да защитятъ

. единъ
съ

дого

рржжие

Турц~я, до сключването на, единъ договоръ,. KO~TO .да. гаран-

{) Четено въ .Alliance. Fran<;alse~ (варненски клонъ). Пр'kвелъ 'отъ,френ"

ски .на. быгареки ·Вл; Сroя-новъ, -учитель въ мж:жката' ГИМНЗ3ИЯ. • .. ~ '.

4.

тира не само
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правата и ц-Влоетьта на турската държава, но

споредъ който още да се гарантира пълното равенство пр'hдъ
закона и

СЖlI.илищата на всички подданици, достжпъ на всич

ки служби и справедливо разхвърляне на да нъцит-Б. Очевидно

било, че сж.щитt резултати прислtдвали и руситt. Отъ тази
лата започва истинската война, въ която четири държави били
заинтересувани. Тя раздвижила флотитt и войскитt, които
на пжтя си къмъ Дунава се отбили въ Варна. Безъ да губятъ
вр-Бме русиТ'h на брой
дунава

лодъ

40000,

командата

осигурени въ Ромжния минаватъ

на князъ Паскиевичъ

Силистра, която имъ указа

и обсаждатъ

едно геройско съпротивление

съ

10000 души. Съ една TptcKaBa бързина, която се лесно обя
снява съюзенитБ
Англия дава

държави

организиратъ

"источната

души подъ командата на лордъ

25000

единъ старъ ветеранъ,

участвувалъ

война".
Рагланъ,

въ ВОЙНИТ~ при първата

империя и осакатtлъ съ едната ржка въ сражението при Ва
терпоо. Франция

пакъ пратила

30000

души подъ

командата

на младия и енергиченъ маршалъ Сенъ Арнолдъ.
Воененъ планъ н-Вмало още иэр-аботенъ; войницитt тръг
нали при смжтната

прtдстава да ззщищаватъ трона на сул

тана.

сл~зли на суша

Англичанит-Б

при

Скутари (до Цари

градъ), а френцитt въ Галиполи) при входа на Дарданелит-В.

ПървитВ

войски

слtзли

въ

Галиполи

на

30

мартъ и

чакъ слtдъ мtсецъ се събрали ВСИЧI<ИТ-В и четирrtхъ дивизии
били едвамъ образувани. До като войскитt бавно пристигали
и до като се опрtд~лило
адмирали се питали

съср-Вдоточаването

сьмн-Бние тя могла да спре наближаването
риградъ и това не е малко, но русип
толкозъ

повече,

имъ генерали и

какво ще правятъ съ тая

нато

знаяли

че

на

войска.

на русит~ до Ца·

съвetмъ

п.жтя

Безъ

си

не бързали

имали

такъвъ

неприятель. Какво да се прави? Да се върнатъ обратно вой

ницит-В безъ да видятъ неприятеля, не значило ли да се сведе
всичката

тази

работа до една заплашителна

военна

демон

страция? Не тр1>бало да се върви срtщу руситБ и да ззвър
жать съ тВхъ сражение на вс-Вка ц1;иа.

На

11

априлъ

генералъ

Баске,

придруженъ отъ двама

трима офицери тръгва съ разузнавателна мисия къмъ театра
на войната-; съ него -тръгва и Сафетъ Ефенди,
генералния турски щабъ; той БИJIЪ прtводчикъ

Посл-Вдниятъ слиза въ Варна на

16

офицеръ отъ
на генерала.

априлъ, разгледа укр-Вп-

-51ленията, които ТОЙ намира доста добри, посл-В изучавалъ гдi>

може да

стане дебаркиране (слизане на

rptra)

че тукъ е най"удобно слизане на войскитБ и
нието

имъ

огънь,

Tp'hB3,

ло

на

лагеръ.

Имало

вода въ

слама за добитъка

и намtрилъ

за разположе

изобилие, дърва З3

и всичко отъ което се има

нужда.

Генералъ Баске отива да инспектира

френската

ескадра

въ Балчикъ, оттамъ се отзовава въ Шуменъ при Омеръ паша,
съ когото

се

съв-Втвз,

разглежда

укрtпленията

връща въ Галиполи прi>эъ Котелъ,
нататъкъ

ще

стане

дума

за

това

и бжрже се

Сливенъ и Одринъ. По ..

пжтуване

И

за

съприкосно

вението имъ съ българитt.

На

19 май ние намираме въ Варна, маршалъ Сенъ Ар ..

нолдъ, лордъ Рагланъ, адмиралъ ХамеЛИУt Димдасъ
паша, за да обсжждатъ

върху войната

-

туй е

и Омеръ

sapHeucxanza

'Конференция.
По настояването на Омеръ пашз, рtшило се щото една

часть на войскитБ да сл1;зе бърже въ Варна и слi>дъ това да
се отправи на помощь за Силистра, а пъкъ другата часть да
прi>прtчи на руситt минаването на Балкана. Обаче генералъ
Мартенирей се противопоставя
никъ на

генералния

на смtлиrВ планове на начал

щабъ и възразява,

че

още нищо не е

готово и че да се прi>дприеме изпращането на войекит-В I<ЪМЪ

Силистра би било

няло въ смисъль

MHoro опасно. Тогава рtшението се измi>
щото

Варна да се укрtпи добрt и да за

държи една колона, която малко

CTpt

по продължението

русит'h

и

да

войскиrВ въ

се

на

образува

по-малко щtла да се про

Балкана
втори

Одринъ. Най-посл-В,

за да загради пжтя на

съсрtдоточенъ

по

една

пунктъ на

заповtдъ

дошла

отъ Парижъ, този планъ отново пр-Втърпtлъ изменение. Спо
редъ него Варна става главенъ сборенъ пунктъ на войскитi>;
тукъ ще се организиратъ

всички ВОЙСКИ, оттукъ щtло да се

изпраща войска З8 Силистра, ако е нуждно и щtло да се на·
падне

л"Бвото

крило

на

русиrБ, ако се

опитатъ

Балкана. И тъй се дала эзпов-Вдъ на войскитВ

въ

да минатъ

Галиполи

да се отправятъ за Варна. Френската флота се подраэдi>ляnа
на

4

дивизии. Първата, дивизията на Короберъ и четвъртата

на Хорей трi>бвало да слtзатъ направо за Варна; третята на

принцъ Наполеона за да ободри духовет-В въ Цариградъ трtб . .

вало да Сn'Бзе въ този градъ и оттамъ посл-В за Варна.

-
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Втората ДИВИЗИЯ подъ водителството Н3 Баске, е трtб

: вало
·на.

да се спира на много Mtcтa
Челъ

СЪМЪ

трогателния

по пжтя си Одринъ-Вар

разкззъ

за този походъ гд-Вто

"генералъ Боске е полагалъ голtми грижи за войницит-В си и
~ кжд-Вто' той срtщаnъ

голtми

населението и на мi>стноститВ

Прi>зъ ЮНИ първата

: Варна,

и

неприятности

четвъртата

послi> дошла и третята на

20

дивизии

юни;

спр'hла въ Одринъ И щtла да пристигне

.ииять

страна

на

слi>зли

въ

втората

на

10

се

юни.

била

Глав

щабъ, а тъй сжщо и провизиитt били се настанили въ

'града. Маршалъ Сенъ Арнолдъ

квартирувалъ въ кжщата на

Тедееки, тогавашенъ френски консулъ.

. на

отъ

2).

сегашната Царибродска

улица

и

Хамбариrn

еж

били

окоnо пристанището, а

барутнитt погреби около съборената сега кр~пость "барутъ
хане" до рибния паззръ.

По-гол-Вмата часть отъ френскитt войски квартирували
Франга, Еникьой и джаферли, и една кавалерийска

:- горrБ .на
j

дивизия подъ Франга. Англичанитi3 били разположени ОКОЛО

; с., К.ждикьоЙ (то несжществува вече), Аджемлеръ, Сюнбей,
: Девня, Добрина и Мънастиръ 3).
На 5 и 6 юлий армията на маршалъ Сенъ Арнолдъ и
лордъ Рагланъ дефилирала прtдъ Омеръ паша; тя му напра') Бо.ске изминалъ пжтя 01Ъ Одринъ до с. Еникьой (Варненско), д-Вто
билъ лагеРЪТЪt въ 12 деня (264 клм.). Той спиралъ въ Серай, Кавакли, Ка) рабунаръ, Чифликъ, Омуръ Факи, Карабунаръ-кьой, Русокастро, Айтосъ, 1<0паранъ, Айваджикъ. Камчия (дъто билъ положенъ понтоиовъ мостъ), 7 чушми
(сатр des six fопtаiпеs) и Еникьой (Souvenir de Ia guerre de Crimee. GencraI
Рау. page 18, not. 1).
Пр-Вдполагаме че "седемтъхъ ЧУIIIМИ" еж "сара-чушми" (Т. е. чушми на
редъ), находящи се край пжтя отъ Варна за с. Петре (отъ Варна отдалечени
. около 7

клм въ права линия).

3) Всичко имало окодо 15000 англичани

(4 пtхотни дивизии съ една
7 батареи ПО.1ека артилерия) и 6000 турин. (Война
РОССlИ'СЪ ТУРПlеn 1853 и 1854 Г., II, 1890. стр 259). До с. Сюнбей англичз
кава~ериnска Д~ВИЗИЯ и

нитЪ правили даже укрtпени позиции (съ кошове, плетени отъ лъскави пръ

ти и пълнени съ ~pЪCTЬ).

Англичанитъ били разпо .l0жени до с. Добрина на
. три м1>ста (ВЪ .мералъка" до .сминъ-чушма" и др.). Въ с. Мънастнръ тъ
квартирували до Ка.'1енджиЙеката курия и при • Топъ КарааЧ.'lарж·, д-Бто били

топоветъ .имъ. Ло с. Добрина гроБИluата на англичанитъ се намирали по-горt

птъ ,.;сминъ-чушма 4. Въ лагера умрtлъ единъ аНГ.'1ИЙС1<И генерз..1Ъ; ТОЙ е за
ровенъ край пжтя за с. Мънастиръ. На гроба му побили единъ К<1МЪКЪ и

вctкз сутрина ХОДИ.1Э музика да еRИрИ на гроба му. Близо до него билъ за·

; ровенъ .коныъ му.
Между с. Добрина

До с. Мънастиръ гробищата

11

били

до

"сжтма

чушме-.

Ееки АрнаУТ:lПРЪ (Варбанаси) била екотобоi1нз ("стара

та салха на 1'). Въ Провадия им;мо само хиляло души турска войска (до Соукъ
су"). Тогава била направена .И .1ДЪЗЪ Табия· (Съобlцение на я. Христовъ въ
8

Провадия).

БJЬ.;I,. на Ред.

53.·~-··
вила отлично впечатление. ВойницитБ били бодри., CaMo·eДHO~·
липсвало: неприятельтъ!

Близостьта на неприятеля

съживила

войницип

група,

;

офицери отишли въ Шуменъ да помогнатъ на щаба на Омеръ
паша, а маршалътъ като наелектризиранъ при наближаването
на военнит~ дtйствия приготвилъ съ трtскавз бързина 'пол

ковет-Б за Силистра, които тр-Вбвало да тръгнатъ на
На

24

10

юлий.

юний тQй писалъ на жена си, която оставилъ въ

Цариградъ, така: войната

най посл-В

вамъ ужасно, каква мжка

за храна и за питие въ войската!

започва, ззъ се измжч

А отъ Варна ДО Силистра има да си патимъ, принуденъ еъмъ
да поржцамъ хиляди
наказания!
л-Вмъ

MtxoBe

за вода!

Какви спънки,

Първит-В ев1>дения за войната

шумъ въ Франция

ще

Моли Бога само,

....

какви

направятъ го
дано руситk

ме Чё1катъ!

Русит-В не го дочакали; на

23

юни, 6езъ голtмъ

шумъ,

но изплашени безъ съмнение отъ силит-Б нй съюзениrБ войски

въ

Варна

отколкото

HaMtc3Ta на Австрия, която заплаш

вала да наруши неутралностьта ако не изпразнятъ дунавскитБ
княжества, руеит1> оставили Силистра и пакъ минали назздъ
Дунава.

Най напр-Вдъ тази новина не се пов-Врвала въ френския

лагеръ, но мислили, че това б~ло

примка, и една

цировка е била направена до Хърсова.
било

тогава разочарованието!

H'hMa

Ето едно

ДО жена си, въ което й се оплаква

руси

писмо

на маршала ~

че руситt не го чакали:

nПаекиевичъ пакъ се изплезна пакъ ми избъга;
много обезкуражили и азъ

рекогнос

1 Какво е

съжалявамъ че

тия руси ма

изгубихъ

случай

да ги бия и да ги издавя въ Дунава." А въ друго едно писмо:.

"Войската ни е прввъзходнз, само че руситt ги нtмз, ТБ СИ ..
ОТИШЛИ, КОЛКО жалко че Н1Jмзме крила!"
Да, войска

ще да е била прi>възходна

на нея, градътъ е прtдста'влявалъ

и

благодарение

едно оживление,

каквото

никога не билъ ималъ.
Единъ

тогава въ
храни,

пжтникъ

града, ни

д-ръ

грамади бомби,

пове, наредени
постоянно

по

Манярдъ,

описва

гюлета,

ПрЗЗДНИтБ

който случайно

огромнитt

хамбари

биJrЬ

пълни

съ

картечи и голtмо число то
града до

лагера

сновtли ескадрони да рззнасятъ ззповtди

Mtcтa.

Отъ

и копа

-
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съ разни провизии и други BoeHH~ работи често запушвали

улицитБ4:). На пристанището (скелята) ладии постоянно прt
насяли сандъци съ плодове, чували съ брашно, сухари, а коне

и

катъри

отнасяли т-Бзи

провизии.

Отдtто

т'В

минавали

съобщавало се съ тржбене.
Бъ града, дори ло кръстопжтищата
имали

палатки, а разни

продавачи

войници и офицери

сл1>двали

войската

и си

правяли дъсчени бараки и продавали на войницитВ дреболии:
четки, огледалца и пр. ЦtнитВ на тия работи били извънм1>р
но високи, та маршалъ Сенъ Арнолдъ
и ги намалилъ.

Бъ този паззръ,

зари липсвали дребни

се зимали

2-3

се намtсилъ въ това

както и всичкитБ турски па .

пари за рззмtнз

и на едно меджидие

гроша сарафлъкъ, Бойницитt обаче се охит

рили И когато си купували тютюнъ за

20

пари или пили една

чашка вино или ракия, ако нtмало дребни

върнатъ срtщу

петолевка,

си я вземали

пари да

имъ по

обратно.' Това на

карало търговцитt да искатъ паритt напр~дъ когато прода
вали стокитБ си.

Живоrьтъ на офицеритt е би.'1Ъ отъ най-веселитt; имали
не е приличалъ на се

си клубъ, който, разбира се, далечъ

гашния. Единъ пжтникъ въ 1864 г. нам1>рилъ на стБнитrБ на
едно кафене въ града изтъркани буквитt на единъ надписъ:

"cercle des officiers," т. е. офицерски кружокъ.
Нtмз да се спирамъ да изброявамъ имената на фран
цузитВ, ще спомена само туй, което мнозина биха познали Хуберъ де Кастексъ, тогава капитанъ, а по- лосл1> генералъ,
комуто прtзъ ума не минавало, че като построявалъ вр-Бмен
ната си палатка, на сжщото MtCTO, слtдъ

50

ГОДИНИ, дъщеря

му [Це издигне едно грамадно учебно заведение

французки пенсионъ и училище
ни·остаВИllЪ въ

мемоаритt

си 1:))

до

морската

единъ

(д~вическия

градина). Той

хубавъ

рззкззъ до

сежно прtбиванието си въ Варна. Тамъ той

разправя

натоваренъ

Лично

отъ генералния

щабъ

да

занесе

какъ

една зз-

i) Вж.тр-t въ Вl\рнеИСКQТО у}{рtпленис имало дагеръ отъ двtтt страни

на сегашната сЪборна улица. Го.,Ъми лагери ИМЗ.'IО на западъ отъ града КЪМЪ

Максуда и стрi>..1Б ИlI lСТО (анг.пиЙеки и ТУРСКИ лагеръ). Малко палатки имало
на сtверъ отъ града между Илдъзъ Табия и морето (Споредъ английската
картина отъ 1854 г. "Varna from Kafirlu Tepeh", която се наМира въ варнен
ския музея).

рижъ

1) Генералъ де Кастексъ, 1902 г. 1 стр. 105.
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писка на коменданта

на

парахода

Оренокъ, който трtбвало

да отпж.тува за Русия; като не можалъ да се доближи до па
рахода,

поради

развълнуваното море, УЛDБИЛЪ се за вжжетата

му, . които се люлеяли ОТЪ силния вtтъръ и билъ

принуденъ

пакъ да слtзе въ лодката си съ риекъ да си строши "коститt
отъ et-ВнитБ на парахода
во-солена

БлаГ9дарение
то

баща

прочета

билъ

услужливостьта

тогава

цi>ла една

съмъ ОТКрИЛЪ

френски

на

нtкакви

г.

М.

консулъ,

кореспонденция

Тедееки,

азъ

до него

дипломатически

пожълтtли отъ BptMeTO

ОТЪ

ИЛИ пъкъ да се нагълта съ горчи

вода.

чий

можахъ

эрtме;

тайни, не,

да

не

това

че
с,ж

записки, КОИТО еж били изпращани

лагера въ с. Джаферли и Еникьой до консула, когото

Т'В наричали

"Провидение въ Варна"

и

комуто

искали да

имъ съхранява париТ'h, да се погрижва за конеn имъ и да
имъ

купува провизии.

Единъ офицеринъ пише да-ли параходит13 донесли аиги..
нари отъ Цариградъ и иска да знае цtната на зеления бобъ.

Пъкъ единъ полковникъ

отъ Пазарn.жикъ (Добричъ) по пж.тя

си прi>зъ Добруджа се оплаква че го излъгали като му про ..
м-Всо и вино и моли консула да му прати дру ..

дали развалено

ги. Слtдъ

пор.жчката

си той съобщава

още и една

новина:

"Научаваме се, пише той, че башибозуцит-В ги набили хубавото
и че изгубили

човtка;

150

това е едно

гол-Вмо

поражение.

но още по-жалко е ТБ сж се били подъ френски знамена".
Знайно е, че живота въ лагеръ не е тъженъ, а особенно

въ френския лагеръ, и ако кримската
китrВ незгоди: болести,
изгуби:

бодростьта

лата на войника.

отъ
е

туй

имало

любители

тия

и хубавото

Военнит-В

въ свободното си
Може да

Вр'Бме

си прtдстави

що ставало
даже

измежду

войницитt
чов-Вкъ

всич·

въ

Кримъ.

еж

или

Публика

имали

е

въ

други

Варна

който
пиеси;

мустаци иг

като се обличали съ дрехитi>

на лродавачитБ около лагера.

въ

Посрi>дъ лагеDа

"Воденицата",
не

но

знаяли да се веселятъ.

комедии,

които

които сж. си ..

доста чести,

«акво е ставало

нареченъ

съвр'hменни

войнициrБ,

рали женски роли,

разположение,

обучения били

по-късно

театръ,

играли

войска изтърпt.

гладъ, студъ, тя ни единъ моментъ не

имало

на жениrn

всякога

и

била доста отбрана. Дохождали даже оп английския лагеръ.
Попадна ми въ р,Жцtтt единъ

еl<земпляръ оп програ-

,

56 мата на тия прtдетавления; тя била чудесно литографирана
и илюстрована. Чов~къ се насълзява като я разгледа по· ВНИ

мателно. Тя гласи: "Во недnля IO ЮНИ I8ff год. ще се даде
nрп.дста8ление за 8Ъ полза на раненитп. nрrьзъ 7 и 8 юни."

Сn1>д'Ь това се изреждатъ имената на любителитi>J които ще
играятъ. Но на 1О юни имало сражение и прi>дставлението

тр'hбваnо да се отложи за 11 юни, понед1>лникъ. СЖЩИтВ
обявления послужали, обаче на тВхъ имало добавени nэи
думи:

"тъй

като двама

ОТЪ актьорит'h загинаха и НЪJ{ОЛ«О

други. се раниха въ вчерашния бой, наложи се едно промt
нение на програмата.

Списъка

е билъ промtненъ и н'Бкои

номера зам'hнени СЪ други.

И въ Варна не се е прtкарвало

по-другояче.

Като еж се установили френекиrn войски въ Варна, пита
се какви еж били взаймнит1;
населението?

скитБ

имъ

отношения

Какви впечатления

братя,

а

между

войската

и

имъ еж направили хриетиян

и жителит-Б какво еж си помислили за

r

NЗИ нови кръстоносци

Тр-Вбва

да се. каже, че тая войска,

водена отъ турци, хранен" отъ чужди пр-Вдприемачи, твърд-Б
малко ее е сношавала съ м-Ветното
паднаnъ случай да се ВИДЯТЪ

население,

но

лението симпатиитВ и почетьта не закъсняваха
ружватъ.

Естественно,

ЩОМЪ

се

и ПОГО80РЯТЪ ВОЙНИЦИ и насе

да

се

обна

първиrn впечатления на това населе

ние, което до.бр1; познавало башибозуци и турския "аскеръ"
било недов-Врието и скритата умраза спрямо Т'БЗИ защитници

на султана. Особено изъ окоnностиn на

Варна,

търговията

на' жителиn била опропастена, лозята имъ ограбени и хорз#
та били много наежени противъ nзи

неканени

гости.

Рзз·

кззватъ че офяцеритБ въ Hel'O BptMe се бояли да изл-Взатъ
вънъ

отъ

лагера,

да

отидатъ

на ловъ и веднажъ нi>колко

моряка като отишли за вода до една чуш~а,

били

нападна~

ТИ,' за гд'Вто си. позволили да СИ откъснатъ н-Бколко череши

въ едно лозе и избtгали като оставили единъ отъ другаритt
си съ разпранъ отъ ножъ коремъ до чушмата. Тъй като не

се: намирали прi;сни зеленчици ВЪ Варна него

. нили-

Bp'hMe, обви ..

населението че нарочно занемарило градинитВ СИ'И ИЗ~

коренили всичко

каквото

имало

тамъ.

Френскиятъ войникъ се стараялъ да докаже, че не
бвало' да го турятъ

рамо до рамо съ башибозука

Tp-h..

ИJIИ~ дори

-

57-

съ редовния турски войникъ, комуто дошелъ да помага. Фран
цузит-Б дошли тукъ да подпомагатъ турцитt, благодарение на

TtxHaTa

тогавашната политика т-Б не измtнили на племето си:

проницателность

имъ скоро открила смi5шнит-В страни и гру ..

бешкиrБ

,д-Вла на

ДУllIието

имъ

и съ едно

тtзи, за които

отгатвало

благородство,

били

Ti>

страданията

на

въпрtки

дошли,

угнетеното

неловкото

т'Б се мжчили да му помагатъ. Споменахъ

а добро

население

си положение,

за рекогносциров

ката на генералъ Баске отъ UUуменъ до Галиполи пръзъКо
телъ. Отъ

едно отъ писмата

му до майка си, ние знаемъ зз

н-Бкои отъ впечатленията върху духовното състояние на френ
скитБ войници.

Най силното впечатление му сж правили тур

цип съ апатията и безгрижието,

ВрrБдъ

съ което сж ги посрtщали.

кжд'hто е тр'hбвало да се нощува, турцит'h' особенно

офицерит'h правили своя "кефъ": изува.'IИ СИ ботушиrh, про
стирали се на рогозки

съ чибукъ, който

безъ да продуматъ

единъ войникъ бързо

дума,

запушватъ

ззпапилъ.

Но гене

ралъ Баске е трtбвало да се ув-Вдомява за всичко чрtзъ своя

пр1>водчикъ.

Единъ

день

войницитi>

били

се разположили

близу до с. Вечерна т. е. Ичера (Котленско).
се пр~дставилз

на генерала

имъ отъ башибозуцит-В,

рятъ нея вечерь.

и го помолила

Една депутация

да запази

които щ-Вли да го ограбять

селото
и разо

"Ние "-Вмз да ззбравимъ, казва единъ адю ..

тантъ на генерала,

какъ тогава плакаха тtзи българи

и какъ

сл-Вдъ малко чухме не далечъ отъ насъ странни п-Всни и биене

на

дааре и дрънкане

каза: башибозуци.

на

зюлюви

(чампари).

Прtводчикътъ

ВЪ СЖЩОТО вр-Вме вид-Вхме че се бt.ха на

редили единъ по единъ по една стръмна и т-Бсна пжтека сто ..
тина души съ пъстри пояси. Генералътъ се отправи къмъ пхъ,
придруженъ
заповtдз да

отъ десетина

души и nрtводчикъ

се спратъ и да се

едииъ тоиъ, р~шителеиъ

каже на тБаи азиатци

събератъ

до него. Той

всички.

Посл'h съ

и строгъ той накара пр1>водчика

сл'Вднит-В

коститБ, които сте извършвали

думи:

да

nдзъ зная за жесто

надъ мирното население,

азъ

държа CM~TKa за това, и ще ви накажа. Слtдъ н-Вколко дни

ззъ

ще

дойда съ дивизиитВ СИ въ

м-Вете да влi>зете

въ с. Ичера

съ

знамъ какъ да постжпя съ васъ."

балкана и ако
ц-Вль да грабите,

Офицеринътъ

вамъ ftIожа да прiэведе съ слабъ гласъ тБзи

на генерала.

Ненавикнали

на такъвъ

езикъ,

вие пос ..
ззъ ще

турчинъ ед

енергични думи

уплашени

осо ..

-
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бенно отъ гордото държане на генерала, башибозуцитt се
поклонили страхопочитателнои дадоха сума обtщания. Одър
жаха ли ГИ, кой знае? Случаятъ не ни говеде пакъ при гор

кит'В Ичеренци I

Но ако тtзи думи не сж произвели

никакво

дtйствие

за състраданието и за благоекланностьта на френцитъ имало
е достатъчно доказателство, особенно въ Варна, споредъ свъ
денията

ми

черпени

ващи пълна

отъ

кореспонденцията на

лица

ззслуж

Btpa.

Когато

избухнала въ Варна холерата, санитаритi> наг

леждали не само болнит-В между войската, но и измежду на
селението.

Частниятъ лi>карь на гарнизонния генералъ ДОК

торъ Карболъ е наредилъ хора да наглеждатъ болнитiэ. "Тр-Вба,
казвзлъ той, на събратята си да се

погрижимъ еднакво за

гърцитt., турцитt и евреитt, нашата задача е да накараме да

се мисли,

че Франция

гледа

на

ВСИЧКИ съ високо

хуманни

чувства" .

Но не само съ медицинскитВ грижи, които еж били про
фесионаленъ

дългъ на санитариrh, се е ограничила

тВхната

помощь. Покъртенъ отъ сиромашията и отъ липсата на ср-Вд
ства на тия

хора той устроилъ

благотворителни

дружества,

които тогава били много навр'hменни. Съ туй си д1>ло той е
искалъ

да

цi>лата

войска

заинтересува

въ

не

само

събратията си л-Вкари, но

лицето на началницитt и. Той

поискалъ

дв-В милосердни сестри за да продължаватъ започнатото ви

соко

хуманно

дtло;

Ti>

приготвяли

храна на болнитБ.

Той

поелъ една кжща за т-Взи сестри и самъ е събиралъ пари за
болнит-В и за т-Бзи които били на оздравяване.
валъ

християнския

блоготворителность,

си идеалъ

Той не е скри

I<ОЙТО го вдъхновявалъ

а го каралъ да тича подиръ

къмъ

офицеритi>

и да имъ иска подкр1>па.

И дi>йствително, всички висши офи

цери се надпрtдварвали

въ щедрость и пращали

своята

кухня на б13ДНИ1'В, а н-Бкои

храна отъ

ходили на пазаръ, купу"

вали еж ц'hли кошници СЪ разни продукти за да приготвятъ

дома си бульонъ, за холерицитi> или другит-В болни. Нека се
ззбi>л-Вжи, че това не е ставало по рtшението на н-Бкои коми
тети, а просто по благородната инициатива на вс'hки отдi:.лно.

докторъ Карболъ, «ата видi>лъ че вр-Вмето за тръгване
къмъ Кримъ наближава поискалъ да остави започнатото бла
готворително

дtло

да

цъвти

и

слtдъ него;

той

оставилъ

-
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кж.щатз, всичкитt сждове и

всичко на

двътt милосердни

сестри, които, ДО като билъ въ Кримъ ДОСТОЙНО го замtства
ЛИ. За жалосrь той трtбало да се върне прi>зъ м. октомври

СЪ

маршалъ Сенъ Арнолдъ и

слi>дъ това и благородното

д'hло заглъхнало.

***

Да се върнемъ прочее къмъ войската,

която

се е при . .

готвила вече за бой, но ср'hщу която неприятельтъ
лилъ. Възможно ли е, пише маршалътъ,

да стоятъ безъ работа

и

войницитt

се оттег

че Дв'h силни флоти

да

мратъ

отъ

холера

BMtCTO въ боя? Не, трi>ба да азговорятъ толовет-Б.

Най-послt на

18

юли,

едно тайно съв'hщание.

слtдъ

дълги

колебания,

слi>дъ

ръшило се, да напжтятъ войекитt съ

флотит1> къмъ Кримъ И да се бомбардира

Севаетопоnъ.

за това трi>бвало най-малко единъ мtсецъ,
во да се прави? "Опасно е да се оставятъ

Но

а ДО тогава как

30,000

човtка безъ

работа," кзэвалъ маршаJJЪТЪ.

Здравословното състояние на войекит-В до тогава е било
доста задоволително. обаче

злоупотр-Вбата

ДOB~, силнит-В юлски горещини

на

на зелениrn пло

голото бърдо на Франга

било причинило нtколко заболявания отъ трtскз,

вдъхвали

опастность.

Холерата,

която

се

била

които

не

появила въ

южна Франция и чиято зараза билъ донееълъ съ себе си пе ..

тия корпусъ, направила

голi>ми

опустошения

но като че е искала да по[Цзди Варна,

ния били рtдки И не твърдt много опасни.
на се забtлtззло

присжтствието

Добруджа. Маршалътъ

Галиполи,

Отъ друга стра

на н-Вколко групи казаци въ

помислилъ че една

къмъ това м-Всто би била хигиенична,
духа и случаятъ да се ср-Вщнатъ

въ

холернитВ забол~ва

военна

че промi;ната

разходка
на въз

съ малкото казаци би ПОВ

дигнало духътъ на войницитi> и че най-сетн-Б съ напущането
Франга би се изб-Вгнала

опасгностьта

отъ холерата.

Замина

ването за Добруджа било р1>шено 6). Други мотивъ сжщо на
тегналъ за такова едно рtшение

на

маршала:

може би, ис-

8) Ссиъ Арноддъ писалъ нз началника на първата франuуска ДИ8ИЗИЯ ге
нералъ Канроберъ: • Въ Добруджъ върно осталось еще нtсколько рускихъ.
Пустите французовъ поохотиться (dоппег ICt1r lа ch:tsse) н одсржите HtKoTopble
успtХII; мы можемъ сдЪлЗТh изъ етого побtду и поднсеТII се императору къ
национальному празднику" (Война РоссН1 СЪ Турцiей~ 1853 и 1854 г. 11. 1890,
сТр. 350).
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калъ' е пр-Вди да сл-Бзе въ Кримъ да опита да-ли д-Вйствител
но русит1> еж напустнали
денъ на императора

Дунава.

Но

наближавалъ

15.. Й

щ-Вло като изпраща поздравителната
станало.

много му се

си телеграма, да добави

още че е нанесълъ побtда надъ русит-В,
при Силистра. Това не

августъ именния

и маршалътъ

които му избtгали

Най-послt

че можалъ да образува единъ кавалерийски

той се задоволи
полкъ

отъ тукъ

И отъ тамъ и да отпж.тува за Кримъ. Туй еж били тъй наре·
ченит-В

.,френски башибозуци

Неговата войска н1>мала ка·

tJ.

валерия, и той билъ забtлi>эзлъ, че нtколко чети

конници,

обути и въоружени съ частни срtдствз, опустошавали и ограб
вали каквото имъ се попадне. За да отърве страната отъ тВхъ
отъ една страна и
която

се

имало

да

си

нужда

създаде

отъ

една лека кавалерия, отъ

друга,

маршалътъ

помисли

да

прибере т'Взи необуздани зэиятци. Омеръ паша по-пр-Вди се
е противилъ като е изтъквалъ обстоятелството, че

на моха

меданиrБ ще се зловиди да иматъ за началникъ християнинъ,
но

маршалътъ силно настоявалъ на

пилъ. Башибозуцит1>

ли сж

3-4000

морето тамъ,

своето и

пашата

..

отстж.

трtбало да се съберзтъ въ Варна; дош

души съ конеп си

кжд-Вто днесъ

е

и

се

разположили край

примореката градина.

Оп

Африка билъ повиканъ единъ френски генералъ мохамеда..
нинъ, генералъ Юсуфь паша и му пов1Jрили тия башибозуци.
Между пхъ обаче имало уволнени
начили за долни чинове,

офицери,

отъ които наз

а зз горнит1> и за домакини

назна·

чили офицери отъ френската войска. Снабдили

ги съ копия,

пушки,

дали

по

4

и

съ

по

единъ

левъ

на

день

за

храна,

имъ

и

кила на день овесъ за KOHeтt и по този начинъ успtли

да сформиратъ една кавалерия, която, може да се

допълвала една голi>ма прззднина.

Тя

каже,

че

б'В кръстена съ едно

ново громко турско име .,спахии," но подъ френски знамена

и която Сенъ Арноnдъ възнамi>рвалъ
зацит1>

въ

Добруджа.

само тритВ
Началникътъ

дивизии.

Туй
На

й генералъ

да изпрати ср-Вщу ка·

движение

щ-Вли да подкрtпятъ

21 юли първата дивизия тръгнала.
Канроберъ,

бидейки въ рекогносци

ровка по бр1>говетi> на Кримъ билъ ззм'Встенъ

съ

генералъ

Еспинасъ. Дивизията трi>бало да върви слtдъ спахиитВ прtзъ
Балчикъ и Манкаля за Кюстендже

и ако е нуждно да отиде

още малко по на вж.тр'h. Втората дивизия на Баске тръгнала
двй

ДНИ

ПОАI<ЪСНО;

тя

тр-Вбвало

да

завземе Добричъ

и да

61 разузнае

пжтя

за Манкаля.

Третята

на

князъ

Наполеонъ,

тр1>бвало да се отдалечи още по-малко,

като

Козлуджа и да разузнава

Силистра

пжтищата

за

се

остави

въ

иРахово

(ВЪ Добруджа). Четвъртата дивизия останала на Франга;

тя

имала за задача да прибере всичкит~ заболtли на трит~ ДИ

визии.

Единъ

ескадронъ

кавалеристи

върв-Влъ слi>дъ BetKa

дивизия.

Всичкитt войсни трtбало да се ззвърнатъ най-късно до
5-й августъ въ Варна. Първиятъ день на този походъ билъ
прззниqенъ день за войницит-В отъ първата дивизия.

нали гористата
сегизъ-тогизъ

MtCТHOCTb ~между
се виждали буйни

ЩОМЪ дошли ДО Балчишкия

Балчикъ
извори

Ti>

ми

и Варна, кжд'Вто

съ хубава вода. НО

баиръ, открила

имъ се една рав

нина прrБдъ очитt, кждi3то нищо друго се не виждало освtнъ

суха .трБва. Една скрита тжга обзела

т-Вхъ

дошли

отъ

Африка, си

Тази равнина напомняла
изминатъ въ петь

една

дии, като

войницитБ.

помислили
"устиня,

тогазъ

която

ср-Вщатъ,

по

Нtкои отъ

за

Сахара .

тр1>бало тв да

пж-тя

си

вонещи

кладенци, тинясти MtcTa, заПУС1БЛИ села, чиито жители, като
научили идването имъ, избi3гали, като си откарали съ себе си

и добитъка.
Гор-Вщината била доста
изморили; на

25

задушлива и войницит-В се по

юли стигнали МаНl<аля.

а на

28

с. М. се раз

положили на бивакъ близу до с. Паласъ; имало било нrВколко
заболъвания
бозуцитъ

8)

отъ холера и много войници се изморили. Баши
като забi>лr})З2ЛИ

н'ВКОЛКО

отд1;ления

казаци, на

д-Вждата за едно сражение ободрила отпадналитВ духомъ" За
да изненадатъ

неприятеля тръгнали нощ-Вмъ къмъ Хасърлъкъ

и ТВЪрД-В КЪСНО се спрtли да почиватъ въ мрака. Намi>рили

неприятеля

когото тъ еъвсВмъ

не очаквали

-

холерата.

Бо

л'Встьта КОЯТО още отъ тръгването била се появила, нам1>рила

благоприятна почва да се засили
р~щини

войници;

не

по-малко

въ
и

изнемощелиrВ

отъ го

помагаше и мочорливата

м'Бстность. Когато се ttбила заря" много войници били заспали

да се не събудятъ вече;

500

души били

заразени нея нощь·

8) .А.вангпрдътъ на Юсуфъ Паша ззминалъ за Бабадагъ, каАта би . 1Ъ за

взетъ отъ руситt; баШllбозуuитt сс Р(!ЗПО.l0ЖИ.1И тукъ на лагеръ, за да на
паднатъ града на другия день. Но прtзъ НОLцьта умрЪ.'1I въ . 'Iarepa 150 ДУllНI
отъ холера и 350 се разбол1>Л\I (г.1. Война POCCiH и др. стр . 350).
Б. 'На Ред.

-
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На зо юли се разболtли въ Н-ВКОЛКО часа
гол-Вма гробница отбtлtзлала този
нето подъ неумолимит-В

150 души. Една

-

лагеръ

Тогава завръща

удари на неприятеля

станало много

плачевно. Напразно и л-Вкари и болничнит-В отряди се м.жчали

да помогнатъ съ нtщо; лtкаретво, укрi3пителни пития, пр-в

насянето на

болнит-В

въ кола

- нищо не помагало. Тогава

эдравитt войниии се натоварили съ болнит-В, нtкои КОИТО мо

жали още да вървятъ, водtли ги за ржцt, а тВзи които били
на умиране носили ги съ носилка на рамена.
н-Бкои отъ

гариrВ

Сегизъ-тогизъ

носачит-В се рззболtвали, повиквали

имъ да ги ззмtстятъ или

Твърдt често единъ

пъкъ

И

носятъ.

умирающъ съ сбръчкано лице,

съ при

стиснатъ коремъ правилъ послi3дни усилия

но изнемогвалъ

тогава дру

тВхъ да

срtщу смъртьтз,

Спирали се тогава и съ върха на саблитt и

...

ПУШl<ит-Б изкопавалитрапъ, заравяли мъртвеца съ малко. пръсть

и изсъхнала

единъ офицеръ изчиталъ надгробна мо ..

TptBa;

литва и пакъ тръгвали . Здравитt войници. прибирали чантата
и пушката на

умрtлия си другарь за да не би кзззцит-В

взематъ т'Вэи нtща

като

трофей. При

не

всички

духътъ на френския

ВОЙНИI<Ъ

отпадалъ;

но се не отчайвалъ"

пише полковникъ Бурбаки.

тБзи неволи,

"той екърбtлъ,

Сжщото може да се каже и за башибозуцит-В.
първитt забоn-Ввания

отъ холера, ТБ се изплашили,

на б-Вгъ кой д'" завърне, като оставили сл-Вдъ
лагера си пъленъ

съ

болни

безъ да

се

да

Още при
ударили

себе оржжия,

погрижи

нtкой З3

тБхъ И умр-Влитt безъ погребение. Отъ триrБхъ хиляди, кои
то тръгнали отъ Варна, генералъ Юсуфъ едвамъ

300

е можалъ

да види на връщане. Оетаналит-t или измрi>ли, или избtгали.

Чакъ тогава било рtшено да се освободятъ съвс-Вмъ отъ тази
башибозушка войска
въ тоя

элочестъ

Генералъ

-

едничкото добро, което се направило

походъ.

Канроберъ, на връщане отъ Кримъ, стигналъ

въ Кюстендже за

да поеме

командуването на дивизията си;

присжтствието му ободрило

хората му. Този часъ той ззпо

в-Вда да се тръгне за Варна.

най много

Двата

баталиона

били пострадали отъ холерата,

зуави, които

тр-Вбало да тръг

натъ първи, за храна и .'1-Бкарства генералътъ изискалъ да му
се набавятъ тамъ I<ЖД-ВТО

щ-Влъ да се спира. Той остзвилъ
въ Кюстендже 1150 болни и 900 души на втората станция.

Въ Манкаля, когато войницит-В щtли да се каllватъ въ

-
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параходит-В, излtзла много силна буря, та доближаването на
лодкитt до параходит1> било много трудно. До като чакали
реда си да се качатъ умрtли

31

войника, а

25

други умрt.ли

въ парахода прt.ди още да се дигне котвата. Останалата часть
отъ дивизията

продължила

бавно пжтя си КЪМЪ

д-Вто стигнала на

18 августъ.
1886 умрtли, а

Отъ

тази дивизия,

повече отъ

годни за никаква

Варна, КЖ·

човi>ка, що брояла

10500

2000

души не били

работа.

Втората дивизия, която трi)бало да остане въ Добричъ

т. е. вънъ отъ ззрззенитt.
Мзнкаля,
вамъ на

но прtтърп-Вла

8.. Й

августь успtла да стигне до с. Теке, като водила

сл-Вдъ себе си голt.мо
болни отъ

число кола, натоварени

СЪ

този

СЪ холерни и

Tpi>Cl<a.

Вижда се, колко
и

~ttcTa; и тя била изпратена I<ЪМЪ
гол-Вми загуби отъ холерата и ед

голъма

грtшка еж. сторили въ Варна

опитъ.

Военната болница,
манда, е

била

пълна

сега пом-Вщението
съ

болни и като

на пожарната

нtмало

ко . .

достатъчно

Mi3CTO за други, прtобърнали въ болници голi>мигБ казарми

що се намирали

между черквата СВ. Богородица и дi>вичес

ката гимназия. Наблъскали болнит'h въ нечиститrБ, мрачнитБ
и зл-В провtтрени стаи, гдtто

BMtCTO да се поограничи бо

лtстьта, още повече се усилила. Ето защо слt.дъ н'Вколко ДНИ
е тр'hбало да изпразднятъ тази болница и да построятъ около

120

палатки край укрtпленията, д-Вто болнит-В били раздtлени

на три секции:

холерици,

трtскави и т'Взи,

уэдравяне. 3аб'Влtжило се е тутакси~

които

били на

че голtмо число болни

били спасени.

Bci>Ka
ОТД-ВЛНО

t

дивизия е трtбало да си организира една болница

тъй като холерата е била вече навр-Вдъ. Четвъртата

ДИВИЗИЯ (на Форей),

I<ОЯТО

била на лагеръ до с. Джаферли,

направила болницата си въ мънасrиря св" Димитръ (ВЪ Евк
синоградъ)

1), друга една била направена въ С. ЕникьоЙ. Тре

гята и четвъртата дивизии имали болницата въ с. г. Франга.

Близу ДО ~ctKa ОТЪ т-Бзи болници имало гробища, а до града

t) Гробищата на тази 60:JHIfua се на~fиrаЛIf нэдъ Евкснноградското
лристаннше (надъ рибарницата). Тука 6И.1а на~lърена ПрЪДII 10 ГОДИНИ бра
тска

могила съ многобройни кости, една кокарда и по.пуизгнили

вснъ

11

еНI-IЪ

платъ.

късове чер

-
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имало н-Вколко такива. Едни отъ т-Вхъ зздъ морската градина,

наричатъ днесъ още "френекит'Б гробища".
При първата

BtCTb за гол'Бмото нещастие

притекли се

на помощь отъ Цариградъ. Отцитъ лззаристи затворили ко-'
лежа си и дошли да помагатъ. Милосерднитt сестри оставили

училищата, въ сиропиталищататв могли да приготвятъ 50,000
торби-чанти и дошли

да наглеждатъ

болнитъ;

самото

присжтствие окуражавало и обнадtждило болнит-Б.
прtданносrь

къмъ призванието

имъ

Ti>xHaT3

си не е била само за лице: и

днесъ се четатъ имената на три отъ тtхъ на единъ отъ над

гробнитъ камъне въ френскит-В

гробища.

Бичътъ не пощадилъ и флотата. Параходътъ "llарuжъ
е далъ

143 човtка жертва,

"Mo1-tn1ебелло

М

ll

2) 300 души; Т'Б

били заровени близу до карантината (ПОДЪ с. Галата), гд'Вто
и сега надгробни камъне напомнятъ гол-Вмото нещастие (гл.

картината). Не по"малко е била и смъртностьта на жителит'В
въ града: СЛ-ВДЪ като се напълнили черковнит-В дворове съ гро

бища, почнали да эаравятъ умрtJlитt въ укрi>плението. Мно
зина избi>гали по селата

край СВ. Костадинъ, с. Кестеричъ и

др. за да се спасятъ отъ холерата.

Туй което не се знае е числото на пзи, които като тр-В"
бало да тръгнатъ съ едно твърдъ разклатено здраве, сж. си
скъсили живота или

ПЪКЪ влачили единъ много мизеренъ жи

вотъ въ Франция. Т1>хното число

обаче ще да е много по ..

гол-Вмо отъ това на умрtлитt.

Какво гол-Вмо нещастие зз армията!

чалника й Сенъ Арно

отъ

з·й

Ето

августъ: "Азо

що

СоМЪ

пише на
1l0Cptbdb

една гол/ь.,на гроб1lut~а и се oIи;nча да 01nC1110J1Ba.Jt1J удари111п на
СJJljJаl11Нltя бuчо~ койnzо и безо 1nова коси жuвоn~а на доБРU1111Ь
.,ни BOtl1-tlll(U Во .НО.меllПlа, 1<ozatnO азь и.;на.,но наЙ-гОЛJЬ.ма нуж

да 0111(, mJDX'b. ~

На друго .,Н1ЪСИ10: "ходuхъ да видя БОЛНUl~ll1nn

въ вСllЧКlf1nlЬ дивизии~· едип 01nЬ друга 1l0·ужаснu гледки,. Y.rHO2) Археологическото дружество въ Варна, съ писмо N2 14 отъ 3. П. 1906
год. (Г.1. първия отчетъ па дружеството сТр. 32. 190G) сс е отнесло до начал
ника на В<Jрнепскатз флота (тогава Г-НЪ Пишонъ) съ МО.lба д.а се прiJнесс
надгробния камъкъ подъ с. Г€\лата въ близката ф:lотска град.ина и д.а се по
стави Ta~1Ъ на Htl<Oe ЛИЧНО MtCTO. НltчаЛllИk:ЪТЪ не е иаПРeJВИ.'1Ъ обаче НИЩО.
ПОl1ИРЪ 1-2 години надгробния камъкъ е 6и..1ъ прtнесенъ отъ капитанъ
Е..lефтеровъ до пограничния постъ, д-Вто се намира сег::\ (гл. картината). Прtди
01ае да бжде прънесеиъ пъкой ОТЧУПИЛ'L единъ редъ на камъка, ДЪТО било
написано

tt1'v1orts du C}lo1cra&.

-
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рата и 60лnеmъmа еж '1Z0ЛОЖUЛU д15лбо1Со печата на -челата

на m1'ЬЗU добри хора. Тn СЛf 11,р,ьдаН1-tи~ но д7Jлбо1СО нажалени.

Вид1ЬХо I200 болни и 2000 .At1l0ZO отслабнали~· mn, 'Не uзлu
заmlJ от'О Ml·IClJA'b1na .ми. Струва ми се 'Че да бжде 'чо81ь"о на ..
~аЛ1lu'Ко-ге1-lерало

n1рnба да бжде eгoиCn10~ а азо не co.м~ та

UlJBo 1 аЗа сmрада.мо заедно

C1J .Atoun'Ztb BoiiHUt~u."

Варна справедливо била наречена отъ генерала гРобнut~а,·
туй име ще стои до името на Яфа, дtто войницитЪ на вели ..
кия

императоръ

загинали

Но патилата които

отъ

чумата.

изпитали

французитт.

въ

Варна не

еж били още свършени.

Втората дивизия едва

що

край с. Еникьой, останалата
изпразнила

Добруджа

пристигнала

часть отъ първата

ето че на

черьта единъ страшенъ

1О

още не била

августь къмъ

часа ве ..

7

пожаръ избухна около пристанището

въ Варна, запалила се била една

кръчма

търъ

до

пламъцитt

и се установила

стигнали

чакъ

и, отъ

го.n1iмитt

силния
депозити

в1> ..
на

войската, дtто. се били трупали съ м-Всеци храни, обл-Бклз и
други работи за ц-Влата

войска.

английския

височинит-В

лагеръ,

отъ

Завтекли

се

отвр-Вдъ,

отъ

на Франга, отъ парахо

дит'h бърже снели тулумбит1> и всичкит'В войници-сапьори
помжчили да прtпрtчатъ

отбивалъ всичкитt имъ усилия:
щожавалъ

прtзъ

огъня се простиралъ

бърже много магазини

"Цариградска"

улица.

главит-Б

на

Скоро

всички:

и

кжщи,

и уни

разположени

въ

една страшна мисъль прtмина

въ

турската

кр-Впость

хане" подъ рибния пззаръ еж барутнит~ погреби.

много муниции и осъмь

се

пж-тя на ОГЪНЯ) НО силниятъ вtтъръ

милиона

патрони.

"барутъ
Тамъ има

Трtбало

по

ка

къвто и да е начинъ да се не доближи огъня до тБхъ, инъкъ,

всичкит-В

усилия

за

приготовление

на

войната

биха

били

отишли на в-Втърз, а и страшната експлозия би взела живота
на още нtl<ОЛКО души.

Огъньтъ

е билъ

отсръща

баРУТflИтi>

погреби

и

дори

пламъцитВ му лизвали вече покрива.

Френскитt погреби еж

били

тtХНIfЯ

най-много

застрашени,. защото

единъ отъ наЙ~обикновснитБ.

ПОffрИВЪ

матрози, офицери и много ВОЙНИЦИ се покачили

да простиратъ мокри постилки

на

покрива

и кожи отъ скоро эакланитБ

волове, които постоянно поливали
едно ново нещастие, всичкитt

билъ

Тогава съ рискъ на живота си,

съ

жители

вода.

Отъ

избtгали

страхъ
отъ

на

града.

5.

-
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Борбата съ пламъцитв се продължила 6 часа. " Чe1tlUpU nifimU nu~ue .iitарtuалъmО I u~rьX1j да aa.At'O С'U2нал'О да 6rьгa uой.
1

'J'ждtb1nО

~иу

8uдяnzо

очu;

Ц1ълuяmо

жено, но се удържаХО 1 бориХа се
ЗОРU 1 вn111/ьрйmъ се обърна

ute

C7J

-градо би било уничто

пие 6rьx.мe

u

C1zaceHU

oи~e дълго BpJ'bMe да се наглежда ОZЪ1-lЯ

Организацията

HaU-1l0СЛ1Ь 1 при

себе си.
U

1

но 11tрlьбва

6).

на войската се влошила за дълго вр-Вме;

провизии имало само толкова

колкото били останали въ ла

геритt .
Мислило се, беэъ да се твърди обаче,

че

жителитt

на

града, като искали да се освободятъ отъ тtзи неканени гости,
които донесли и разпространявали холерата, запалили града

Опрi>д'hленото

BptMe

за отпжтуване наближавало. Въп

рi>ки холерата, въпрtки пожара, приготовленията за

се

извършвали

доста

усилено.

храни, припаси пристигнали.
салове, построени

била

лесна

70,000

работа

нарочно

да

се

7).

ПоржчкитiJ

въ

Кримъ

Цариградъ,

Флотата се прибрала) голъмит1>
въ

Цариградъ

качатъ

и да

пристигнали_

Не

слtззтъ изведнажъ

човtка) съ всичко, каквото е било нуждно за да вл-В·

затъ ТУТЗI<СИ въ боя.

Английекит-В войски трtбвало да тръгнатъ отъ
тъй както и останалата

часть

отъ

първата

дивизия,

Варна,
ЧИЙТО

ВОЙНИЦИ били много изморени за единъ НОВЪ походъ, ако ще
да и по море.

Другитъ френски дивизии щъли да тръгнатъ

отъ Балчикъ . всиqкит-в параходи чакали тамъ.

Качването на

войницитВ въ параходитi> станало при наЙ·голt~lЪ редъ. Вс1>
ка група ВОЙНИЦИ имала своето MtCTO още на брtга опрtдt-

8) При пожара нзгорtла и ДЖЗ\fията "Емпръ ефенди" (Г.1. ~1звt.стията
п. сТр. 60 и П.'Iапътъ па J·рэда подъ лr~ 18). Причината на този пожаръ, каз
ватъ, че еж. БИ.ан гърuи, КОИТО раздразнени отъ гrабнте.1СТВОТО 11 З.'Iостор

СТВата на войс~ата, особ~по на ЮсуфОВИЯ U<1шиGОЗУШI{И ОТрЯДЪ, p-tПIШ1И да
Ш\,IЪ ОТ~IЪСТЯТЪ. С.тБ .1.Ъ пожар(1, баШllбозуцигt сс РiiзБЪГ<1.1 11 , ПЪЗII0ЛЗУВ{]НИ отъ

обll{оrо С~1УЩСПИС ВЪ гp~д;! (Г. Ди~нпровъ. l{ня;[\'. БЪ.fJГ.1 [НИТ. Н. CTr. l68).
7)

"l\1'БСТНЫС

ЖПТС:Вi,

ожеСТОчснные

т"ь i\IЪ , ЧТО фр(1нuуекiс

марОДСрll

ОТНИ~J3ЛИ у нихъ ПОС.1tднсс ИМУIЦССТВО, ИЗЪ ЧУНСТUi1 мести 3~ЖГЛII городъ, съ

цtлю уиичтожнть Bct СК.13ДЫ н въ особенности босвыс запасы, находивuIiс
се въ Взрнt для вССп. фрапцузкоfi ap~1il1 (Война Россiи СЪ T\rruicfi 1853-

1854 г. П. С.-Петервургъ 1890 стр. 250).

..

ВарIlСНСI<ИЯТЪ житель п. Ilатишевъ (83 годишенъ) казва че пожарътъ
избухналъ въ една кжща б.llВУ до прнстанищпата порта (скеле капусу). Въ
кжщата работили дюлгери, които сн ГОТВИ.1И храна, та при това сс ЗЗПЗ.'1ИЛЪ
ТЗ.lашъ, отъ което се подпалила кж.щатз.

В,.,ь,,\. па Ред.

лено. По едно мостче

Tt

67-

се качвали на

салове,

теглени до параходит-В отъ по три голtми

лодки освtнъ греблачитt имало и ло

Саловетt събирали

140-150

които

ЛОДl{И.

души

5-6

били

ВЪ

тБэи

офицери.

човtкз.

На 2-й септемврий всичкит1> войски били вече готови за
пжть, чакали само

флота,

nptHocHaTa

припаси отъ Варна и английската

която

щ-Вла

да

носи

военна флота, която трtб

вало да стигне на 7-й септемвриЙ.

Най-послt на 8-й септем

врий, въ единъ много пр1>красенъ

день

екитt и турскитЕ параходи
дълга

редица,

НаЙ . напрtдъ

се

която

надвишавала

военнип

кораби,

Двата края на дългата редица
въ

хоризонта.

броненосци,

събрали

Военната

френскитt,

и

ВСЪК8КВО

лосл-В
се

прtноената

състояла

една

въображение.

параходи и ЛОДКИ

флота

англий

образували

отъ

флота.

се

губили

34

голtми

55 крайцери и повече отъ 320 лрtноени параходи.

Не всичкит-В французи обаче отпжтували за KPl-fМЪ. Пе
тата дивизия била цtла остйнала, а тъй сж.що и отъ другитВ
дивизии не малко войници останали. Имало и н-Бколко ескад

рона кавалерия, която пазила балканит1> между Варна и Од
ринъ. Всичкит-В тi>зи войски

били

ПОДЪ командата на гене ..

ралъ Левайанъ и трi>бвало било да

Т'В3И, които заминали за Кримъ.

се

присъединятъ

Останала

и

къмъ

артилерията

и

много припаси, които се считали че еж най близко ДО театра
на войната. Не еж МОГЛИ да заl\fина~ холерициrБ и другитt
болни, които били на лtчение въ

набързо

ници, а тtзи, които еж се поправяли,

градъ

и

Франция.

рала още два

Варненската

Mtceua

слtдъ

нареденитt

заминавали

за

бол
Цари

военна болница ФУНКЦИОНИ

опрззднюването

на

града

отъ

воЙекиrБ. Всичкитt болни еж били изпратени въ Царигрэдъ.

Пр'hзъ м. марrъ

1855

г. болницата

пак.ъ се отворила. Уреди

ли я по .. добрt този пжть З3 болнитt и раненитБ,

ли отъ Севасrополъ

8);

пристигна

тя функционирала до нрая на Бойната

и дори нtколко мtсеца по-късно.

Прtэъ това

BptMe

именно

еж. измрtли най~много французи въ Варна. Единъ официаленъ
документъ изчислява броя на ymp-ВлиJh до

10,000 души. Пър
3-4000 души~

витt удари на холерата покосили живота на

останалитВ

6--7000

се наброявали между болнитВ, донесени

8) Бъ гръцката черква "СВ. Богородиn.а- въ Варна е погребенъ
английски гснераЛЪ J който билъ ране нъ до Севастополъ.

едпнъ

ОТЪ Кримъ 9).

"Франция

68-

еднакво

умр'hли на болничното легло

отъ

почита

войницитБ,

които

холерата и други болести

и !БЗИ, които паднатъ на бойното поле· казвалъ полковникъ

Кафарелъ, когато осветявали френскит-В гробища. И дtйстви
телно, Франция не затри споменитt за С80ИтВ. синове, умръ
ли въ Варна. Въ

1864

тавени и осквернявани,

г. гробищата на войницитБ били изос

но отпосл-В се отпуснала сумата

20,000

лева отъ френското правителство аа ограда на тБзи гробища.
Донесени били и коетит-В на много умрtли ВОЙНИЦИ, изкопа ..
вани въ околностьта

вата

на града. Въ

на де Пелагрини,

тогава

1888

френски

година, по инициати

консулъ

въ

Варна,

въздигнали паметникъ въ честь на войницитt отъ кримската

война, измр-Вли въ Варна.

Тулонъ осемь хубави топа,

Донесени

по

3000

били

отъ

клгр.

тежки

арсенала въ

единия

и

дебели жел-Бзни вериги З3 ограда на паметника (гл. картината).

9) Умрt.пиrБ били погребвани най-напрtдъ въ гробищата. които сс на
мирали до скотобойната порта (Извъстия, Il, стр. 48). При едииъ пороенъ
дъждъ прtзъ 1855 г. били изровени гробове, находящи се по склона къмъ
дерето,

което

влиза

въ морето

между

морската

градина

и

аквариума.

То

гава били прtнесени изровенитt мъртвеци въ новоосновани .аНг.пиЙеки и
френски гробища.", !'рай пжтя за Евксиноградъ. Р. l\1aynard въ .Impressions
de voyage de Parls а Sevastopo18 (Paris 1855, стр. 215) пише: .Jc vu creusser
]а premicre fosse d'une nouveau cimetiere."
БrЬА. uа ред.

IV.
Пазители па проходитt.
(Съ една таблица).

КЪМЪ привилегииrБ на християнското
османската

империя

принадлежи

население (рая) въ

между

други

и

пазене

на

проходитt.

Пазенето извършвали

се подразд1>ляли

пазители или дервенджuu,

на "CA1ltJ.U1lC1<U

които

дервенджtlu" и на "хулавузъ

6юлюзи". Посл-Вднит-В били ДЛЪЖНИ да сл-Вдятъ и раЗУ3Н2ватъ
движението и
военно в р-Вме

нам-Вренията

Споредъ турскитi;
отъ

Halnmer)

на

неприятелекит-В

войски

въ

1).
законици

XVI

отъ

дервенджиитt давали на всi>ки

в-Вкъ (пр-Введени

30 КЖЩИ по една

стража като били освободени отъ всички царски данъци; ТБ
платили

само

12

BMtCTO

25

аспри за данъка

"испендже&

и

осв-Внъ това едно "киле" ячмикъ. Никой пжтникъ не смi>ялъ
да имъ земе нито

сБно, нито слама, нито хл~бъ, нито пиле.

Мнозина отъ дервенджиит-В, както се изрично казва въ закон

ника, притi>жавали
Такъвъ

царски фермани

').

ферманъ притБжавало населението на с. с. Ва . .

ковъ, Ново село и Бинкьой (ВЪ Каваклийско З) и др.
Евлия Челеби говори за старото укрtпление надъ селото
Овчага (Провадийско),
търговци

че тамъ зимали бачъ З2 проходящит-В

и ги прtкарвали

здрави и читави~.

Пазене прохоДитi> ставало по единъ доста примитивенъ

начинъ т. е. съ удрене на малки

барабани

(даули) въ стра-

t) Минало. Научно списание. Ред. г. д. Баласчевъ.

1 1909.

КН.

1.

2) Des osman. Reiches Staatsverfassung etc. Wien 1815, 1,304 и др.
3) Вл. И К. Шкорпилъ. Нъкои б1>лtжки върху археологическиrВ и исто

рическитъ изслtдвания въ Тракия.
ществува

j)

1885

стр.

86

и

87.

Селото Бинкьой не сж

вече.

д. г. Гаджановъ. Период. списание

XXI

стр.

648.
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жареки сламени колиби край пжтя, щомъ се появила

н-Вкоя кервэна

дtдит-В

имъ

минавала

5).

Селенит-В въ с. Ваковъ

какъ сж излизали

поща и какъ

зз пра

по пжтя за Одринъ,

когато

биели отъ

тъпанче за да насърдчатъ

отда·лечъ

разкззватъ

BptMe

пжтницитt

на врiэме на едно

и въ случай, че еж се

появили разбойници да повикатъ помощъ съ по-силно биене
Въ околностьта

на с. Ваковъ се намира

ченъ Даулъ Баиръ (тъпанченъ

6).

единъ връхъ, нар-В

връхъ); тукъ стояла стража и

биела барабанъ. Пж.тницит'h хвърляли на барабанчика по

5-10

пари милостиня. Въ селото има развалини на пощенски ахари

(мензилъ хане). По пж.тя за Одринъ минавали З3 Цариградъ
дружини "войнuци";прtдводительтъ на т-Вхъ (чаушинъ) носилъ
знаме и на главата лtсичена опашка.

За пвзителит-В на проходи притtжава Варненския музей
единъ интересенъ турски ДокумеllТЪ, подаренъ отъ К. В. По
повъ.

Ето

съдържанието на документа, прi>веденъ

отъ .д.

Ихчиевъ:

"Селото Гuдиuли (Сливенска кааза) сnоредъ uакmо е било
записано во nравutnелственumnтеф1nерu со aan'la

Егира

(I75I

I 165

г. 01nо

г. еЛ1ьдо Р. Хр.) е било 'J-tGселено само съ рая~ ото

които 'Четири СlЬм,ейС1nва еж били записани за Авариео-Ха

некешлери 7) и други

39 ctb.AteUcmna рая~ KOUl1Z0

сж били 01'nЪ тайфа111,а "дервенд:НСUЯllu

веllджuянu, еж 6или
вителството

простени

никакви

данъци

и не

u

ll

Ст жuвn,ли

еж и зnлащалu на пра

6epиu~ а ее е1fU1nалu за рая

nрuвuлерuгован,u. Въ султанскu 1nеф1nеръ, съ дата I

(Z75 I

1na.AlO,

• Тnзu рая, 'Като дер

I65

год.

год. слnдъ Р. хр.) скреnенъ съ турата на СУЛn1ана

това

H1ъи~o е бuло

тъй

записано и той

се

е

знаяло отъ

власmъmа.

СУЛ11U2нскtl СЖ1ЦU тефтера се сохранява и до сега

80

Сlnараmа султанска архива llазяu(а се при имnераn10рска1nа

дефmерхана. M10cnZHZnntb сждебнu и aa.AttlfluCmpamuBHU 8лас
'пи били

доложили на nравИlnеЛС111воmо~ 'Че жumелuтn рая

на това село не се заНU.мавалu нито съ земледlьлuе, 1-lИ1110 Со

орание

u

nОС1Ьване иа зе.Аtяntа; тn били крайно бnднu хора.

5) К. Iirecek. Cesty st. 77.
8) BJI. И К. Шкорпилъ сТр. 86.
1) Раята Аб.·ханекешлсри се считали онtзи рая, които били обложени
съ тежки данъци, или които изпъднявали

тежки служби по мореплаването.

Д. Их.

-71Оmъ страна на правителството m1'Ьзи рая селени били 1-uiтоварени да nазят'о "а'Кmо nрохода#
Богазtl 8)

и nроходиmn

име

наре'цсно

"Е.Аt6елъ-Оглу

лnжаu~о по Izжmя за гр. В. ТъРНОВО 1 а m1Ju Сiff.ЩО

u

дервеНИ1umJЪ

"ТУЗЛУКо-Богазu" 9).

боази като:

пжтници,

които се UJ,lеuува11'lЪ

Лицата,

търговци,

КОИТО

nод1J едно

прtм:инаватъ

кираджии

и

тtзи

др. хора, ще

могатъ да бждатъ напълно обезпечени за т-Бхното безопасно
минуване,

до като трае това

пжтуване до края на границитt

отъ TtXHOTO село. Дервенджиитi> сж. задължени да пазятъ тия
два проходи, за да не стане

ващит-В отъ тамъ

н-Вкоя печална загуба на мину

пжтници. Сл-Вдователно, пжтующит'h отъ

тамъ ще могатъ по тоя начинъ да минаватъ безопасно тБзи
проходи) безъ никаква опастность за живота и имота на ЛЖТ..
ницитt. Въ случай,

че по тtзи

опасни

мtстз би се появили

хайдути, то дервенджицтi>

U{C имаТ1> ГрИ.II{зта да прtслtдватъ

хайдуцит'h и ги накззватъ

най· строго.

Д.,lЪЖlIостьта на дер

венджиит-В ще се състои въ това, ЩОТО

дзватъ двата

Tt

строго да наблю

гор1>обознзчени проходи за да бжде по т-Бхъ

пжтьтъ свободенъ и безопасенъ за всички онtзи хора, които
поради търговията си

и

по

други причини ще минаватъ отъ

тамъ. А появившитъ се тамъ хайдуци ще ги прtслtдватъ по

единъ наЙ·строгъ начинъ. Слул(бата си дервенджиит1> ще из
пълняватъ честно и акуратно и

Tt

като

такива, се записаха

на ново въ царскит1> книги за да изпълняватъ

тази

служба,

когато потрtбва.
Това нъщо като се записа въ главния царски тефтеръ,

се регистрира СЖЩОТО и въ мtетнит-Б официални сидя{илати

било за условията на тtхизта служба, па било и за тtхнзта
привилегия и

за

опрощаванието имъ на

ВСИЧКИ

правителстве

ни данъци, като за СЖЩИЯ случай имъ е билъ издаденъ Ви

сочайши царски ферманъ, СЪ дата
ферманъ е и надлеЖfIО

19

ЗИЛI<ааде

1165

г., I<ОЙТО

регистриранъ.

Ето поимения списъкъ на тайфата дервенджии, }кивущи
въ с. Раково (Сливенска
Ганчо веледи Панчо,

казаа); Станъ, веледи (синъ) Тодоръ,

Радулъ веледи

Досю, Момчилъ

веледи

Никола, Петко веледи Енчо, Никола веледи Стоянъ, Бано ве8) Този

проходъ

капия за с. Стара

9)

минава отъ С.-1l1венъ край с. Раково

ръка 11 нататъкъ за В. Търново.

Отъ с. Раково за с. Кипилово (въ Тузлука),

прtзъ

Демиръ

72
педи Фильо, Станъ веледи ежбо, Стоянъ веледи Фильо, Доб
ри веледи Давидъ, Аврамъ веледи доеи, Драганъ веледи Ки ..
РО,.', .Стаматъ веледи Баьо, Стоянъ веледи ИОНЪ, НИКО веледи
'Цено;<nоди ве'леди Тодоръ, "Кости веледи Байчо, Стефко ве
леди Рад:О.,· ...цсlIО веледи Фило, Пето веJJеди Стоянъ, Конде ве

Л~ДИ Toд~pЪ., Киро веледи Стоянъ, Бато веледи Дечо, Дончо
велед~': ПеТР.1:», Данка веледи Пенко, Станъ веледи Драганчо,

Драгаиъ· веледи Марко, Стоянъ веледи Иванчо, Драганъ ве
леди . ЗеМЗIIЪ, Станчо веледи Делчо, Алчо веледи Дамо, СТО
янъ веледи Георги, ВЪЛКО веледи Пело, Георги веледи ИваНЪ t
Вълко веледи Божииъ,

Наето веледи Тодоръ,

Админъ веле

ДИ Пенqо, Киuо веледи Фильо, Иорданъ веледи Марко, Доб

ри веледи Цено, Доне веледи ежбо, Вълко веледи Пенчо, Ти
ме веледи То.nоръ, Рздъ веледи Пенко, Тодоръ. веледи Кале,
Петко веледи Бошко, Драганъ

веледи Бано, Стоянъ веледи

Делчо. Вълко веледи Нано, Вълчо вел'еди дако, Марко веле
ДИ Божипъ, ГИЦО веледи Нико, Ионъ веледи Никола, Нано
веледи Никола, Боди веледи Стоьо, Будимъ веледи доси, Бъл ..
КО веледи Пешо, Тодоръ
ДаШI<О веледи Боне,

веледи

Гига,

Недо веледи Вълчо,

Тодоръ веледи Марко,

Ганчо В. Бенчо.

Чифлицит1> на Кьосе, на доеи и на Симе еж. били насе

лени съ привилигированата

n:

рая, чиито сВмейства еж. сл1>дии

Пеьо веледи Вълко, Насо веледи Ни}{олз, Тодоръ ееледи

Георги, Радъ. вмеди. Пано, Доеи веледи НИI<О, Никола веле
ди Стоянъ, Нано

веледи Драганъ, Ненчо веледи Добре и

Славчо вепеди Добре.
Въ земитВ на rЪзи три чифлика, както и въ означеното

с. Раково, жив-Вятъ отъ тайфата "дервенджияни·"
ства) на чело на

които стои

по

73

съмей

единъ домакинъ.

Стари коренни раи отъ дервенджииТ'h еж броили

45

до

макинства) отъ веВко едно отъ което се вземало по единъ чо ..

в-Вкъ за дервенджия.

Отъ сетн-В обаче, 'Тамъ еж били засели

ни нови дома~инства

атъ дервенджии

на брой

чифлици еж. биnи

заселени

некетъ). Въ тритi>

28

кж.щи

сжщо

28

(ха ..

раи

домакинства, като въ вetl<И единъ чифликъ еж жив1;ли по

9
ГИ

и 1/з ctмеЙетва. Отъ

41/2

ct~Iейства

eeth-S

обаче,

n

се заселили и по дру

и по една шеста часть на сВмейетво,

спо

редъ както това се вижда) че е записано въ султанския фер ..

манъ, издаденъ съ дата

сл. Р. Хр.).

18

'зилхидже

1167 г.

оп Егира
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Раята селени, «йИТО еж ЖИВ'Бяли въ чифлика "Лангода"
(Сливенска

I<заэз) се състояли

отъ слtднитt. домакинства, а

именно: на НИКО веледи Пенко, на Радулъ веледи Добре, нз

Никола

веледи

Петко, на Дано веледи

мейство е жив-Вло ПО

6

члена, отъ които

Нано.

4

Въ BetKO с'В·

възрастни и

2

мз

лолi>тни. Споредъ заповtдьта на султанския ферманъ, съ да

та

18

зилхидже

1167

г., е трtбвало да се взима

за дервенд

жии по едно лице отъ BctKO тричленно сtмеЙство.
Горното извлечение въ прtписъ, споредъ както то е из
ложено по-горi>, е снето направо отъ оригина~,а, който се на ..

мира въ мtетнитrВ ваКЪВСI<И тефтери, и то дума по дума.

26

Сеферъ

1168

г.

(М. п.) Саидъ Ислямъ
(под.) Мустафа.

Султзнската
мудъ Ханъ

1,

тура

фигурира съ името на Султанъ

синъ на Мустафа Ханъ

111.

Мах

у.

Варна прtди

280

години.

(Споредъ Еепия Чепеби) 1).

1.
Основательтъ

Варненската

на Варна

паднала въ рж.ц-втъ на

крtпоеть.

билъ

царь

генуезцитВ и

нататъкъ Варна минала подъ

Птолемей

била

властьтз

2); послi>

разширена.

По

на разни държави и

най-послt эавлад-Вна отъ Гази Худавендигяръ 3).

Кр-Впостьта

е една красива спиа, здрава направа, въ видъ на квадратъ

и се намира на черноморския брi>гъ.

е три ХИЛЯДИ крачки. Само едната й страна е
другитБ и страни еж снабдени съ

валъ

суша,

пъленъ съ

вода ~). На западната страна има една жел'Взна врата,
се

отваря

къмъ

града 6).

Прtдъ

който се минава за града.

здрави

кули.

На

всичкиn

топове отъ типа "таханеМ,

')

Ц-Влата й окржжность

тази

врата

когато
морска

КОЯТО

има мостъ, по

На четирrhхъ й ЖГJIИ има четири

й кули и зжбци има бойници и
които еж обърнати къмъ приста

нището. Вжтрt въ тази солидна кр1>пость има пом'Бщения за

t) Турски Пж'тешественикъ, ко «то придружавалъ вуйка си l\1елекъ Ах
медъ Паша при пж-туването му прtзъ 1656 г. въ района на силистренската
область. защото той с билъ нззначенъ за силистреНСКll управнтель съ спе
циална мисия да заIЦИТИ черноморското кр:.ЙбрЪжис отъ чеетнтъ нападения
на кззацитt. Въ това пжтуване Евлия Челеби обиколилъ Варна и други мъста
(Д. г. Гаджановъ, Псриодич. Списание, София, XXI. 1909. СВ. 9-10).
2) Градътъ билъ основанъ ужъ, OKO~10 250 г. пр. Р. Хр. (т. е. пръди
2480 г.), когато въ Мидия е царувалъ Аетиагесъ (Scymnus V. 784 sq.).
3) ВИДИ се, че гробницата на Гази Худ. (отъ Арел;"!нъ бей) сс намирал;}
въ текето .фетхи боба- до събореното укрtплеиие .. барутъ ханс" въ Прtс
лавска улица, до синагогата

(гл. Извtетия, П~ сТр. 6З).

f} Kpi>nocTbТa, която описва Ев. Челеби е, види сс, укръпленисто, кос

то завзимало до 1828 год. квартала между улицит-В: ПрtслаВСК3 j Солунска,
Бма и пристанището (Извъстия, 11, СТр. 36 и П~!!.:bIЪ на гр. Варна).
Ь) Не е мислимо да е имало вода въ вала.
а) Тази порта се наричала "голtма порта с (буюкъ капу) (гл. въ плана
въ • Извъстията r& подъ • А ").
в,ЬА. иа Ред.
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гарнизона, хамбари и една джамия 7); чаршия и хамамъ

HrkMa.

Има много МУНИЦИИ и топове. Вс1>ка нощь редницитБ карау
лятъ

и

викатъ:

,.Единъ,

единъ е Богъ....

войнициТ'Б плата се дава отъ

Опрtдi>лената

митницата на

Понеже послi>ДНDТО е ОТJ<рИТО ОТЪ

33

пристанището.

къмъ югъ И изтокъ, ге

миитi> не могатъ да легнатъ спокойно.

2. 8арошътъ на граАа.
На западната страна отъ града има верига височини съ
червена земя; тамъ има десеть хиляди лозя. Източната стра

на е една широка, равна

м'Бстность,

която

морето. Ц-Влиятъ градъ е раЗПОJIоженъ

лозя

И

градини.

двуетажни

Има

J<ЖШИ,

всичко

които

сж.

четири

гивгирени

на

се

простира

равно

хиляди
и

MtcтO,

ДО
съ

едноетажни и

покрити

съ

червени

керемиди. Седемъ махали еж мюеулмански и петь ГрЪЦКИ, ев
рейски и арменски.

з. ДжамиитЬ.

Джамията на "Е'м'иро ефенди" 8) до
минаре и се посВщава

отъ

много

пристанището е съ

богомолци.

джамиит1>: "Ени джаМ,1JЯ U ~ "Табакханенеката
жеuбъ ефеuдu'~

и "Шебtuахо хадъиъ"

Послi>
lt

идатъ

~ 9) "Мюеmед

еж. ГОJl~МИ джа

10). Ti>

мии. Освtнъ т-Вхъ има други тридесетъ и шесть ме~чиди.
Отъ хамамип тоя на "Пири паша"
рокъ.

Отъ

чешмит-Б

наЙ·посi>щавана

11) е хубавъ и ши

е тая на молдованекия

князъ "Лесполъ" 12), която има сладка вода и е до пристани'1)

Тя е, види се,

ма порта"

ItКаде джами", находяще се близу до бившата

(гл. П~lана на града

Джамията сс намира въ

подъ

вж.трЪшноrо

което било съборено лрtзъ

1828

8) Тази джамия изгорt:lа
и планътъ подъ N~ 18).

.голt

NQ 19 въ ИзвtСТl1ята 11, стр. 36 11 60),
пространство

на

старото

укр~пление,

г.

въ

кримската

война

(гд. Извъетията

сТр.

60

9) Тази джамия тръбва да с еднаТ:1 отъ двътt джамии - Текс джамия
или ХаЙРllе джамия-находящи сс въ Табакханенеката махала (г.'1. ИзвtеТlIята
сТр. 62 и 64).

1891

10) Вили се, че джамията е • СубllШ:lХЪ джами", която изгорtJ1З ВЪ
г. (гл. Извъстията стр. 60 и планътъ подъ N~ 40).
11) Iv10же би, че старата турска баня, на жгьла на ул, Бургасъ 11 родопска.
12) • Богданова

ч.Уlл.ма·, съградена отъ

молдоваНС1{И

(богданекп)

князъ

Василий прtди 260 години и поправена пръзъ 1849 г. отъ князъ Гика (гл.
Jlървия отчетъ НС археО.ТJогическото дружество въ Варна, сТр. 14 и 15. ВТО
риятъ отчетъ стр. 31 и 32 и Извъетията, II, сТр. 67 11 планътъ подъ N2 37).

БtЬА. на Ред.
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щето. Търговията на пристанището е въ ржц-Вт-Б на гърцитi>,
арабитБ и аджемитВ lЗ).

На

морското

брой цtли стиви жел-Бзни пръчки,

бъчви, човали съ пастърма
материялъ.

Много

и

оживено

идатъ и се връщатъ:

крайбрi>жие

буци

отъ

всВкакъвъ
е

видъ

отдава

на

седемдесеть

МИТНИШКИ

кесии.

соль,

строителенъ

пристанището:

хиляди

копа

ежегодно ХИ.Тfяда и летстотинъ «араби

HOC~ТЪ и изнасятъ стоки по всичкит-В морета.
се

има без

каменна

управитеnь

Климатътъ

дадени на пиянството.

T-h

съ

ГIристанището

илтиззмъ

отъ

сто

и

е приятенъ та хората сж. пр-В

облиqатъ сукнени фереджета

търговци. Бtднитt носятъ седемь вида татарски

и еж

I<алпаци,

а

зимно BptMe обnичатъ КОЖУСИ съ мердифонско платно. Обик"
новенно женит-В носятъ фередже отъ бtла аба и ХОдЯТЪ за

булени и много прилично. На

много

MtCTa' има водохрани

лища и мюсулмански читални за корана. Жителит'h обичатъ

сиромасит~ и сж гостоприемни

cnptMo

тБ. Отъ училищата И3ВЪСТНИ еж.
жейбъ" и училището на

гоетитt и странници

онова на "Шейхъ-Мюстед

"Пири·паша~. Варненското грозде,

ширата и "гюфтерътъ ' сж прочути. Има управитель на МИТ
4

ницата, командантъ на крtпоетьтз, еничерски сердарь,

спа

хийски кехая; одабашия на РИЗ,оносциrВ, мюхтесибъ и град

ски субашия. Шерийски СЖДИЯ' е "Гlачаврата кадия", I<ОЙТО е
съвършено компрометиранъ чов-Вкъ

4.

...

Гробницить въ Варна.

Въ двора на Ески-д>камия 14) има една каменна гробни
ца на Шеихъ Мехмедъ Татаръ ефенди родомъ отъ Кримъ

И

изв-Встенъ дервишъ-отшелникъ.

13) Отъ аджемитt (персийци) е било, види се, заселено С- АджеrwЫIСРЪ
(Варненско), Въ ОКО.1ностьта му се намиратъ селища на дв-В стари се.'1З, а
именно: Ь1ихлизъ и Ментеше. По прtданис двътВ села еж били пръснати
отъ еничерит"I> (кърджалиЙцн). Прtдводитель"ъ имъ е билъ нtкой си "Мех
медъ еничеРИIIЪ, & който
въ е. ПаtuакьоЙ. гдъто е
еНlIчерътъ че султанътъ
се споменува въ 1444 г.

се прtеелилъ посл1> отъ разтуреното седо Ментеше
имало чифликъ на единъ паша. Като се е научилъ
ще го ПрЪeJIiJдва, побъгналъ въ Гърuия. За Ь1ихлизъ
(гл. Сражението пр,t Барна. стр. 52 заб. 4).

Б. на- Ред.
Н) Тази джамия е, ВИДИ се, "Мехкеме джами· (улиuз Гургулятъ), коя
то се счита за най-старата (гл. Извъстиятз,

11,

стр.

62

и планътъ подъ

N2 17).

БtЬ,I_ llа ред.
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VI.
Неиавtвтно пиомо И крайбрtжпи навипи.
СъоБIцаШll'. К. Шкорпилъ.

(Съ три образа въ текста).

Край Черно море до с. Бtла и до г. Варна еж били нз
мi>рени два камъка

върху които има издълбани знакове, З3

1)

които прtдполагамс,

че тв прi>дставлявзтъ

Първиятъ камъкъ (обр.
долi>

0·35

се състои

м. ШИРОI<Ъ,
отъ

желтени

0·25

2)

н'Вкзкво писмо.

е четвъртитъ, гор-В

М. високъ И

0·15

м.

0'40

М. и

дебелъ; той

..

къвъ варовникъ. На ед
ната

страна

има

петь

знака, които били пър
вобитно

изпълнени

съ

червенъ хурусанъ, кой·
то

още

MtcтO.

личи

на

Червенит1>

едно

зна . .

кове личали много доб
p~ върху желтени кавия

фонъ на камъка.

Фор

Обр.2.

мата на камъка показва,

че той билъ З33ИД311Ъ ВЪ С80ДЪ (може би на н-Вкаква порта).
Вториятъ

камъкъ

е ЦИЛИllдриченъ етълпъ

отъ МрЯМОрЪ,

отчупенъ отъ дв'hтt му страни. Дължината на стълба е

М., горния му диаметръ е

0·42

2'15

М., 3 ДОЛНИЯ 0·З8 :М. При гор

ния край на стълба еж издълбани три знака, каквито се нз

миратъ въ ср-Вдата на Бtленекия камъкъ (срtднитБ три знака).

М N~

!) КамънитЪ ес съхраняватъ въ варненския музей и еж отб-t..'1ЪЖСНIf
218 и 240. ПЪрВIIЯТЪ е намtрснъ отъ l\~. Гудемановъ (с. Б"tла).

СЪ

3HaKoBeтt еж отъ

0·11

ДО

780·23

м. дълги и много грубо издt

лани. Явно личи че тъ еж. издълбани въ по-еtтнешни вр-Вмена
върху

стълпз.

3наковет-В

прtдетавляватъ оеобенъ интересъ, защото по

добни на тВхъ еж били намtрени въ старата българска сто·

лица Абоба"Плиска.

Първиятъ знакъ ВЪ Бtленекия камъкъ е

отбtлtженъ (обърнатъ) между 138-тhxъ абобски 3НЭI{ове ПQДЪ

NQ 22
N2 74,

[гл. таблица

XLIX]

2) вториятъ, третия и четвъртия ПОДЪ

и петия знакъ подъ

Сходностьта

NQ 89.

на БtленекиrВ

АбобекитВ показва, че

Tt

и Варненскит-В

знакове

съ

еж старобългарски. Изв'Ветно е, че

едно врrБме славянитt, както загатва и Храбъръ черноризецъ,

книжовникъ отъ

десети вtкъ

nн-Вмали ВЪ

поганско

BptMe

книга, но съ черти tl Pfb3KU чет-Вха и гатаеха".

Интересно е, че прtдметнитt камъни еж били намtрени
въ

искуствени насипи (ОКОПИ), които

Черно море

при

се

простиратъ край

р-Вчнит1> устия (напрtки пр-Взъ устията):

Чифте дере съ Панаиръ дереJ Фандъкли дере, между р. Кам

чия и Яйладере, прtзъ Варненската долина и Батовска р-Вка.

Морекиятъ брtгъ отъ устието на Чифте дере чакъ до Шаб
ленекия фаръ 3) е високъ (съ изключение на устията).

По посоката на насипит~ е минавалъ римския краЙбр-В ..
женъ пж.ть отъ станцията

Erite (до устието
sopolis (Балчикъ).

Templum Jovis
Odesstls

на р. Камчия),

Възможно

(с. Гьозекянъ) прi>зъ

(Варна) къмъ

Diony-

е, каменната постилка на рИМ

ския ПЖТЬ да е била употрtбена

за материалъ на насипитt.

На нtкои Mtcтa се съвпадатъ насипит-В съ пжтя .

2) Издание на руския археологиченъ ннеТIIТУТЪ въ Цариградъ.
3) Между Шабленекия фаръ и езерото

Туз:rа,

на ctnepo изтокъ отъ

Ul?бла, се намнратъ крайбръжни пtсъч.1ИВИ могини, "кумъ тспелеръ·. l\\оги

лит-В еж естествени образувания (дюни). Подъ пъсъка се изкопаватъ старо
врtмски монети, пиринчени триржбести стр"tлички (дъ.1ГИ около 3 см.), счу
пени глинени сж.дове и ломенъ камъкъ. Забtлъзватъ се и основи на една
сграда съ правожгълна форма. Между монетитъ се намъри една бронзова (съ

ДВЪ Г:I3.ВП) на скитския царь Канитесъ. HtMa съмнъние, че тукъ е с.ж.ществу
ва..10 едно ВРЪМС скитско селище. Види се, че тогава нtмз.'IО тукъ пtсъкъ.

Въ близкото езеро била вадена соль;

пръди

нtколко години изваждали отъ

него жителитъ на с. Шабла дебели джбови ДЪСКИ,
езерото (съобщение на свещ. Н. Цицовъ).

които

били

постлани БЪ

-

79-

НасиuитВ еж петь:

1. Порвuяmъ Hacиn'O~ нареченъ
се простира прtзъ Долината на р.

между с. с. Гьозекянъ
(гл. обр.

3).

и Бtла

"герме"
Чифте

(Т. е. прtграда)

и

Панаиръ

Насипътъ е около

1'5 км. дълъгъ, ОКОЛО 20 раз
крача широкъ и ДО 4 м. високъ. Направлението му е почти

с1>верно.

край е

До

билъ

ctверния

нам-Вренъ

ПИСМО (гл. обр.

Близо

2).

m-Вс'Гонахождението

му

бъл-Взватъ развалини
черквица,

се

на

до

за·

една

наречена

//- .. 'E"feHe

~

I

му

прtд.

метния камы(ъ съ "неизвtстно"

малка

дере,

.-------------.

!JJ!'4~bbfl ~AA ~*a.MЪH.

!

I!I

Кае 1'JJ1'1~

E8K'I1HOГJ>'L~Ъ
/-3~ИJj"
I
j ·1iLllа:rз
Q)

--<..6

J;<ifH";'
CJ j

(

~

СВ.

ЯНИ (св. Ива нъ). Недалечъ отъ
тукъ

се

вдава

въ

морето

.

ми

сътъ "Бtли носъ" (Акъ бурунъ).
На

миса,

видъ

на

който
клинъ

намиратъ

връмска

СС, вдава
въ

рззвалnни

«рi>пость

развалини

на

малка

морето

въ
се

отъ старо

и

ДО

..

нея

черквица

"СВ. Атанасъ". Крtпостьта има
видъ на равнораменснъ клинъ4.),

Отъ южната страна на миса се
намира

има

эзливъ;

зидове.

на

Нъма

дъното

му

съмн-Вние,

че ззливътъ който е пазенъ съ

миса

отъ

опаенит-Б

ci>вероиз ..

Обр. з.

точни B'hTpoBe е служилъ въ старо BptMe за пристанище, ка

то

е

билъ

эаграденъ съ

ст-Вни въ морето подобно 1<3KTO

Шабленското.
Кораби

могатъ

да спиратъ въ залива и на югъ

отъ с.

Гьозекянъ.

По долииитъ на Чифте и Панаиръ дере се отива къмъ

близкия балкански "Бi>лъ проходъ" (Акъ боззъ) пр-Взъ КОЙТО
Х. Х. Шкорпилъ (Сборникъ София VПI 1892 стр. 42).
5) Свещ. Н. Цицовъ ВЪ • Извtетпята на Арх. Дружество.
стр. 78 и 798.

.)

Варна

II

минава шосето Варна

Бургасъ и ПО нататъкъ къмъ ззпадъ

-

се отива за "Хемскит~

80-

портиU,

които се намиратъ на ВОДО

рзздtла. на р. Чифте дере и на камчийския притокъ Елешница
(Делиджи дере),

между с. с. Белибе и Гулица 6). Портитi> се

намиратъ на' сtдловината

която свързва

съ Голtмата Айтошка; Т'Б се споменуватъ

Гулицката

Планина

въ петия вrБ({ъ С.".

Р. Хр. Бълня проходъ е отдалеченъ отъ морето около десеть
километра,

11.

а портит-В около-

40

КМ. (ВЪ права линия).

Вmориятъ насипа се простира отъ дв-втt

страни на

Фандакли дере. Дължината му е около половинъ километръ,
ширината около

20

сипътъ има почти
личатъ

рззкра(lа и височината около

etBepHO

основи на една

крача дълга). Въ турско

5

М.7). На

направление. Въ сtпернзта му часть

продълговата

сграда (около

80

рзз

BptMe имало тукъ пристанище съ ха

нища и дюкени за износъ по море на дървения материалъ 8).

На запад'Ъ отъ насипа, на разстояние около

9

КМ. минавз

шосето отъ Варна за Бургасъ.

111.

Треmuяmо

1laCU1Zr:,

се простира отъ окопавото укрi3п

ление изходящо се надъ Камчийското устие (откъмъ сtверъ)
чакъ до устието на Яйла дере и отъ него до върха Палица.

'Устието на Яйленското дере е блатисто; то се нарича Аджи
гьолъ (горчиво блато). Отъ укр-Вплението се простиратъ два

реда насипи (окопа) до устието на Яйленското дере, д-Вто т-В
се съединяватъ.

Отъ Аджи гьолъ се качва

единъ

насипъ и

достигва до Палица; тука се свършва той. Дължината на нз
сипа е ок. два км.; той има б~рме между рова и насипа, както

старобългарския

насипъ въ Абоба·ГIлиска. ,Двата насипа еж

почти успоредни и еж положени терасовидно (западниятъ надъ
6) Между топа село и с. Емине се намирало до пр-t,ди 10 годпни селце
Ерик .1П (погрtшно заБЪ.тВззно на рускптъ карти К:1ТО: Ираклiонъ). Жителитъ
на това село се прtсслили

въ с. Гьозекянъ

nО ..10жение

Нъ турско

на мЪстностьта.

по причина

връмс

става:IЪ

на нсздраВОС-,10ВНОТО
тукъ

JlЗНОСЪ ПО море

на дърпенъ материялъ отъ близката планина. ПО..1Ъ селото сс намиралъ чнф
ликъ, КОЙТО БН.1Ъ съборснъ слtдъ освобождението. ЧИфЛliКЪТЪ принадлежа.,ъ
на пепсаоннrанъ анг ..'IИЙСКИ капитанъ St. Сlзir (СеВК:IСръ), който се прочулъ
съ това че псув.злъ заедно съ анг .1вfiекия J:<ОПСУ..1Ъ въ Бургасъ А. Hrophy,
българнтъ и възхваЛЯВRЛЪ турцит-t (г.l . книгата: St. C]alr зпd А. Bropl1)'.
А Rcsidcncc in Rt1lgaria. London 1869). Сж.ЩIIЯ СеНl<леръ, който ПО.1У4НЛЪ отъ
cy.rlТ:1Ha пашовска ТИт .lа, tlскС1ЛЪ да се постаВt-f на че.10 на сдинъ башибозушкн
отрядъ, КОЙТО Д:1 воюва ср1)IЦУ руситъ въ Родопитt, слЪ.1Ъ кзто С билъ вече
подписаl-ll. Санъ СтефаНСКIIЯ договоръ (Kanitz fr., Оопаи Bulgaricn 111 стр. 174).

'l) Х. К. Шкарпилъ. Сборникъ сТр.
8) Vr~tos Р.

47.
La Bt11garIc. S-t Pctcrsbourg 1856

стр.

220. .

-81източния). Отбранителниятъ фронтъ на насипитВ е обърнатъ
къмъ И3ТОКЪ Т. е. къмъ морето; това показва че т-Б еж спу

жили за защита отъ морскитБ нападения (десанти).

На низкия морски брi>гъ, който се простира на югъ оть

камчийското устие, ме}кду морето и блатистата гориста ДО·
лина Лонгусъ не се забtлtзватъ никакви слtди отъ насипа.
До устието на р. Камчия могатъ да приставатъ малки кораби.

При похода на Владислава въ

1444

въ р. Камчия, които били изгорени

г. били заварени кораби

9).

Споредъ Николао

10)

се

казвала тази MtCTHOCТb "Терсана ери" т. е. корабостроителница.
Евлия

ср'Бдата на

Челеби

който

пжтувалъ

по

в'Вкъ казва слi>дньото:

XVII

тБзи

Mtcтa

прtзъ

"вжтрt въ Камчията

зимуватъ петстотинъ кораби, вързани съ по едно дебело в.жже,
тъй

като

пр'hзъ

пристанище"

11).

силната

е. гърло, проходъ)

(Т.

lt).

Чеmворmuято

IV.

зима т-В потъватъ въ варненското

Устието на р. Камчия се нарича "Боазъ"

наСИ1tо, нареченъ "кумъ тепелеръ" се

простира между гр. Варна и с. Галата по низкитБ Mtcтa, които

рзэд-Влятъ морето отъ езерото. Насипътъ се простиралъ първо
битно отъ политt на галатекитВ

възвишения до височинитВ,

върху които е разположена западната часть на града

стъкъ).

Дължината на насипа е била ОК.

2 1/2

(111

уча

км. С-Вверната

му половина е уничтожена отъ разлива на езерото. Запазената

часть

се

простира

отъ

галатскитВ

Варна-Бургасъ. Тя е около

4

възвишения

до

шосето

М. висока. Насипътъ е пtсъq·

ливъ; отъ в-Втрове се натрупватъ по него пi3еъкъ, та основата

му се рзэширочавз.

TaMi>

МИДИ, мряморни

1908

[10 повърхностьта му се ср-Вщатъ тукъ

парчета отъ строителенъ

и

1909

г.

13 }

материалъ

плочки И др. При

като

тухли,

разкопаването

кере

му прt.эъ

еж били намtрени: ломенъ камъкъ, старо

врtмски тухли (зохзохз· з см., 37Х17Х4'Б и др.), части отъ
мряморни

капители,

I<р.жгли

и

морни гладени плочки (дебели:
гато нзсипътъ билъ прокопанъ

четвъртити

СТЪJlпчета

и

2·2, 5·5, 9·0, 10 и 11 СМ.).
прi>зъ 1910 г. по случай

мря

Ко
по

строяване на водопровода отъ близкит-h височини за скотобой-

') Сражението при Варна
10) "Одисосъ" СТр. 150.

въ

1444

г. сТр.

52.

Н) Период. Списание. София. ХХ!. стр. 724.
!!) l\lеж:лу устието п с. Петре нмадо въ турско BptMe село Боасъ-кьой;
отъ него личатъ стари гробища.
13) Изв'kСТИЯ на Варн-то Арх. Друж. 1909 II стр. 76 11 III стр. 21 и 23.

6.

-
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ната иаходяща се на морския брi>гъ, заб-Влtжило се, че ядката

на насипа се състои отъ сухъ зидъ (на дебелина оп

2-5-4

М.).

Пtсъка около зида е разм-Всенъ съ глина. Между HaMt..

ренитi>
отъ

материали

личи стълпътъ СЪ знакове (обр.

релиефъ и мряморна

плоча

съ кръстъ.

На

часть

2),

релиефа се

виждатъ нозет-В на единъ човtкъ; едната му нога стои върху

топка (земя

?). ЗабtJItзватъ се гънки на дрtха. Материалътъ

на релиефа еваровникъ.

Релиефътъ е прi>дставлявалъ види

се, богинята на побtда (Нике).
Плочата се състои

самата плоча (гл. обр-

отъ

4).

четвеространно

Стълпчето е
широко;

то

11·5
се

и

отъ

см. дебело и

стълпче

12·5

завършва

съ

една

гnавичка (полутопка). Плочата е
СМ. висока,
дебела.

36

83·5
9·5 СМ.
страна се за ..

см- широка и

Отъ едната и

бtл-Взва отгор-В отчупена
и

релиефенъ

кръстъ върху топка (зе·

мя);

задната

страна

главичка.

Прtднята

е украсена съ

страна

гладка. Плочата

на

плочата

произлиза

е

отъ чер

ковна балюстрада;

подобни

еж били намtрени

въ Абоба-Плис

ка

и въ канала,

12}

морето

на нея

който. съединява

съ езерото

(часть

съ етълп

че и главичка)l~_

Строителниятъ
ренъ

Обр. 4.

въ

насипа,

материалъ,
напълно

се

нзм-В
схож-

да съ материала, който билъ нзм-В-

ренъ при разкопаването на храма, който се намира близо до
насипа (гл. обр.

3) 1').

При

разчистването

основит-В на храма

еж били нзмtрени три м-Вдни монети на Константинъ Велики,

Юетинъ и Юстиниянъ.. Бъзможно е, че храмътъ билъ ненад-ВЙ ..
но

543

уничтоженъ въ

вр-Вмето

на

императора

Г., когато морето въ гр_ Одесосо (Варна)

Юстиниянъ

1Z0Ло (Балчикъ) е U3Л1Ь3ЛО па "lеииlри ри.меки .мили
и се е 1"lослtb драnuало назадъ tI

въ

и гр. ДuониЗ0
llадалечо

15).

12) Таб.lица XL фиг. 21 п 49.
Изв-Встията на Археолог. Дружество, Варна, 1009, III.
Н) Извtстията на Apxc:o:Ior. Дружество, Варна, 1910, 111.
1$) Тhеорhзпеs cd. Boor. Х. 1 224. ТОВ3 ИЗЛИЗ;Iие на морето е било,
види се, причинено отъ землетр-tсение. При 3СAfлетръсението въ Лисабонъ
ИЗ..тБз.1а отъ морето ВЪ:Iна, висока 5 М. И въ Jquique (1877 г.) 7 М. висока.

13)

-

83-

При разкопката на храма не еж били нам1>рени никакви
слtди,

КОИТО да

показватъ че храмътъ е

сжществувалъ и

слtдъ Юстиниянз.
У.

Петиято насипъ се простира оп лtвия брtгъ на

Екренската

до блатистото устие "БалтаМ на Батовската

ptKa

р1>ка. Насипътъ е около

500

Д~ спиратъ кораби.

турско

Въ

М. дълъгъ.

До

устието

могатъ

вр-Вме е имало тукъ приста

нище за износъ на дървенъ материалъ отъ Ватово. Близо до
устието на Екренската рtкз,

недалечъ отъ пограничния вое*

ненъ постъ, въ м'Встностьтз
ви на старо-турски

"мзззлакъ"

сгради. Пр-Взъ

пани основи на турска

баня.

Въ

сит-В е направила тука десантъ.
эаливъ,

нареченъ

намира

голtмо

на ~олъмото

"кьоръ

селище,

което
ц

сочини (Ха чука)

тукъ еж. били изко

една

Морскиятъ

лимзнъ"

~EKpeHCKO кале ,

се намиратъ осно

]1\)

1908 г.
1828 г.

до

16).

е било,

образува

селото

види

находя[Це

часть отъ ру

брtгъ
се,

Екрене се
подградие

се на близкитt ви

17).

***

Изъ народа се говори, че

насипиrn

(гермета)

продъл

жаватъ отъ с. Гюзекянъ чакъ къмъ устието на Дунава и по
билото на Стара .. Планина чакъ ДО Сърбия .

Интересно

е,

че

насипи и пр-Вградни спин има и въ Стара Планина, д'Бто ТБ
прtграждатъ

низкитЪ м-Бстз, и проходи

Евлия Челеби ето що казва

за

18).

балканскит-В

насипи

и

стВии:

"По направление къмъ ззпадъ отъ
до

котленскитБ,

елевскит-В
които

-

шипченскитЕ,

съ

отетоятъ

една
на

дума

едно

ДО

Ченгенекия баnканъ

торовскитt,

кородонскитh

и

аладжа-хисарскитh планини,

разстояние

отъ

десеть

конака,

има

единъ грандиозенъ валъ (крtлоетна cтtHa) който билъ изко
панъ отъ добруджанския краль, за да не минаватъ солкатип
:15) Отъ търrОВСk:И "мази·, които ИМ:\ЛО тукъ. ВоеННIIЯТЪ поетъ е отда
..'Jсченъ ОКОЛО 200 М. (КЪМЪ ИЗТОКЪ).
16) Bato\\"a Нау въ картата: • TIH~ Euxine Or Black sea
17) Се:IИЩСТО и к:\лето еж, види се, срtдньевtковниятъ
Сгалеа., за
8

•

11

КОЯТО се споменува

въ

XIV

вtкъ ({(1ТО .кастслионъ·

на цариградската

патри

аршия (Иречекъ, Cesty. str. 612). J1рtди и-Бf(О:IКО ГОДИНИ би.'1Ъ намtрснъ ВЪ
Варна надписъ, ВЪ КОЙТО се споменува "кастедионъ Руни· (гл. ..Записки
И:"-iперат. Одесскаго Общества. XXI. стр. 27 и N2 360 въ Antike Dспkmа1сr

Bulgarien's).

18) Або6а-Плиека стр,

534. -

Една часть отъ планината,

ския J:I Върбишкия проходи се нарича .гермс БЭ:Iканъ·.

между

Риш ..

Т. е.

84-

татаритБ. Много пж.ти сме

ср-Вщали т'Взи сnии при

пр'hминаването на въпроенит'h планини и се чудi>хме. На из
токъ отъ с. Ченге тази СТ'БН3 върви чакъ вжтр-В
пийската и копаранската планини и на

въ

суджу

черноморския бр'hгъ

въ Галата-бурунъ, ср1>щу варненската крtпоеть, се съединява
съ

cTtHaT3, която отива летдесеть мили навжтр'h въ морето.
Bpi>MeTo иаходящата се в.жтр-В въ морето т

Съ течение на

на се е срутила и само

дъно.

Минавайки

отъ

оеновитБ

тамъ,

се

виждатъ

въ

морското

моряцитt се пр-Вдпззватъ

тази cтtHa, като пnуватъ далечъ отъ брtга

отъ

19). tI

Византийциn укрtпили Стара Планина срtщу сtверния
неприятель съ прi>градии стtни и насипи на които отбрани
телния фронтъ е слi>дователо обърнатъ къмъ с-Вверъ. Когато
старитt българи прtвзели страната между Дунава и

Стара

Планина, ТБ укрtпили планината срtщу Виззнтийцитt съ нз
сипи на които отбранителния фронтъ (Т. е. ровътъ) е

обър

натъ къмъ югь.

Въ най-източната часть на планината (гл. обр. З) се прости

ра една cтtHa отъ с. Гозекянъ чакъ до долината на Иеникьой
ското дере. Този зидъ е усиленъ съ едно укр-Вnление на вър

ха на Янку Тепе; това укр-Впление, е види се, ср-Вднев-Вков
ниять /{О3Яl'ъ

Отъ

20).

друго

укрtпление,

ското дере излизатъ

юженъ

-

простира

надъ

-

насипа (окопа)

21),

отъ

3 .NQ VII) е византийски,
старобългарски (гл. NQ VI). Вториятъ

които единъ сВверенъ

втори

което се намира ДО ИеНИI<ЬОЙ

къмъ западъ два

южния

(гл. обр.

еклонъ

на

ръта

на възвишението,

а

се

кое

то рзздtля долината Чифте дере отъ Алчакъ дере (притока на
Иеникьойското

дере).

Варна-Бургззъ,

до

шосето

дtто се съединява съ укрtплението

Насипътъ

_Гради

ще". На насипа има "берме"

достигва

близу

(широко около

6 М.),

каквото се

срtща у старобългарекитh насипи въ Абоба, до с. Кадикьой
и др. Планината е служила като силна
срtщу византиЙцит-В. При

похода

торъ Юстинианъ

г.

11

въ

708

на

той

опора

на

българит-В

византийския

импера

потеглилъ съ флота къмъ

Анхиалъ, дrБто направилъ десантъ, като рззположилъ войската
19)

Период. списание. Софня

XXI.

СТр.

tO) г.,. Шкорпилъ. Сборникъ. София

21)

Наречени

.земни прtгради·

648.
188 г.

VП СТр.

(топракъ гсрме).

57.

85
си на близкото равнище. Българитt

не се рtшили

затъ срtщу 1БХЪ, а твърдо засъднали

причакали
приятеля,

удобно
избили

въ

връме

нападнали

неочаквано

голtмо

множество

и

пл-Внъ и гол'Вма плячка.
скрие въ крi>поетъта

Императорътъ

(ВЪ Анхиалъ)

да излt

планината

взtли

и като

върху

не·

мнозина

въ

едвамъ успtлъ да се

22).

Турцит1> наричатъ Стара Планина "Куру Туна" (т. е. су
ха Дунава),

като казватъ че тя е

укрtпена

като р. Дунавъ,

БългариТ'Б

имали нужда да осигурятъ дунава не само сръщу

сtвернитt

неприятели,

да на византийцит-В

но и ср-Вщу виззнтиЙциrБ.

прi>зъ

г. флотата се

756

При похо

отправила

отъ

Цариградъ къмъ устието на дунава, за да нападне българи
т-В отъ тила. Византийцитъ опустошили съ пожаръ придунав
Сf<И области. Това е

била

цъль да се отвлече

една

вниманието

демонстрация нзправена съ
на

българитi;

отъ

lожната

(балканска) граница, д-Вто билъ дошелъ ВИ3. имnераторъ Ко ..

пронимъ съ сухоп.жтна

зантийцитt
хисаръ

войска. БългариТБ се срtщнаnи съ ви ..

при окопавата I<р1>пость Маркели (карнобадскиятъ

!3).

За главна опора на българит-В срtщу LВвернитБ неприя
тели и византиицитt сж служили окоповит-В укрtпления "Гра
дише" до с. КаДЖI<ЬОЙ (между

гр.

Тутраканъ и· Силистра) и

окоповиятъ лагеръ до с. Николицелъ (ДО Исакча)

При похода въ

766

2t).

г. византийския императоръ Констан

тинъ Копронимъ се упжтилъ по море и суша . Той въоржжилъ
една флота

отъ

2,600

транспортни кораби, които напълнилъ

СЪ моряци и войници и ги излратилъ

хиалъ и Месемврия

покрай

гpaдoBeтt Ан

къмъ българскитt брtгове. А имлерато

рътъ се упжтилъ съ СУХОПж'тна войска къмъ Берегавския про
ходъ (Ришкия). До като Копронимъ чакалъ при прохода, що
то

морекит-В му СИЛИ да направятъ

десантъ

на българекитВ

бр-Вгове и по тоя нзчинъ да нападне отъ двtтt страни на бъл
гаритi>. На морето станала страшна катастрофа.
та флота при самитi>

български

брtгове

корабокрушение отъ силенъ I:s-Бтъръ 2:»

22)

В. Н. З.1зтареки.

Византийска

потърп-Вла

И всичката

Период. СпиеаНlIе t София

1902.

стр.

гол-Вмо

почти ВОЙ-

486. LXIII.

2З} Стр. 632.
14) А60ба Плиска СТ. 492 11 519.
25) Най-опасниri> бури докарватъ c'tbepo-източнитЪвътрове (грего-.'1еван
ГИ) 65-660). Пр'tди HtKO.:IKO години при този въ!ъръ потъналъ при Емине

гръцкиятъ параходъ • Е.:IПИСЪ". Прtдъ пего вървtлъ германски параходъ (отъ
Цариградъ за Варна); той билъ отъ вътъра хвърленъ въ морето п ИЗ.'ltзъ.1Ъ
чакъ до Батумъ.

86
ска

лапнала

въ вълнит-В

запов'hдалъ да ловятъ
куки и да ги
половината

щали

Това

отъ византийската
горния

много

морето, така че императорътъ

труповетt

погребватъ.

д-Вйствия на императора.

ОТЪ

на

на удавенитВ СЪ рибарски
нещастие,

което унищожило

армия, спряло п~.нататъшнитi>

26).

походъ се вижда, че виэантийцит-В

войска къмъ

бългзрекит-В

бр~гове.

трtбвало сл-Вдователно да укрtпятъ низкиri>

изпра

Българит-h

MtcTa на брtга.

Това е станало съ горtописанитi> насипи. ВИЗ3НТИЙЦИТ'h мог
ли по долината на р. Камчия

на старобългарското

царство:

Въ бждащиг1> войни нз
черноморското

тр-Вбва

да

пазено

да се доближатъ до сърдцето

Абоба-Плиска

сегашна

крайбрtжие,

бж.де

27)

на

отъ

и ДО Пр-Вславъ.

България

съ

Турция

ctверъ отъ Еми иекия "ОСЪ,

турекитt

десанти

на сжщитБ

Mtcтa, КОИТО старит-В българи пззили отъ виззнтиЙциrВ.

26) В. Н. Златарски. стр. 748.
27) БЪ-1гаритt могли изкуствено Д~ наводнятъ Камчийската долина Лон
гусъ, която се намира задъ ниския

морски

бръгъ,

на югъ

nтъ

Камчийското

устие. Съ тов;} T-t могли да осигурятъ тази часть на брi;га дъто иtмз насипи.

И въ днешно

BptMe.

когато се запуши устието на р. Камчия съ пъсъкъ отъ

морето, дигд се камчийскат~
отпомага

околното

население

вода като залива Лонгуса.
като

очиства

устието.

На това наводняване

VII.
Руоко-туроката война въ
Първи походъ

1828-1829 г.

(1828

г.).

Съобщава г. Димитровъ, учитель при Варненската мжжка гимназия.

Пр"hДГО80рЪ.
ТурцигБ. съ пр-Вмимаването СИ прtзъ Елиепонта и съ по·
коряването

цtлия

балкански

полуостровъ,

народи и племена, СрОДНИ на Русия по

поробили

Btpa

всички

и кръвь. Всички

рззни методи и системи на турското упраВoI'Iение, чрi>зъ без
бройни и неописуеми мжчителни срi>дства, спрtмо подчине·

питВ се оказаха едни и сжщи отъ начало ДО край.
Турция винаги се е намирала въ военно положение. 3а

улравляющата Порта в-Вчно на дневенъ редъ е билъ военниятъ

ззконъ, безъ за това да е имало; 'страхъ или опастность; за ..

ЩОТО навредъ ВСИЧКО, що можеше., нt.·ка~tи·· да й противодtй
ствува, било коренно разрушено ·~.··YH~~""'b~eHO .. А Кавуръ каз
валъ, че чръзъ воененъ ззконъ мОгari.\··И- глупци+h да управ. .

ляватъ една държава.

. --;~.. ~.~':' .;". .'.> -

За Турция военниятъ законъ е билъ не срtдство за по

СТ,игане цtлтьта

11,

ала самата цtль. А тая цtль имала за по

стояненъ дневенъ редъ панисламизма Т. е. потурчването на

nt-

лия християнски миръ чр'hзъ измжчвания и изтрtбления.
На хриетиянитt не се позволявало да

иматъ училища.

Черквит'h се затваряли или се пр-Вобръщали на джамии. Хри
етиянитБ -

раи, като гяури (нев-Врници), пр-Вдъ очиТ'В на тур

цитБ бtха лишени отъ всБкакво почти човtШI<:О достойнство
И право.

Портинит-В

военни

власти постоянно

обхождали и

обикаляли по селата, ужъ за да пззятъ страната ОТЪ граби

тели и разбойници, а пъкъ тв

сами

еж били такива,

като

88
ту опожарявали

селата,

ту ги

едно Mtcтo пристояли по

10

обирали,

и като

въ BdKO

деня, за да се хранятъ и угоя

ваn съ пити, баници и кокошки на см-Бтка на м-Бстното хри
стиянско

чения

население и въ края да искатъ и зиматъ тъй наре

"диш-хакж"

ния трудъ

при

(право на зжбит-В) т. е. заплата за сторе

яденето

1).

Това положение на работит-В въ Турция се продължава
ло, до като
спрtмо

продължавало

подданицит-В

и безсилието

на

ВеликитБ

танип. Едвамъ около края на

столtтие

18

пейскитt държави почнали да се интересуватъ

значителни

загуби.

сул

н-Бкои отъ евро
за християни

ТБ ВЪ Турция; и то, слtдъ като турцитt прtтърпi>ха
ко вече

сили,

на които не по-инакъ се отнасяли

н'hкол

1699 г .. въ Карло
вицъ, Австрия е получила отъ Турция правото да се м-Вси въ
нейнитt работи, касателно

на Турция;

но на

признала на руския

1776

Наистина, на

въобще

християнското

г. въ Кючукъ

императоръ

кунство надъ православното

Кайнарджа

население

Турция

пълно и дtйетвително

население въ Турция;

е

опе

7

(гл. чл.

на тоя договоръ). Затова отчаенит-В християни очаквали спа
сение отъ Русия. Тя за тъ е била втори Месия. Като мина
вали изъ

~paдoBeтi> и селата

търговски

кервани,

всичко се

стичало мало и гол-Вмо, за да видятъ минаващитБ голtми ками

ли съ гоntмитВ звънци и чангърдаци. А по .. старитБ се кръс

плп викайки:

"Божечко! Кога ще дойде Русия да ни осво

боди, З3 да имаме черкви съ камбани?!"

Д-Вцата пъкъ, дори

въ наше още вр-Вме, имъ се смtели за това, подигравайки се
хnапешката

и мислtйки,

че се кръстБли на камилитВ! И кол

кото п.жти ставаше дума З3 Русия, по-старитБ

Откровението Иоанаво и въ Агатангеловата

казваха, че въ

книга прi>двиде

но и прi>дсказано е за русото nлеolие т. е. за Русия, като един
ствена освободителка на поробенитВ християни (русо племе

=

Русия). И не е чудно, че ВСИЧКИ почти православни христия
ни въ ориента очаквали спасението СИ отъ православна Русия.

Защото, споредъ Цицерона (de

rant, ei potissimum inserviunt"

off.I, 15)

.а

quo p]urimum spe-

Т. е. на РУСКИ ПОCJJОВИЧНО казано:

.оn кого что нибудь чаютъ, того И величаютъ.~
Като реЗУJlтатъ на всичко това, Русия била принудена
да се опълчи

ПРОТИвъ

Турция И да се нагърби съ цtла ре-

1) Гл. Иречекъ "Иеторiя Боnгаръ," Одесса, 1878, стр. 677.
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.ttИЦа войни, измежду които се отличава и тая на

1828-29

година, на която РОМЖНИЯ И Сърбия длъжатъ много свои пра·
ва и привилегии тогавашни, а Гърция освобождението си. Ос
вобождениетодаже на Гърция е била главната причина на тая
война.

Тогава

обаче

единъ видъ

европейскитt държави били

коалиция, която, въ

съставили

политическо отношение не

законна и въ нравствено неморална, била наречена nсвещенъ
съюзъ"! ТОЯ СЪЮЗЪ, като че ли за подигравка на всичко хри
стиянско и човtшно нареченъ "свещенъ," ималъ за цi>ль: Да
се не позволява за напр~дъ на ничия
робена народность

пр~ди

200

години по

или племе да мисли З3 освобождението си.

Наистина, въ примкитt на оня Метерниховъ
европейски
сия;

"свещенъ"

съюзъ била впаднала и се вплепила и самата Ру

НО ТЯ скоро

сполучи

да

се

откопчи

и

оттърве

и отчасги

да оттърве отъ него и Франция и Англия, макаръ и вр-Вменно

ДО

1854-6

година. Но и това е било достатъчно, щото Ру

сия да може

безпр-Впятствено отъ

нам-Вса, да извоюва и постигне

Bci>K3KBa

явна европейска

благородната

си цtль за ту

рене яки и здрави основи на оевободителнитВ

чов-Бшки и хри ..

стиянски

права

балканския
ната

на

европейска

сандра

1

всички

полуостровъ.
или

славянски

Споредъ

по .. добр-В

и неслявянски

п.

народи

на

Каролиди, 1) ,,3ванич

австрийска

Русия

на Алек

и на Свещения Съюзъ се покори на християнската и

православна Русия на Николая

1;

а австрийската политика се

нам-Ври противъ руската и тайно приготовлявала противъ нея
нови

СЪЮЗИ:

но,

като не сполучи,

остана

уединена, унизи се и

биде осждена да гледа, безъ да може да попрtчи на конечното

въз'ГЬржествуване на гръцката борба
на

(1821-1828),

основанието

гръцката държава и на затвърденото още повече положе·

ние на Русия въ изтокъи • Въ всемирната история това

об·

стоятелство ще в-Вчно акраеява короната и ВБнеца на Велика

Русия, като единственъ най"ск-жпоutненъ и

стящъ и сиящъ диамантъ. И ако

най"силно блt·

не друго, само това е до·

статъчно да служи за в-Вчна емблема за истинско и подпинно

"Величие" на "риснопаметния имперзторъ Николай

1.

Относително причинитВ, Портата била пристжпи~а къмъ

1) .. История на XIX вЪкъ". Пръводъ отъ гръцки на д. В.
кеДОНСI<ИИ. София 1894-1896 г., I{H. 11, стр. 10-11.

i\\a-

-
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една м-Врка, която даде на Русия приятния ПОВОДЪ за обявле
ние на война.

1827

Като повика въ столицата

г.) мнозина военни началници

отъ мохамедански

(пр-Взъ

декемврий

отъ вилаетитi> и първенци

общини и благородни спахии, за да разми

сли съ тtхъ З3 военна защита, даде имъ и прtписи отъ една

прокламация,

която

Тоя документъ,

тр1>бало да рззпръснатъ

изъ

вилаетитБ.

който ималъ за цtль да възбуди религиозния

фанатизъмъ у мухамеданит~,

билъ

насоченъ противъ всички

християнски държави изобщо, а особно противъ Русия, която
провъзгласявала

за вi3чно неприятелка на Турция и Исляма и

я прi>дставлявала

като виновница на всички станали до тогава

смутове, като казвала, че тя прtлъстила

(Франция и Англия) и пр1>дизвикала

и другит'В дв-В сили

Наваринеката морска бит

ка; и наЙ·посл-В, че тя кара гърцитВ и другигВ нев-Врници
гяури да се бунтуватъ и да искатъ независимость и слtдъ това
да завлздi>ятъ всички ззнятски И европейски

области, да прi>

обърнатъ джзмиитБ въ църкви съ камбани, да пороБЯTh мю
сюлманския народъ и да унищожатъ мухамеданската религия

Когато

съдържанието

на тайно рзэпръснатъ

ментъ стана изв-Встно въ Европа, императоръ

война срtщу султана на

2).

тоя доку

Николай

1 обяви

14 априлъ 1828 г.1). А малко прi>ди

почването войната, Русия съобщи на Силит-Б) че сама като прtд
ставителка и органъ

Русия), взема

OTfOpi>

чрtзъ войната,

обявява,

(Англия, Франция и

си разр-Вшаването

на гръцкия въпросъ

която ще прави. Но заедно съ това съобщи,

че пр1>дприема
накърняване

на тройния съюзъ

войната, като пр1>дизвикана

права

и докачение

на

че съ войната ще пр-Вслi>два

които не се позволявало

отъ Турция И за

интереси

чисто

и руски

руски,

и

интереси, въ

да се бъркатъ съюзницит-В

2).

Войната се подкачи съ прокламация на императора къмъ
своя народъ,

въ която за оправдание на подкачваната

война,

между другото, имало сл-Вдующето достоззбtлi>жително:

,.Ру

СИЯ, въ съгласие съ съюзницитБ си, прtдложи на Турция пос

р1>дничеството

!)
ТурцiЙ •
II

стр.

си въ ГрЪЦКИЯ въпросъ, но ТЯ отхвърли

пр-В-

Глд. Н. Епанчинъ "Очеркъ похода 1829 г. въ европейской
С.-Петербургъ, 1905-1907. Часть J, Приложение ..NQ 3,

7-11.
1) I<аролиди

t) Ibid

"История
стр. 71~:

XIX

вt)къ",

1I,

стр. 705~706.

-
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дложението и продължи да се отнася

наЙ.варварски спрtмо

гърцитt; началницитt пъкъ на ТУРСl<зта флота унищожили
даденото си обtщание и съ това докарали битката на море
при НаваринЪi( З). На край споменува находящиrБ се въ тай·

ното окржжно (Беяннамето) на турското правителство дока
чителни . изражения

спрtмо

Русия И посочва, че съ войната

Русия н~они завоевателни ц-Вли и разширение на простран
ната си !ържава, но желае да заСтави Турция да почита ней
нит-Б потжпкани права.

Има и други още причини, отъ политическо и диплома
тическо гледище, които подробно и обстоятелствено ги опис

ватъ въ историитt си п. Каролидисъ и Н. Епзнчинъ

j).

А.
Обсада и прtвзимане на Варна 6).
Бъ края на юни
З0НЪ се е съеrоялъ

орждия. Укрi>пленията
но можали

упорно

източенъ и юженъ,

1828

отъ

г. крtпоетниятъ варненски гарни

1О

хиляди

души съ

162

крi>постни

на гр. Варна не сж. били дотамъ силни

да се бранятъ 6)
прикрити

защото

двата

ОТЪ море и блата,

фронта,

били недо

стжпни за атака,

вслtдствие на което

да съсрtдоточава

еилитt си за отбрана на оетаналиrБ фран.

гарнизонътъ

можалъ

тове. Освtнъ това, Варненското езеро разр'hзвало блокадната
линия на двъ части и за пълно ограждане на кр-Впостьта не

обходимо било да има два отдtлни отряда, съобщението между
които твърдrБ мжчно могло да се поддържа.

На

1

ЮЛИ яви се Пр'hдъ Варна

руска войска 010

4

хи

ляди души подъ командата на генералъ Сухтелена. Назначе·
нието на тая войска било да набл~дава Варна откъмъ запад
НИЯ фронтъ И да обезпечава
З)

армейски

СИЛИ подъ

russiseh-tiirkische Feldzug 1828-1829 к
3-21. Zweite Auflage Ber1in, 1877.
б) Иоанъ Николау "Одисосъ". Варна, 1894 стр. 166-180.ЕпаJ1ЧИНЪ, 1, 369-378. - Moltke. ibid. стр. 112-116 и 137-207.
6) Гл. Извiэетията на Археол. д. етво Варна 11 стр. 34 и др.
j)

стр.
Н.

Ibid. стр. 641-671.
Срав. и Moltke ~ Der

главниrn

Шуменъ, който тt на

8

92-

юли

заградили отъ

неички

Съ сж.щата ц-Вль биде прtвзетъ и градътъ Провадия
Отъ страна на Портата

билъ

изпратенъ

страни.

1).

маршалъ

Хю

сеинъ .. Паша, за да защити и запази г. Шуменъ. Тамъ се кон ..

центрирала по-голtмата

часrь отъ турската армия. А Серез

лията Юсуфъ .. Паша и здмиралътъ Изетъ Мохаметъ-П~ша били
натоварени съ отбраната
На

и защитата на гр. Варна.

юли варненскиятъ гарнизоиъ се увеличи ДО

3

ляди съ придошлитБ подкр-Впления.
ежедневно

правили излэзки, нападали

нявали голtми
противъ

Отъ това

15 хи
BptMe турцитt

русит'h и имъ причи

пакости. Но Сухтеленъ съ малкия си отрядъ

тройно

позициитt СИ до

по-силенъ

6

противникъ можалъ да удържи

ЮЛИ) когато пристигна на ПОМОЩЬ генералъ

Ушаковъ съ около

1500

души ~

10

орждия.

На 8 юли турцитВ пакъ се опитали съ всичкит-В СИ сили
да нападнатъ русит~.
сутриньта до

голtми загуби

Отъ

часа

8

ДО

-

9-22

Упоренъ бой се продължи отъ
вечерьта.

800

3

часа

Турцитt били отблъснати съ

души убити и ранени.

юли Сухтеленъ СЪ отряда си се рззположилъ

при с. Дервентъ 2), ОТДЪТО наблюдавалъ Варна и д1>то на
юли пристигнала
стигналъ

още една руска

и вице-адмиралътъ

бригада

и на

19

16

юли при ..

князъ Менчиковъ, назначенъ' на·

чалникъ на всичкит-В войски на обсадния корпусъ подъ Варна.

J) Въ сръднитt въконе виззнтийцитt наричали тоя граll.Ъ про
ба:rоv (Проватъ, Провадъ) отъ лробuтоv (= проходима мъсто, про..
ходъ, клисура). На гръцки езикъ оть прилагателни имена се обра ..
зуватъ собствени съ просто ПОВИIlJение на ударение'!'о
(глд. наша
гръцка граматика § 63, стр. 154-155). Мtетоположениетона града
напълно отговаря на това значение. Но тогава ОIце простонародието,

види се, криво е разбрало думата и я прtвело на български Овечъ;

защото :rробатоv значи и oвl~a. Посл-Б като се узн.з истината, биде
изоставена думата Овечъ. Ще рече думата Провадъ е по-стара отъ

Овечъ и н-Бма НИЩО общо между тия двъ луми. А чистобългареката
дума Провадъ (и на руски Праводъ) (!лучзйно само съвпада съ гръц

ката 1tр6ба't'ОV по произношение и зJачение. Ако византийцитt еж
имали пръдъ видъ нъкакво си развъждане тукъ на овци, то Tt Iпъха

да нарекатъ града .1tроба.ТЕiа, а не 1rроб=rоv. Наистина, градъть
днесъ се нарича Провадия ОТЪ Провадъ; но по значение HtMa ни(но

оБIЦО съ гръцкото лроба.ТЕiа, освънъ само по случайно съвпадание
на

произношението.

=

!) На турски дер6енд и дервенд малка погранична кръпость,
пснина между двъ планини, клисура. Гnд. турски словаръ на и.
Хлоросъ, стр. 774 и 778. Цариградъ, 1899.

На
и

13

93-

юли флотата на Грейгъ (отъ

22

по-малки с,Ждове)

часъ се установили

кораба,

8

5

фрегати

хвърлила

котва пр-Вдъ Варна и тозъ

съобщенията

между флотата и сухопжт

ната войска. А принцъ Менчиковъ съ едва

хиляди вой

10-14

ници обсадилъ Варна отъ сушата.

На

26-27

юли, прtзъ нощьта гр. Варна

биде бомбар

диранъ отъ руситt по суша и по море, когато руската флота

подъ капитанъ Менчиковъ навлъзла нападателно въ варнен
ското пристанище и плtнила съ цtлия екипажъ

13-16-Tt

раби на турската флота

екипажъ

лучилъ

да

се

спаси

1).

Отъ цtлия

само

единъ

турски

корабоначалникъ

ко

спо

варне

нецъ, като се хвърлилъ въ морето и плувайки излi>зе на су

ша спасенъ. Името му остана неизвi>стно

и

на

и.

НИl<олау,

който пропустналъ да спомене отъ каква народность е билъ той.

Своеврi>меино съ това руситъ направили десантъ отвъдъ
Варненското

езеро съ едно войсково отдtление,

стани и се разположи
за да бжде обезпечено
въоржжили

прtнесли

надлежно

което се на . .

на южнит-В височини на туй
и пр~дпазено
една

огромна

ОТЪ морето прtзъ

езеро. А,

туй отдtление,

лодка

пtсъчливзта

русит~

въ езерото,

като я

низина простираща

се между морето и езерото. Но и така това слабо отд-Вление
не е могло да противодtйетвува

6-8

на турциrВ;

августъ безпрtпятствено дошли въ

така

Варна

ЩОТО

на

турска

4000

войска съ много транспортни артилерийски запаси.

На

ние

7

2000

августъ

руската

флота

е

наближила

на

крачки до крtпоеrьта и я бомбардирала

часа, като

причинила много и голtми врtди

на

разтоя

цtли три
табиигБ и

на жилищата въ града. За отмъщение на това, сутриньта

августъ) ТУРСКИЯТЪ гарнизонъ

(8

нападналъ дiэсното руско КРИ

ло оТКЪМЪ западната страна на I<ptПОСТЬТЗ,

но биде отблъс

натъ, сл'hдъ като е прицинилъ не малка врtда на руситi>. Въ

това нападение на турцитt

ненъ

отъ

неприятелски

лринцъ

liУРШУМЪ

Менчиковъ

ло

колtнtтi>

принуденъ да се оттегли съвсtмъ и да възложи

билъ

нара·

си JI биде
команданта

НЗ генералъ графъ Перовский. Послъдниятъ прtвэе м-Всностьтз,

дrБто приблизително днесъ е uлдAiЗЬ

1)

1'J-lабuя,

постзвилъ тукъ

Отъ тtзи турски кораби ПРОИЗ.'1изатъ, види се, ПУllJКИ, саб

лн и пиu!ови,

КОИТО били

пристанището.

Орж.)l{ията

намtрени

въ морето

еж покрити

СЪ

при

ка:\[ена

постройката

кора,

на

която се е

образувала оть ДЪЛГОТО имъ лежене на морското дъно.. Б,ьл. на Ред.

94 три мортиери въ разстояние

крачки отъ калето и прину·

240

дилъ турцитБ да оставятъ една табия, отъ която силно се за
щищавали и

биели. Но и графъ

Перовский

билъ тежко ра

ненъ и принуденъ да се откаже отъ строевата служба.
На

августъ команданта

17

на обсадата въэприелъ графъ

Воронцовъ. Почти вdки день ставали УПОрИТИ кръвопролит
ни схваТI<И между турци и руси, безъ никакъвъ

така продължавала

резултатъ; и

работата до пристигането на гвардийския

корпусъ.

На

августъ се е дебаркирала на бр-Вга" нова войска,

26

ззедно съ императорската

катерила

по

стръмнитi;

гвардия,

тамъ

наричана и до день днешенъ

и императорската гвардия

Баиръ-Баши

пр'hэъ

една

наречения връхъ "Турна-Тепе"

се

командата

Тогава

се

на

князъ Миха

поставиха

на

тъй

1) в-Вликол-Внни палатки на ве

князъ.

На

августъ пристигналъ въ

27

Варна

и

ИМl1ераторътъ

Николай, пр-Вкарвайки деня на суша и нощьта въ
ския

и

пжтека

Москов-йолу т. е. руски пжть;

подъ

илъ завз-В околнит-В височини.
ликия

подъ

бр-Вгове

корабъ

JtПарижъ".

дата на Воронцовъ

леви и

е възлизала на 30000 души при 118 по

морски орждия.

52

адмирал

Всичката вече войска подъ коман
Въ това вр-Вме обсаднитi3 работи

били доведени на разстояние

50

шага отъ крiJпоетния рОВЪ.

Съ пристигането нп подкр~пленията, прtди всичко piJ-

шено било да се завърши

блокирането

на

крtпостьта

отъ

южната страна. Това биде възложено на генералъ Головинъ,
за да завземе окончателно л-Ввия брtгъ на езерото

и

м-Бст

ностьта между него и морето. Всичко това той доизвършилъ

на 31 августъ, като прtвзе селото Петре, затворилъ пжтя за
Цариградъ и обсадилъ града откъмъ югъ.
На другия день сутриньта
тали да нападнатъ руситt. и

езерото,
оставятъ

На

но

сж

били

(1

септември) турцит'h се опи

откъмъ

отблъснати,

двъrБ

като

крайбрi>жия

били

принудени

на

да

и всичкиrh си B·~HЪ отъ града табии.

2

септември грар,ътъ наново е

билъ

бомбардиранъ

по суша и по море тъй ужасно, щото крtпостниrВ crhни на

много м-Вста се рззпук:,ли,

а минираната

1) Жеравленп могила (гл. статията
"ПрtВЗИ~fане Варна въ 1828 Г"' ).

въ

крайбрежна
настоящит'!;

табия

Извtстия

-

95

съ високата й кула (Ени-купе)

1)

просто се разпръсна на въз

духа . Тогава загинали и много християни ангажирани да ра
ботятъ на минитt.
Бомбардировката

е траяла

деня

4

дО

5.. Й

сж.щия

м-В

сецъ. Сл-Вдъ това руситt се опитали да навл-Взатъ и прtвзе
матъ града, но били отблъснати

банци.

ВЪНЪ

отъ

отъ геройски биещи се ал

KptnocTbTa останала непрtвзета още една

табия, която руситt сполучили най-посл-В да я прtзвематъ на

14

с. м. И да я унищожатъ.

Между това великиятъ везиръ
СЪ

12000-16000

14000-20000

и

Мохаметъ

lliуменскиятъ паша

Селимъ-паша

Омеръ Вриони съ

души идвали къмъ Варна лрtзъ р. Камчия 2) и

се установили лървиятъ при с. Дервишъ, отвъдъ Камчията, а

вториятъ при селото Хаджи Хасанъ (Хаджи Синанларъ) имай
ки лагера си на Куртъ . . Тепе З).

За рекогносцировка

на тия

идващи неприятелски сили,

изпрати се единъ отрядъ отъ два баталиона.на

1)

Гл. плана на гр. Варна (Извtетиятз,

2)

Тая

ptKa

П, стр.

лейбгвардей-

49, 51

и др.) .

се наричала "Панисосъ" (съ различенъ правописъ).

На нtкои мъста тая

ptKa

толкова тихо тече,

и изглежда като неподвижна и

"ато че ли се спира

C1JBDpU.feHO равна.

варя гръикото и старо название 1t(ivt(~oc; (отъ

nav

На

това

отго

и tOo~) и НОВ"!;"

шето гръцко L1ftpa't'O'Ct. Послtдното обаче име очевидно е бмгареКО1
запазено само на гръцки езикъ (гл. словаръ на новогръцкия езикъ
на Скарлато Византиосъ. Изд. 111. Атина-Цариградъ, 1874, стр. 666).

Сжщо на това отговаря и единиятъ КЛОНЪ на тая ptK3 "Акжлж
l{аМ4И" (Т. е. разумна К.) Ала има мъста, КОИТО cl1upanto тече
нието и; а на това отговаря думата Па.VVUб6~ или ,-rС1 V U(JСS(1С; (orь

1rdv и уббО'а
А пъкъ

= нищелка).

1rCtVVtCSOC;

Сж.що така отговаря и думата Cnupat(a.vtO'(S'op.al), ззщото напоява до ..

(отъ па.v и v(~w или

ловет'i; и омива политъ на Балкана; или защото

се извива, обикаля и

се възвръша. На това отговаря думата L1ttp<XtCSa (О'ГЬ б1rЕiра. и лат .
spira
извилина). 1rО:VUБО<; ПЪКЪ и 1t'a vv oat<; (отъ nау и Nvaa),
зашото въ древно връме ТОЯ .БалкаНIb се наричалъ Нuса и тукъ
биде възпитанъ отъ нимфиrt Дионисъ или Вакхосъ, винарски и ло
зарски богъ. Омиръ (Илияда, VI, 133) иарича тоя балканъ Nt)(j~iOV"
орос; = балкзнъ Нисийски Т. е. на (MtCTHocTbТa или града) Ниса .
Непръменно тукъ Tpt6Ba да е имало въ Омировитъ още BptMeHa

=

нtкой прочутъ градъ на име Ниса,

отъ чието име и гората и пла·

нината се е наричала NРбtltОV орос; (гл. Lateinisch..Deutsches Hand..
wбrtеrЬuсh уоn К. Е. Qeorges, Leipzig, 1879-1880, 11, Band. s.
1097-1098). Съ това название "Нисз" и съ СЖЩОТО значение за
сжщия богъ имало балкани и градове, както въ Тракия, така и въ

96 ския полкъ съ два ескадрона и дв'Б орждия ПQДЪ общата ко

манда на полковника

на

полскиrБ

войски гр. 3алуски.

Тоя

отрядъ биде отцепенъ за тая ц-Вль отъ войекит'Б) които били
разположени на южната страна на кр'hпостьта подъ главната

команда на принъ Евгений. 3алуски
леко напрtдъ, въ гжетъ

л'Бсъ.

ненадtйно отъ несравнено

ззвелъ своя отрядъ да

Тамъ той е билъ

окржженъ

по силенъ противникъ, който му

е нанееълъ огромни загуби. 3алуски едва успtлъ съ една мал . .
ка часть

войници

да отстжпи и

се върне въ укр-Впената

по

зиция къмъ югъ отъ Варна. Слtдъ това южниятъ тоя ОТрЯДЪ

биде усиленъ

още съ три гвардейски баталйони ПОДЪ начал

ството на храбрия и опитния генералъ Бистромъ. На

16

сеп

темврий той е билъ атакованъ отъ Омеръ-ВрионовитБ корпуси,
като едноврtменио съ тая атака биде произведена излззка изъ

варн.

кр-Впоеть.

Сл-Вдъ

4-часовъ упоритъ бой турциrБ били

отблъснати на всички пунктове и понесли голi>ми загуби.

Сжщия день (16 септем.) принцъ Евгений пристигналъ съ
е80ИтВ

4

баталиона въ Хасанларъ. Рtшено било да се нападне

Индия, Етиопия и гръцкия островъ Евия ~(cpaB. гречеСI<О-РУС.~ сло
варъ на 8ейсманъ, стр. 852. Петербургъ, 1879. - La Qrande Епсу..
c]opedie, t. xxv, р. 157.-Ibid. XIV. 605-615). Затова и сложното
Ll\ovuaor; = синъ на Юпитера и РОдОМЪ отъ .,(мЪстностьта или града)
Ииса. - У Теофилактъ Симоката пъкъ тая ръка се нарича :тra.vvuCHi
или (отъ ла\! и vа.оаш) защото вървейки на напръдъ се затвърдява
и усилва или (отъ :тra.y и

vaw)

защото винаги тече и все е пълна съ

вода, безъ да изсъхва н1;кога. - 1-10 възможно и отъ яау и а,уа.оаа
ВМ. лауаоаС1 (1I6:л.~~), като божественъ царски главенъ градъ и
пр. Срв. пловдивското село, между селата Воденъ и Куклинъ, "Паная"
всецtло на връме посветено да работи за малкия мънастиръ или
черкова на чудотворната Пресвtтая (Панзия) Богородица въ съсъд
ното село Водинъ. Думата е сложна отъ 1rdv и ayLa
ПрЪ-светая. НаЙ-послt., W. Tomaschek (Sitz. d. 1<. К. Academie den Wissenschaften)
сравнява думата съ санскр. pa1lka= Sumpf (езеро, гйолъ, батакъ) и

=

старопруск.

panja= Moor (мочорлива земя, блато) и тълкува: Па

нuсосо=ръка въ страната на Гетитъ и Кровизитъ,
на

която

долното

течение

е

силно

сега=l{а,м,1tuя,

мочорливо.

З) Сега се нарича Джан,аварь. На турски джаllавар
персийски джанвер==звtрь,

(изключително)

глиганъ,

дива

и

на

свиня.

Думата произлиза отъ джан и авер. На персийски джан=душа,
а на арабски=духъ (зълъ или добъръ: ангелъ, демонъ, талае.жмъ).
А пъкъ на персийски авер=който докарва, донася) дава, привлича,
ВНУlпзва НЪЩО. Слtдователно:
Джанаварй=мtсто на звърове,

(особно) на гликове; или=мъето на демони и талаеж.ми.

на

17

септемврий въ

2
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часа укрi>пената отъ Омеръ . Паша по

зиция Куртъ Тепе 1) .. ПрИНЦЪТЪ съобщилъ на императора, че е
невъзможно и крайно опасно да нападне той съ своитБ скром

НИ сили неприятеля,

15-20

който е силно уt<рtпенъ и разполага съ

хиляди войска, и поискалъ подкр'hпления, до присти

гането на които молилъ да се отсрочи день-два атаката. Но
въ главната квартира на императора Николая считали опасе

нията на Евгений за пр-Вувеличени, като вtрвали, че турцитt
въ Куртъ Тепе не сж били повече отъ

8

хиляди!). Затова, на

17 септемврий вечерьта му съобщили, че другия день (18 септ.)
непрtменно

трtбва да

атакува Куртъ Тепе съ колкото раз

полага войски.

За

атаката

принца отъ

на тая

8,500

позиция назначенъ билъ отрядъ на

души при

42

орждия и

Бистрома, разположенъ лри носа на

2,000

отъ отряда на

sJ.

Всичко около

Галата

11000 души, разд-Блени на два отряда, отдалечени единъ отъ
другъ около

16

километра и безъ всВкаква свръзка помежду

имъ; а противъ тtхъ имало

25-30 хиляди турци ВЪ

силно yKpt.

пена позиция съ три фронта ') и въ центра между два руски
отряда.

Бъ станалата атака руситt прtтърп'Вли много загуби, на
то паднали

1400

полковника,

войника. единъ

полковникъ~колонелъ,

двама капитани и самиятъ

Въ края русиrn

отстжпили

двама

принЦЪ биде раненъ.

и се оттеглили на позициитБ си,

като се отказали отъ понатаriшни

настжпителни д1>йетвия и

се ограничили на отбрана. Но храбростьта на руситh

1)

произ-

Позициитъ на руситъ (на югоизтокъ отъ с. Звtздица и между

с. Галата и Гюнлузъ чушма)

еж

отбt.пtжени

на картата

JI

Варна и

Оl<олностьтаЙ, 41 КОЯТО е помtстеиа БЪ книгата "Сражението при Варна
въ 1444 г. (между стр. 47 и 48). Позицията на о. Вриони е била
помежду двътt руски позиции.

2) Споредъ

MoHke (стр. 196), Омеръ Вриони тръгналъ отъ
14,000. 8еликиятъ Везиръ му изпратилъ други 1216000. Всичко 25-30,000.
3) Mo1tke (стр. 376, подззб.): Галата или Калата е дума арабска.

illуменъ

съ

Срtща се

често въ Сицилия и Южна Испания orь връмето на Са

ракинцитt. Означава възкачване по нtкакви си стълбички.

сТр..

') Ibid.

194,

подззбtл. Въ мtстностьтз,

Вриони се е рззположилъ,

вото дtсно и лъво крило,
ТрИ отбрани

-

въ която Омеръ

мжчно е да се каже, кое е било

него

понеже той билъ направилъ фронтъ къмъ

къмъ Варна, Галата и Хасанларъ.

7,

-
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вела на турцитh такова впечатление, щото Омеръ Паша не
се е осм'Влилъ да

нападне на руекитt позиции, отказалъ се

да даде ПОМОЩЬ на Варна и поспtшно ОТСТЖПИlIЪ задъ Кам
чията

1).

Несполуката се ДЪЛЖИ на

HeHaBptMeHHOTO

пристигане отъ

Галата ПОМОЩЬ на генералъ Бистромъ, заплашванъ отъ Изетъ
Мехметъ

Капуданъ

Г1аша,

който, за да помогне на идващия

на ПОМОЩЬ на Варна Омеръ
войската си, пръвзелъ

Вриони,

височинитБ

излtзалъ изъ града съ

ДО

Галата

и

заплашвалъ

ИЗ0ТЗЗДЪ генерала Биетрома. Но затова пъкъ тозъ паша -оста ..
вилъ града слабо прtдпазванъ.

Отъ това положение на работитВ ползувайки се руситt
направили

спокойно дв-В

мини

ОТI<ЪМЪ

калето, чрtзъ които сполучили на
турятъ крtпостьта

на

на дв-В

и

източната

страна

на

септември да раз

22

щото пр-Взъ Т-ВХЪ вечерьта

септември да нахлуятъ въ града нtколко роти пъ

25--26

хота, отъ които обаче

убити

MtcTa,

21

отъ

турцит-В,

400

души заедно съ команданта

били

а останалитъ малко едва сполучили да

се спасятъ бtгомъ.

Но тъй като, Омеръ Вриони, въпр'hки феноменалната

си

поб'hда "ри нападението на Евгений, не смtялъ да тръгне и

1)
си на

Наистина,
война

тази

единствена

извъетниятъ фелдмаршалъ Молтке въ историята
говори, че тази битка при Куртъ Тепе е била

изъ всички

блъстящи

военни

дtла на

г. и че въ

1828

нея рускинтъ солдатъ се е покрилъ съ слава (Епанчинъ, стр. 377.Molt~e, стр. 195). Обаче въ нея атака се отличи и непръдвидливоеть
та на рус]{ата щабна команда. Въ случая единственъ принцъ Евге ..
ний е, който

се е показалъ

то докаченъ

отъ

прtдвидливъ,

това, 8И11И се, веднага

но не ПОСЛУluанъ,

слtдъ

падането

и КОЙ'"

на Варна

оставилъ армията и заминалъ зздъ граница, дъто и умрtлъ (БрокГ.+
Ефронъ, 413-414). Ако СЛУUlаха принца Евгений, то сигуръ съ
ВЪрПJено по-другь щtлъ да бжде изходътъ на военнитъ тукъ дtй

ствия, слtдователно и IIЗ цtлата експедиция, и повече

вtроятность

отъ сполука би имало за привеждание въ изпълнение плана на рус

кия Ulабъ. Споредъ тоя планъ (Гл. Каролиди,
~ше

да се

завзематъ

за да е свободно

крайдунавскитt

краЙМОрСl<итt

съобщение

11,

стр.

на българския

по море съ Русия;

719),

бр1;гъ

да се

тръбва..

крtпостн)

прtвземаJ:>

КР'БПОСТИ~ прtди всичко Силистра; подиръ това глав

нитt сили да се обърнатъ противъ укрtпения Шуменъ И, подиръ
прtвзиманието на тая крtпость, Нр1Ь3Ь есеНЪ11zа да минатъ Балкана,
да нахлуятъ

въ

Тракия

и оттамъ да напрtднатъ

къмъ

за да може войната да се свърши, ако е възможно,

та te С'" еди'Но са.МО п0ход'О.

Цариградъ,

lzР1ьдu

зи.ма

-
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дойде на вр-Вме въ помощь на града, то повечето отъ обеа

денитt турци отчаяни рtшили да капитулиратъ во rnaBt съ
Серезлията Юсуфъ Паша, който на 27 септември почналъ прi>
говорип за това съ руситt.

Сжщия день вечерьта

поройна

бомбардировка е послtдвала отъ вситt страни.

На-

28

септември сутриньта Юсуфъ Паша съ 7000 гарни

зонна армия заминалъ въ руския лагеръ и пр-Вдалъ града. НО
героятъ Изетъ Мехметъ Калуданъ Паша съ само

300

албанци не се прtдавалъ, се затворилъ въ бастиона

храбри

(Барутъ

хане), и р-Вшилъ да" се бие ДО края . Царьтъ очуденъ отъ герой
ската му см'Влоеть и ръшителность,

ката му войска
всичко

друго

да излtззтъ

подъ условие да се отправятъ къмъ

което и стана на 29·Й септемврий,
града.

позволилъ нему и на мал·

свободно съ оржжията си'н ~

1)

Споредъ Епанчинъ, руситt 3ИМt1ли въ плi>нъ
и

178

Бургззъ,

когато и руситt вл-Бзли въ

ОрЖДИЯ, а останалата турска войска

била

6000

души

отпустната:

4000 безъ оржжие и 800 души съ оржжие.2) Слiiдъ това, 6.;Й
и 7-й пъхатни корпуса заели Варна, Провадия, Добричъ и

Мангалия. А останалата 'войска въ началото на ноемврий за
минала да прtзимува въ Влашко 3).

Така падналъ градътъ Варна, слtдъ

мtсечна (отъ

3

I.. Й

юли ДО 29·Й септември, по юлиянския календаръ) храбра ОТ
брана и защита

').

1) и. Николау, повтаряйки писаното отъ Ba1Jeydier, подззбt
лtзва, че императора Николай въ тоя случай извикалъ: "За първъ
пж-ть, може би, побъдениятъ налаl'З условията си на поБЪдителя."
2J Епанчинъ, 1, стр. 377-378.

S) ibid. 380, 383.
4) На една дъска, HaMtpeHa въ горницата на старата о'ГЬ онуй
връме кжща на покойния уqитель
дяша

се сега

въ варн.

-

списатель,

И.

Николау

нахо

арх. музей и подарена отъ живущия въ С./К

щата к.жща Д. Тапиносъ (гл. "l.rlзвЪеrия III" на варн. арх др-во,
стр. 37), е написано на гръuко-туреки езикъ съ гръцки букви за при
стигането на руситt въ Варна сnъдното: "Идването на Московеца
I6Ли 1 день нед1;ля U. ВЪ единъ пъкъ тефтеръ на ДИl\fогеронтията,

казва Николау, се чете:

,,1828 юли първи п. п. Недtля като дой
де русинътъ въ Варна и воюва до ~9 септември, влъзе день ежбо
та" (гл. и. Николау tsОдисосъ", стр. 167, дtто гръцкото М. М.
подиръ пладнt, а не = день, день, както въ "Извъетия IП" на
варн. арх. д-во, сТр. 38). Баронъ ПЪКЪ Валент,ННЪ, който описва

=

тая война (гnл. Valentini "Die Lehre von Kriege

l4
•

Berlin 1833),

BMt-

-
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Въ тази воина, наистина,

бъnгарит"h не дали на руситt.

HtKaKBa си сериозна и важна ПОМОЩЬ, съ изключениепомощьта

имъ при
между

Провадия и околностьта 1).

Причииитi;

peдoBeтt на това, що Иречекъ

В8ТЪ. А най-главната

причина

на това,

почти всички по-важни възстанически
гарски

сили

били

заминали

биятъ за освобождението

кото възстание

и

(1821-1828)

').

се

четатъ

2) и Епанчинъ 3) опис
споредъ

насъ, е, че

млади и юнашки

бъл

по· отрано въ Гърция, за да се
Единствена кавалерия въ гръц

е била отъ доброволци изъ Бъл

гария,' Тракия и Македония подъ прtдводителетвото на бъл
гаритh Хаджи Михалъ, Хаджи Христо, Хаджи Петро, Семко
и др.

Ii).

още

живъ Хаджи Христо на ПО 4 вече отъ

Отъ всички тия, пр-Вди

35

години, заварихме въ Атина
год.

80

възрасть,

високъ бtnокоеменъ фустанелатъ старецъ. Ние, студентъ би
дейки

тамъ изъ България, сме имали

любопитството да ви

димъ тоя послtденъ останалъ още въ живота

български ге

рой, като го поctтихме въ жилището му, срtщу чифлика на

"Михаnъ Войвода- 6) и църквата "Св Пантелеймонъ", дtто
близу и ние жив-Вехме. Цi>лунахме ржката му и се прtпорж
чихме

като

сто 1 юли

неговъ

СЪQтечественикъ

изъ Пловдивъ.

казва "ХЪ.МЪ 'J(,рая на юли 11, вмiэето

да

Но той

каже, споредъ

Николау ,. КоАео началото на юли". Споредъ насъ и двамата rptшатъ. Баронъ Валентини тр tбваше да каже "къмъ срiэдата11, а не
.. къмъ края" нито "къмъ началото" на Николау, защото руситt
дойдоха ала грека на 1 юли (= началото на юли) и ала франга на
13 юли (къмъ ерiэдата на юли). А Молтке казва "на 14 юли" т. е.
на 2 юли. Въ дpyrъ пъкъ единъ тефтеръ отъ оная епоха на сж.
щата димогеронтия, казва и. Николау (глд. "Олисосъ" стр. 168.
срав. "Извtстия 111" на варн. арх. д-ство, стр. 38) писано е: "Пакъ
дойде русинътъ на Варна и воюва три мiэсеца и взе Варна, и съдя

вж.трt въ Варна
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мiэсеца, помириха се съ турчина и се върна об

ратно и хриетиянитt избtгаха едни въ
и малко останаха вж.трt въ Варна

и

Русия,

други

Ще рече, дtйствително руситt обсаждали
мtсеци (1 юли 29 септември).

други

въ

Варна

тъкмо

1) Епанчинъ, 11, 208..
') Иречекъ .,Исторiя Болгаръ", стр. 680-681
3) Епанчинъ, 111, 87-91.
~) Иречекъ. ibid. стр. 677-679.
i) Ibid. стр. 679, полззб.
6) Така и сега е извtстенъ цtлия ОНЯ кварталъ
на

града.

въ

Молдова

Константинополъи •

цtли

три

и участъкъ

-
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вед::!ага ни отвърнаllЪ: "Азъ еъмъ отъ Сопотъ, но билъ СЪМ'Ь
И В,; Пловдивъ 61.

Той ималъ въ СОПОТ'Ъ и рОДНИНИ, познати

и изв'Бстни на обоэtпочившия напослtдъкъ старъ Сопотня
нецъ и ПЛОВДИВСКИ богаташъ и благод-Втель Хаджи ГЙока.
Това аа поправка ИЛИ допълнение на Иречековата подэабt·

лtжка за потеклото му отъ Сопотъ, а не .изъ ФИЛИППОПОJlЯ" 7).
А нашитБ студенти и др. учени

винаги,

когато

отивать въ

Атина, не е 3Jlt да поdщаватъ сжществующитБ още dмей
ства на тия български герои. които изл-Бли кръвьта СИ, по

жертвували всичко и поевtтили'живота си за освобождението
на Гърция.

Б.

Примеждие на императора Ни"олаЙ.
Отъ началото още на тая война, било е оп

rontM3

важ

ностъ и значение за русиrn прi>взимането на Варна. МrБстопо
ложението на тоя градъ най-много улеснявало военнитБ въоб
!Це операции съ снабдяването чрtзъ ПР~ВО3Ъ откъмъ морето
на храни

и други

военни

на и многобройна руска

провизии

и

провианти

за една сил

войска, която по тоя начинъ си ОТ

варяла и осигурявала прtзбалканекия пжть къмъ l(ариградъ.
Молтке) изв'hетниятъ нi>меки стратегъ, казва, че Русия трtб
ваnо да обърне наЙ"ГОJltмо внимание и усилие за прtвэима
нето на Варна, че тоя градъ е биnъ най"яката опора на тур
екип влад-Вния по Черното море

1).

Ето защо императорътъ

Николай е пожелалъ лично да учас'гвува въ опасноститБ при
обсадата на тоя градъ, отъ прtвзимането на който ззвисеnъ
по-нататъшниятъ ходъ на цtлата война.
Веднага, слi>дъ окончателното падане и пр"hвзимане на
Варна, императорътъ Николай се възвръщаnъ побtдоноено З3
въ Одеса. Французкий литераторъ Alphonse Bal1eydier (18181859) споменува една случка, пр-Взъ която тогава на възвръ
щането ЖИ80ТЪТЪ на императора биде изложенъ въ най-го
JJ'Бма опастность. Тоя пасажецъ на Алфонса, доста интересенъ
за историята на нашия градъ Варна, е пом-Встенъ на гръцки

7) Иречекъ. Ibid. стр. 679, подззб.
1) Moltke, стр. 114.

-' 102въ "Одисосъи на и. Николау 2), въ прtводъ отъ френски .~~a

гръцки направенъ отъ Никола В. Велиеарий 3), а сега тукъ ZЛъ
гръцки на български,

На
рабъ

2/14

както сл-Вдва:

октомври императорътъ Николай съ военния }{о

"императрица Мария" и чуждитъ пратеници, които при

дружавали Николая въ тоя походъ, съ военния корабъ "Пан
телеймонъ" тръгнали отъ Варна за Одеса. Въ началото врiэме
то било тихо. Слtдъ нtколко часа, обаче,
сграШНQ морско вълнение съ
страшни. Всички старания

буря,

на

внезапно

мжгла и студъ

екипажа

се

матрозитъ,

-

яви

още по
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да

попр-Вчатъ на привличането корабит-В отъ морскиrБ таласи

и течения къмъ Босфора, се осуетили. Не малко способству
вало за унищожение на тия старания на матроситt и присж.Т
ствието въ палубата на императора, l<ОЙТО участвуваJIЪ и се

м-Всилъ въ управлението на кораба.

Страшна била ужасия, щuмъ, слtдъ двудневна борба ср-В
щу побtенелото море, се явили лр-Вдъ rБхъ БОСфОРСI<итi; бр-В

гове. Никакво ср-Вдство за спасение нtмало, оевънъ или да
се разбиятъ и съкрушатъ о скалитВ и кан~рит'В или по тече·

нието на водит-В да

продължатъ 'плаването къмъ

Босфора.

Императорьтъ рtшилъ послtдното, като раэлоредилъ на ко ..
рабоначалника
се откривали

да изхвърли кораба

на въэдуха въ случай че

отъ турцит~.

Единъ отъ по·доленъ чинъ офицеринъ на име Папахристо
родомъ гръкъ, се пр'hдстави

но и откровено

казва:

прi>дъ

"Ваше

императора и му свобод

Величество!

Възприемамъ

спася кораба отб-Вгвайки тия скали и Босфора,

ло>ките абсолутното управление

.

ми

запов1>два

на

импе

Императорътъ се двоум-Ввалъ

какси и се колебаелъ да стори

вилъ: "Като корабоначалникъ,

да

въз

на кораба."

Тоя неустрашимъ морякъ веднага
ратора да остави палубата

ако

н1>

това. Ала Папахристо приба

эаповtдь на

Н. В. веера

сийски императоръ, Ви запов~двамъ да сл-Бзете."

Тогава импе ..

раторътъ

гледайки

по

самоуб-Вждението

и самоДовърие

на Па

пахристо сл-Бзълъ и се оттеглилъ въ етаип СИ ..

Тогава Папахристо
равайки ср1Jщу

2)

Стр.

З)

Ibid.,

съ моряцитВ си свърхчелов-Вчно бо-"

таласит-В и вълнип, той и ТБ" намокрени до

178-176.
стр. 173.

t03
кости, гладни и безсънни, сл-Вдъ 36 часова борба, едваАIЪ спо
ЛУЧИ ..JIИ да се оттеглятъ

А слtдъ н-Вколко
вълнението.

и отдалечатъ

почна

Bpi>Me

отъ турскит-В

бр1>гове.

постепенно да се уталожа ва

Слtдъ два ДНИ надвечерь на

7/19

окт. ззбtлtзалъ

се отдале4Ъ Одеекий фаръ. Папахристо повикалъ императора
да дойде на палубата, за да го види, слtдъ което имлерато

рътъ прtгърналъ Папахристо

и

го

цtлуналъ наричайки го

свой спаситель.

Другиятъ корабъ
увлекалъ

"Пантелеймонъ" до толкова

билъ се

отъ вълнението и борещитt три денонощия срtщу

вълнитt моряцит-В до толкова били се уморили и изтощили,

че корабоначалникътъ изгубилъ

вс-Вкаква надежда за спасе

ние и оставилъ кораба на волята на ожееточенитt вълни.
Тогава въ тоя корабъ яви се една сцена неожиданз, не·

обикновена, странна и рtдка въ морекитt лtтописи: Запалили
се свtщи надъ палубата и въздигна се единъ кръстъ, прtдъ
който всички, чужди пратеници, офицери и моряци, колtни
чили. А свещеникътъ па кораба се кзчилъ

вания олтарь, И3ВИI<ЗЛЪ:

на

импровизиро",

"Нашитt души ще се явятъ лрtдъ

Господа Бога," изпtлъ молитвата на състяззванитБ и прtда
ващи Богу духъ и пр1Jчистилъ ВСИЧI<И присж.тствующи.

Но И тоя l<орабъ, елtдъ 7"дневно въ буйно бурно море
скитане,

пристигна

съ

изпочупени и изпотрошени~ мачти въ

Севастополското пристанище. Папахристо до толкова привле

кзлъ лю~овьта и симпатията на

императора,

щото

посл'Вд

ниятъ го зималъ съ себе си въ Петроградъ, дtто веднага го

нззначилъ корабоначалникъ и послъ адмиралъ, сл'Вдъ едно
тактично, усърдно и привързано къмъ Русия служене.
Тъй Пзпахристо устарtлъ и се поминалъ при обятията
на самия
на

императоръ въ палата му, като при свършека на ед

царска зимна танцувална

вечеринка тръгналъ да СИ

отива

и по стълбит-В въ двореца падналъ отъ апоплексичеСI<И ударъ 1 ).

1) А. п. Вретосъ въ своя трудъ "La BuJgarie" (Петроградъ 1856,
стр. 213) ето що ПИluе за Папахристо : "царь Николай квартиру
валъ въ Варна на адмиралския

корабъ,

командуванъ отъ капитанъ

Папахристо. Баlца на послtДНIiЯ бнлъ РОДО:\IЪ отъ Пелопонезъ (Мо
реа), а Папахристо отъ гр. Таганрокъ (Русия); той свършнлъ кадет
ска школа при императорската марина и билъ послt пройзведенъ
въ чинъ контре-адмиралъ. Поминалъ се прtзъ 1848 г. въ Петро
градъ, когато излизалъ отъ единъ балъ въ двореца.((

БIЬЛ. на Ред.

-
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Папахристо билъ чов-Вкъ на малъкъ

ръетъ, сговорливъ

и простодушенъ. Обичалъ страстно Гърция и се горд-Велъ за
гръцкото си потекло. Въ край-черноморския гр. Василико има

пр-Вдание, че тоя морякъ е билъ

родомъ

чилъ той да спаси

и'мператора,

вечето

се съ плаването

занимаващи

тели,

направлението

бурно

BptMe.

на

защото

разнитt

по

оттамъ.

А сполу

знаелъ, както и по

море

черноморски жи

течения на туй море и въ

VIII.

1828 г.

Спомени за прtвзимането на Варна въ
Съобщава СВСIЦ. г. 1\нтоновъ ВЪ с. Ксстричъ

Руситt еж ДОШЛИ по море съ
имъ стана НОЩНО

BptMe

срtщу

Кръстителя (СВ. Яни). Една частъ
залива при "ЯЙ·яни·калеси"
СВ. ДимитърЪ 2 )
-

(ВЪ

72

кораба;

юли

24

отъ

t).
пристигането

Рождене Иоанна

-

войската е ИЗЛ'БЗЛЗ въ

(чаталъ-ташъ) между мънастира

Евкеиноградъ) и акржжното стопанство

СВ. Костадинъ: друга една часть

отъ

войската е изл-Бзла

въ залива "кьоръ JIиманъ'l до с. Екрене. деньтъ на излиззне
руската войска чевствува населението въ
отива ср-Вщу

24.. Й

юни въ

залива

С.

Кестрицъ,

"Ай-яни"

и

се

к;кии

KaT~
въ

морето.

Като изл{)эли руситt на брtга завзели още сжщата нощь
В. Турна Тепе (жеравленъ върхъ) и околниrБ височини. Име
то на върха произлtзло отъ това, че

. варненциrk

като

паг .

войска и толо . .

nеднзли къмъ върха, съгледали на него много
ве, като казвали:

"тюбе не бу моековунъ аскерлеръ турна ги ..

би игжмишларъ"
равитi».

(Т. е. руската войска ни изненадала като же·

Около

града имало тогава

гжста гора,

която помогнала

на руситБ при обсадата му З). РуситВ бомбардирали

1)

града отъ

Споредъ дtдо Алааме f{уртешовъ.
Между св. Яни и СВ. Костадинъ, гдtто

е пограничния во
ененъ постъ, MtCTOTO (мисътъ) се нарИ1Jало СВ* Георги (Горговъ),
Сар St. George, както е ТО отбt.ntзано на стари руски карти и на
наутичеСl<ата английска карта на черноморския брtгь.
Мънастирътъ св. Д~1МИТЪРЪ билъ основанъ отъ каПlIтанъ Ге
расимъ отъ I<ефалония (Извtетия III стр. 79 заб. 13) ок. 1830 год.
Варненскиятъ гражданинъ п. Патисияди казва, че въ мънастира били
прtнесени икони DТЪ старата варненска черква св. Llимитъръ, която

2)

се намирала на .мОРСКИЯ брtгъ между

аквариума

Jf

вълнолома

(гл.

Извъетията Il, стр. 59 и ПI стр. 79). На една икона св . Харалампи (на
тъмното) нъ мънастира СВ. Димитъръ е отбtлtжена съ ГрЪUI<И букви
година: 1726. Върху други икони личатъ години: 1829 и 1832.

3)

Изъ

народа

се

говори,

че

едно

подземие

излизало

откъмъ

Mopeto

106-

и отъ сушата; гюлетата падали като градушка на всич

ки страни и xopaT~ се криели изъ подземия. Русиrn нападна

ли града отъ къмъ

,;дере махле";

Ti>

влизали неэзбtлtзано

въ града прtзъ подземия (лахами), които тi> сами ровили подъ
земята,

33

да

изпитатъ

въ

КОИ

части

на града има

християни,

и ВЪ кои турци, та да знаятъ кждt да биятъ топоветt

имъ"

1).

Еди нъ руски ПОЛКОБодецъ билъ нtкой си татаринъ; той
билъ подкупенъ отъ турцитБ И направилъ фалшификация

барутъ

(смtсилъ

го съ ПРЪСТЬ).

Полковникътъ

единъ день да отстжпятъ русит'В отъ крtпостьта. Въ туй

ги нападатъ турцит-Б, ",ои~о излtзли отъ кр-Бпоетьта.

почнали да се эзщищаватъ
По тази прi>дателска

съ

запов'Вдалъ

BptMe

Русит1>

обаче барутътъ имъ негърм-Влъ!

постж.пка на полковника

турцит1> съси

пали много руска войска. Като се научилъ за това главноко
мандующия,

запов-Вдалъ да се налtе въ устата на полковника

разтопено срtбро, защото той билъ гладенъ за него.
Русит-Б правили

снопове отъ лозени пръчки и пълняли

съ т-Вхъ дълбокия ровъ около крtпоетьта, за да може да мине
войската прi>зъ него.

Когато русит-В прtвзели
ция при моста

(Jf пода")

Варна, турцитt

били на пози

на р. Камчия. Русит-В гонили турцитi>

отъ Камчията чакъ до Одринъ. Въ с. Б'hла била посрtщната
руската войска
въ църковни

много тържествено
одежди

съ кръстове,

съ

свещеници,

обл'Вчени

з~а,мена и фенери.

Отъ

тамъ руситt потеглили къмъ Месемврия,\'ГД-ВТО взели въ пл-Внъ

40

хиляди турЦИ 2 ). Когато се сключи примирието въ Одринъ

много християни българи, гърци и гагаузи заминали за Русия.

черквата СВ. Никола и че то е отивало чакъ до Турна тепе (гл. вто

рия отчетъ на др-то стр. 33).
1) Една неострашима баба на име Рада минала при обсадата на
града пръзъ единъ каналъ въ руския лагеръ дъто съобщила,
стрtлватъ християнската

махала;

че об

бабата посочила на руситt кж.дt е

турската махала. По името на тази баба била наречен~ една ЧУПIма
(Баба Рада чешмеси) и една улиuз (Радина).

Бnл. на Ред.
Въ 1829 год. руситt побtдили Османъ Паша съ 2000 вой
НИЦИ до с. св. Власъ и го принудили посл1> да влtзе въ гр. Месем
врия, дtто се пръдалъ на генерала Ротъ и адмиралъ Греигъ.

2)

Бnл. на Ред.

l:~~(:~~~:::::~,:

1,:

IX. -.' ~:~'~_.;jJ.~:"
Холерата въ Варна прtзъ
СЛЪДЪ прtвзимането
лера въ руската армия

чевно зр1>лище.

1).

Г·

1829

Варна отъ русит-В появила се хо
Градътъ прtдетавлявалъ много пла

Крtпостнитt.

порти били

затворени и всич

кит-В КЖЩИ били ззпустtли. Въ кр-Впоетьта непущали никого.
Десетата пtхотна дивизия, която квартирувала въ града ПОЧТИ
ц'hла измрtла; нито въ единъ

отъ

150, души.
До

3BГYCrъ

14

ПОЛI<Ъ не еж останали

Въ Витебекия полкъ еж останали само

1829

97

повече

души.

г. еж били приети въ военната бол

ница

5509 болни, отъ които сж умрtли 3959 т. е. 72 О/О' ВЪ
eД~HЪ день, а именно на 13 ввгуетъ еж умрtли 300 души.
Отъ 41 лi;кари се заразили 28, и отъ тtхъ еж умрtли 20.

Оевtнъ това еж умр1>ли

много

нични .служители:-Въ втората

аптекари,

фелдшери и бол

половина на М. юли останалъ

въ болницата само единъ лtкарь (Салмоновичъ).
Труповетt на умрtлитt еж били

дърва и изнасяни на гробища.

слагани на

кола като

Ужасно зрtлище прtдставля

вала болницата Покрай пжтищата за Варна лежали умирающи

хора и човi>шки трупове.

Прtзъ това л-Вто влад-Вяла ужасна

горi>щина.

Умрtлитt еж били погребвани на ctверъ отъ града вънъ
отъ старата

крrБпость отъ

Пр-Взъ М. мгй

1830

той я намi;рилъ съвdмъ
околностьта
ВОЙСl<И

се

на

града

връщали

1828

г. гдtто е петия учасгъкъ

2).

г. пж.тувалъ ю. Венелинъ прtзъ Варна;

развалена и почти обезлюдена . Въ

върлувала

холера и гладъ;

и християнското

население

рускиrБ

отивало

въ

Бесарабия З).

1) Епанчинъ . Руско-турскзя война 1828/29 г. стр. 321. .
2) При копане оеновитt на кжщитt на ИВ. Мановъ и Б. По . .
въ улица РЗКОВСКЗ (между улицитt Воfiнишка и 1\\. Дриновъ)

ПQБЪ
еж били намtрени много човtшки КОСТИ И офицерски пагони. При
копането водопроsоднитt канали въ сЖJцата улиuа лрtзъ 1910 г.
еж били намtрени сжщо много човtНIКИ КОСТИ И пагони на единъ
руски офицеринъ; върху пагонитt има три звi;здички И ЧИСЛО ,. 1О"
(Т. е. десета пъхотиа дивизия).

3) Kanitz. Fr

Dопаu-Бulgаriеn

111. 197.

х.

Обичаи ва гагаузитt въ Варва 1).
СъоБIцава Н. и. Мановъ.

(Съ единъ обраэецъ).

3.
ВсБко

едно

гзгауско

Зияфетъ.
dмейетво

прtзъ

зимния

сезонъ

даваше зияфетъ (вечеринка) споредъ положението си. Пост жп ..
ваше се както сл-Вдва:

рочно хора (обикновено
стра)

2),

които

вечеринката

капяха

за

благоврi>менно

н-Вкоя

стара

опрi>дtленит-В

се изпращаха

жена,

наречена

да присжтствуватъ

гости (обикновено роднини) съ думитh:

много здраве отъ х. да ззповi>дате довечера

на

на·

uале
въ

"Имате

вечеринка"

(х. махсузъ селямжнж.зъ варъ • аксяма буюрасанжС'Ь зияфете).

Вечеринката ставаше обикновено ср-Вщу прзздникъ или нед-Вля.
КЪМЪ
моми,

8

ергени

часа вечерьта гоститБ почваха да се събиратъ:
придружени

отъ

родителитБ

си

и

обn-Вчени

празднично.

Сл-Вдъ обикновенит-Б разговори гоститБ се

черпятъ

съ

сладко (шербетъ и други подобни). Сл-Вдъ това почватъ до
машнитt игри; наЙ.напрtдъ обикновенно 1ZpoCmell1Jl1ZlJ (юзюкъ).

Тази игра се играеше почти еднакво съ днешната игра (пръс
тенътъ съ турата). Сл-Вдъ тази игра
която се играеше както и днесъ;

въ

ид-Вше

ха6аи'О

нея

се

ще

(тиква),

опрi>д-hли

1) Продъл~ение отъ "Изв1>етията на д·ството", JII, стр. 24-30.

2)

Отъ ГрЪЦКИЯ глаголъ ка.лш, KUAf:(1) (каня).

-
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кои ще пi1ятъ и кои какви игри ще

правятъ.

Слt.дъ

свър

шването на тази игра всичкит-В лица ще изп-Ъnнятъ ·опрtдt
ленигБ си въ играта роли (Т. е. ще пtятъ, ще извършатъ
н-Вкоя игра и пр.).

КЪМЪ ПОЛУНОЩЬ ще се слага софрата съ

разни

емиши,

леблебии, точено, ор-Вхи и др. На трапезата обикновенно ер
генитБ сБдатъ срtщу момитt. Тукъ въ

се подметватъ разни остроумни
рi>шаватъ

разни

гатанки.

fIo

BptMe

на яденето си

фрази по разни адреси и се
туй

BptMe

излизатъ на вънъ

нtколко МОМИ съ една чиния пълна съ емиши и на

единъ портокалъ варакосаиъ;
цв1>тя (варакосани).

срtдата

на него ззбучватъ една китка

Една отъ момитъ взима една чаша вино)

зздъ нея се нарtжда друга съ

приготвената

чиния,

а

зздъ

нея идатъ другит1> излtэли моми, които така нарtдени пtятъ,

I{aTO

ВJJИЗЗТЪ въ сгаята, ДЪТО е сложена софрата. Всички гле

датъ къмъ кого ще се отправи това шествие.

Слi>дъ

шествието се отправя съ п'Бсни къмъ онова лице,

малко

което

ще

даде слtдующата вечеринка и подлагатъ пр-Вдъ него приготве
ната чиния. Всички присжтетвующи

вече знаяТ'Ъ. че на

onpt-

д1>ления день ще бждатъ на вечеринка у оногози И оная прi>дъ
които е била сложена чинията.

СЛ-ВДЪ това ставатъ гоститБ и се почва хоро съ пtени,

като отъ една страна пtятъ мжжет'В, а
като едни на други отговарятъ съ

отъ друга женитt.

съотвtтствущи стихове.

СлiJдъ хорото почватъ да играятъ n~ар,uu.ла.маджа" (единъ
видъ ржченица), придружена ОТЪ биене на тжпанъ, дааретз,

СТОМНИ, лъжици и други подобни. Най на края почватъ пакъ
хорото и си отиватъ весели.

Въ тия вечеринки става обикновенно виждане и зрее
ване на

моми.

4.
МладиrБ

гагаузи

И гр и.

обичаха

да

устрояватъ

рззни

игри)

които се състояха отъ тичание, борене, скачане, хвърляне на

кзмъкъ и други подобни. Едни отъ най-любимитВ игри б-Вха:
аlJIЖК'О~ ОJ,tада и 'Чаро 1· тв не бtха уморителни и опасни как..
то първитt.
Въ

BptMe

на играта аtUЖ1(О..

при хвърлянето на CaXal11a

ОП изв-Встно разстояние за да се oTMtCТBaTh другитt наре-

-
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дени ашжци, гагаузинътъ прtди да хв'ърли caKaT~ извикваше:
1)

l(жjсаа 1"

3).

Въ играта омада (игра съ камъкъ)

слъднитъ думи, които употръбяваше
разстоянието на

отм1>стения

джръ~ UЖЧо~ UЖрКо ЮЧо~
хавручъ~ 'Кюврюсъ И

Бъ играта
редица,

~aTa

стоеше,

эабi>л-Бзване

камъкъ:

фжлдiYiрО~

фifjЧЪ~

uал

• • • и пр.

'Чаръ (двt редици

очитВ на момчетата
когото

за

к.жр1(,О дъор,nъ •.. еллu~ адж 6еллu~

«огато се качваше

момчета,

еж

гагаузинътъ за мърене

отъ

удреше

на

МОМЦИ на «р.жгъ) задната

гърба

на първата

първата, а единия отъ

затваряше

покаценит-В

леко на главата на този на гърба на

викаше:

'ЧаР1J~ 'Чаро, чари

царь 6убанж яри
8iYiз&лдасж1tй дели
1fаmлаuй

1tаmла"ъ

качъ

аачъ.

Горнитt думи не еж турски и не ни еж понятни.

Въобще въ игритt СИ младиятъ гагаузинъ б-Вше пъргавъ,
търпеливъ

и точенъ

.

5.

Особени думи

МJlЗДИЯТЪ гагаузинъ хранеше особено
по-старит1> и по-възраетнит-В

отъ

уважение

себе си, които

къмъ

наричаше,

6alua~· на по- голi:;мия си братъ той казваше дадй, а на по .. го
лtмата СИ сестра

-

дедя.

СобственитБ имена бtха: R..YPlnU (отъ тур. КУРТЪ==ВЪЛКЪ),
Куртеса, ПаРУltlъ~ Fa6uuto~ l{а1nелu~ Кер~я и др. Прtдпола
гаме, че нъкои отъ т'Бхъ еж чисто гзгаузки. Така сжщо и ду

мит-В: "оmаръ (Т. е. сипй), 'Чж.кжнnz& (ВЪ прtзрителна смисъль:
дребенъ),
нието:

тархана

(единъ

ВИДЪ

"аллахъ zжzа1-l.iН версинъ"

3) Това име прилича

на

4.),

името

чорба),

гЖ2а

UlжрФжнтж,

на

голъмия

въ

и?рече

X.cJ1UlLI1.;Jt7> И др.
богъ

"Кирза.

"

който е изобразенъ върху варненскитъ монети, сtчени около 200
години прtди Р. Хр. (гл. Извъетията на археолог. д-ство. Варна.

III,

CTP~

4)
версинъ"

4).
Това изречение съотвtтствува на турското: "Аллахъ белян,ж

.

-

6.

111 -

Писане числа.

Още прtди освобождението неграМОТНИТБ гагаузи (мжже

и жени)
обр.

употрtбляваха

вм'БСТО

числа

особени

5).
2
11
jO

j5

zo)o

О Ф ЕВ

ЕВ О

ЧО

ЕВ

Обр.5.

Ef1

50

вэвэо

знакове (гл.

Съд ъ р жан и е.
стр.

1. Въ~раЖАане на българщината въ Варна
11: Възраждане на българщината
К. Радовъ

въ

5

Провадия

отъ Рlв.

.

41

111. Французить въ Варна прьзъ 1854 г. отъ Прuва Белар."

49

IV. Пазители на ПРОХОДИТЬ отъ х. К. Шкорnuлъ .

69

У. Варна nрtди

74

260

ГОА.

VI. Неизвьетно писмо и ираибрьжни
Ш-КОР1ZUЛо .

насипи

отъ х.

R.
77

VII. Руско-турската воина въ 1828-29 ГОА. отъ г. дu-

87

.AtUmpo80

VIII.

Спомени за прtвзимане Варна въ

1828

г. отъ свещ.

г. АнmОНО80

•
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IX. ХОJlерата въ Варна въ 1829 г. отъ х. К. Шl~ОРIlUЛ(j

.
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х. Обичаи на гагаузитJ) въ Варна отъ У/в. А. МаnО80

.
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Таблици:

1.

Първото БЪJlгарско училище и черква въ Варна.

11.

Французить въ Варна въ

111.

1854

г. (два паметника).

Турски ферманъ на пазитеJlит1) на ПРОХОДИ въ с. Раково.
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