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Музеите на Варна
Непосредствено след Освобождението на Варна през 1878 г. крайморският град се превръща в притегателен център за множество българи, които се
заселват да живеят тук. Стотици млади българи, завършвайки гимназиалното
си образование, заминават в университетите на Централна и Западна Европа,
където получават академични познания, след което се завръщат обратно в Отечеството си. Така във Варна се създава сериозен интелектуален елит, осъществил редица значими инициативи. Сред организациите се откроява и Варненското археологическо дружество, което през месец декември 1901 година на
учредително събрание взема решение за създаване на градски музей, който да
съхранява и изучава паметниците от миналото на Варненски окръг. Централното археологическо дружество в София и Министерство на народната просвета
оспорват това решение. За да се организира работата на музея, археологическото дружество приема да стане клон на Централното археологическо дружество
в София. След продължителни преписки през 1902 г. МНП отпуска една стая
във Варненската девическа гимназия за съхраняване на събраните старини1.
В устава на открития тогава Окръжен музей е записано, че „Целта е населението да се запознае с историята на окръга от най-старо време до днешен
ден“. Предвижда се да се обособят три отдела: Археологическо-исторически,
Народописен (етнографски) и Природен. Когато експозицията се увеличава от
събрани антични материали, музеят се именува археологически. През 1915
г. директорът на гимназията отнема таванската стая и музеят е преместен в
сутерена. По време на Първата световна война експонатите са прибрани, за да
се спасят от разграбване. През 1923 г. Археологическият музей се връща в старото таванско помещение. В музейната работа Карел Шкорпил привлича като
уредници Ст. Андреев, архимандрит Инокентий, след това се въвежда практика да се командироват учители като уредници на музея.
Сградата на Варненската девическа гимназия „Мария Луиза“ е построена
в периода 1892–1898 г. по проект на големия български архитект Петко Момчилов. Тя е образец на неоренесансовата архитектура, а интериорът съчетава елементи на неокласицизма, характеризирайки дворцов и монументален характер
на зданието. Използвана е като училище до 1983 г., когато е изцяло предоставена за нуждите на Археологическия музей, който в периода 1952–1983 г. се помещава в сградата на бившето начално училище „Княз Борис І“(понастоящем
Музей на куклите). Създадена е нова експозиция с площ от около 2000 кв. м,
като е представена и постоянна експозиция на икони от XVI–XIX в.
1 По материали на проф. В. Плетньов – „Началото на Варненския археологически музей“, официални сайтове на музеи и културни институции на Варна, достъпни към 02.09.2017 г.
5

Днес Варненският археологически музей е културен и научен център. В
него се съхраняват забележителни и ценни паметници на световната култура.
Музеят и неговите колекции представят България на десетки национални и
международни изложби.
За развитието на Варна като исторически и културен център допринасят и
световни имена в архитектурата. Първоначално във Варна работят чуждестранни архитекти и инженери, а в края на ХІХ в. се завръщат и първите дипломирани български проектанти. Сред тях се откроява името на първия градски архитект на Варна Сава Димитриевич, който проектира Часовниковата кула. Като
архитект и началник на техническия отдел през периода 1893–1900 г. работи
и швейцарският архитект Анри Пиер. Негов проект е къщата на граф Луиджи
Асарето – известна като италианското консулство (сега там се намира Военноморският музей), както и сградата на благотворителното дружество „Майка“ (срещу Юнашкия салон – сега там се помещава военното комендантство и
матроският клуб). Италианският архитект Валентино дел Антонио ди Модена
проектира и строи католическата църква „Безгрешното зачатие на Пресвета
Богородица“ на ул. „Преслав“. Австрийският архитект Виктор Румпелмайер
проектира и строи двореца „Евксиноград“. Същият е довършен от швейцарския архитект Херман Майер, а по-късно немският архитект Теобалд Леерс
поема ръководството на строежа, включително изпълнението на интериора
и обзавеждането. В довършителните работи участва и арх. Никола Лазаров.
Арх. Лазаров оставя и значително по обем и качества архитектурно наследство
в градската среда на Варна. Сред тях като примери се открояват сградата на
Икономическия университет, Драматичния театър „Ст. Бъчваров“, домовете на
инж. Петър Бончев, на кмета Александър Василев и др.
На 21.06.1891 г., когато кмет на Варна е Михаил Колони, общинският съвет възлага на паркоинженера Анри Мартине да изготви цялостен план за изграждане на Морската градина, решено е тя да се разшири до сегашния Пантеон (където са се намирали старите гробища на Варна). Планът за изграждане
на Морската градина се осъществява от чешкия паркоинженер Антон Новак,
който идва във Варна по препоръка на братя Шкорпил през 1895 г. От тогава до пенсионирането си през 1937 г. той създава днешния вид на градината.
Продължава с изграждането на Градската градина, Аспаруховия парк, парка на
музея „Владислав Варненчик“. Оформя зелените пространства по булевардите
„Владислав“, „Мария-Луиза“, „Приморски“, „Сливница“ и по улиците „Братя
Шкорпил“, „Македония“, „Братя Миладинови“, кварталните градинки – Шишковата, Ботевата и Мановата – пред Градската художествена галерия „Борис
Георгиев“. В знак на почит към А. Новак през 1999 г. е издигнат паметник, дело
на скулптора Пламен Братанов, в алеята към детския кът на градината.
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Ако разгледаме музеите на Варна по азбучен ред, те са: Аквариум и Институт по рибни ресурси – Приморски парк, Аладжа манастир – ПП „Златни
пясъци“, Археологически музей – бул. „Мария Луиза“ №41, Военноморски
музей – бул. „Приморски“ №2, Етнографски музей – ул. „Панагюрище“ №22,
Обществена колекция „История на медицината на територията на българското
Черноморско крайбрежие“ (Музей по история на медицината) – ул. „Параскева
Николау“ №7, Къща-музей „Георги Велчев“ – ул. „Ген. Радко Димитриев“ №8,
Музей за нова история на Варна – ул. „Осми ноември“ №3, Музей на Възраждането – ул. „Л.Заменхов“ №21, Музей на куклите – ул. „Шейново“ №5, Музей
„Стара Варна“ – ул. „Цар Калоян“ №5, Народна астрономическа обсерватория
и планетариум „Николай Коперник“ – Приморски парк, Парк-музей „Владислав Варненчик“ – бул. „Янош Хуняди“ №55, Комплекс „Побити камъни“ – Път
1-2, Римски терми – ул. „Сан Стефано“ и „Хан Крум“.
Военноморският музей се намира в Морската градина и събира всички
по-важни материали от основаването на българския военноморски флот през
1879 г. до днес. Разположен е в построената през 1889 г. сграда на Италианското консулство на града. В двора на музея има експонати на открито – оръдия,
стари котви, морски съдове и др. Яхтата „Кор Кароли“ (в превод от латински
„Сърцето на Карл“) постъпва във Военноморския музей през 1979 г. като доказателство за първото околосветско самотно плаване, осъществено от български мореплавател – капитан Георги Георгиев. Сред експозицията се откроява
и единственият в света запазен торпедоносец – „Дръзки“, участвал в най-значимата българска морска победа през 1912 г. при успешното торпилиране на
турския крайцер „Хамидие“.
Парк-музеят „Владислав Варненчик“ се намира в западната част на града.
Построен е в памет на историческата битка край Варна от 10.ХІ.1444 г., когато
християнска коалиция от войски, предвождани от полско-унгарския крал Владислав ІІІ Ягело, се опитва да предотврати османското нашествие в Европа. В
чест на загиналите полски, чешки, унгарски, литовски, хърватски, италиански,
немски и български воини през 1935 г. е построен мавзолей на Владислав Варненчик, издигнат върху основите на древна тракийска гробница. Мавзолеят е
проектиран от арх. Антон Франгя, а през социалистическия период се взема
решение за създаване на музейна експозиция с оригинални брони, доспехи и
оръжия, използвани от християнската и от османската армия. Обособена е и
зала, посветена на полк. Петър Димков, известен общественик и учен, който е
участник в инициативния комитет по изграждането на парк-мавзолея „Владислав Варненчик“.
Етнографският музей e открит във възрожденска къща през 1974 г. Музейната експозиция е дело на архитект Камен Горанов, художника доц. Асен Стойчев, етнографите Мария Николова и Георги Вълков. Показана е типична вар7

ненска подредба на дома, изложени са множество накити, облекла, празнични
носии, битови предмети и произведения на манифактурата в града и района.
Природонаучният музей е създаден през 1960 г. и разкрива образци от флората и фауната на българските земи, геоложки и спелеоложки макети показват етапите в създаването на земната структура, има малко табло с основните
видове камъни и минерали. Експонатите са разделени в три зали – геология,
растителност и животински свят.
„Побити камъни“ са били известни като сакрално място от дълбока древност, но за първи път са документирани през 1829 г. Обявени са за природна
забележителност. От хилядолетия природата извайва каменните късове, за да
ги превърне във впечатляващи скулптури, наподобяващи хора, животни, чудовища, митични същества. „Каменните стражи“, „Камилата“, „Трона“, „Каменната гора“ са имената само на част от тези природни пластики.
Морската биологическа станция с аквариум, сега Институт по рибни ресурси с Аквариум, заедно с макета на Черно море са открити през 1932 г. от
цар Борис ІІІ. Идеята за създаване на тази научна институция принадлежи на
княз Фердинанд І от 1906 г. Забележителната сграда на варненския аквариум е
построена в периода 1906–1911 г. от арх. Дабко Дабков, но поради избухналите
войни за национално обединение (1912–1918 г.) последвалите тежки икономически последици забавят откриването до 1932 г. През 1954 г. към аквариума се
основава Научноизследователски институт по рибарство и аквакултури. Тук
са събрани стотици видове риби, актинии, раци, охлюви, както и обитатели на
сладководните басейни. Специално място е отделено на природните богатства,
извличани от Черно море – от морската сол до нефта.
На 22 май 1968 г. тържествено е открит първият в България астрономически комплекс, състоящ се от обсерватория, планетариум и кула с махало
на Фуко – Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Николай
Коперник“. Автори на скулптурата на Николай Коперник пред обсерваторията
са проф. Л.Далчев и П.Атанасов. Директор на обсерваторията от създаването
ѝ до 1989 г. е Николай Петров. Автор на архитектурния проект е арх. Камен
Горанов.
Уникална разходка отпреди 100 години предлага единствената в България постоянна изложба от стари фотографии на града от XIX и XX в. в музея
„Стара Варна“. Музеят и изба към него са разположени в къща с автентична
атмосфера. Можете да видите и първата по рода си карта на виното в България.
„Стара Варна“ разполага с над 5000 снимки, които са съхранили историята на
града. Колекцията включва родови и панорамни фотографии на морето и града,
като най-старата датира от 1880 г.
Музеят по нова история на медицината е единствен на Балканите. В него са
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представени лечебни растения и билки, както и инструментариум, използван
в медицината от древността до наши дни. Основан е през 1869 г. като частна
болница с пари от завещанието на заможния варненски търговец Параскева
Николау.
Художествената галерия е учредена през 1944 г. В нея има картини от
най-големите български художници и творби на много чуждестранни творци,
получени в галерията като дарения от частни лица. Филиал на галерията е къщата музей „Георги Велчев“, където се съхраняват платна на именития варненски художник.
Големите римски терми на античния Одесос се намират в идеалния център
на Варна. Строени са през II в. по време на император Антонин Пий, а след
ІІІ в. са изоставени. След дълга проучвателна и реставраторска работа днес те
са консервирани и могат да бъдат разгледани от туристите и гостите на града.
Заемат площ от 7100 кв. м, което ги прави четвъртите по големина римски
бани, строени на територията на Европа. През XIV в. тук е имало грънчарски
работилници, по-късно около тях е построен малък квартал.
Малките римски терми датират от края на III в. Градени са на пояси от
камъни и тухли, свързвани с уникална смес от хоросан и натрошени тухли и керемиди. Стените са измазани с водонепропускаема мазилка, имало е мраморни
плочи на пода, а в някои от помещения – и мраморна облицовка.
Аладжа манастир е най-известният средновековен скален манастир по
Българското Черноморие, обитаван от монаси отшелници през XIII – XIV в.
Началото на системни проучвания на този християнски паметник е поставено
в края на ХІХ в. от основоположниците на българската археология – братята
Карел и Хермин Шкорпил.
Сградата, в която е уредена експозицията на Музея за Нова история на
Варна е построена през 1851 г. за Белгийско консулство. По-късно тук е устроен
хотел под име „Ориент“, а след Първата световна война тук се настанява
Варненският окръжен затвор, който остава в сградата до 1928 г.
Музеят се създава през 1969 г. Експозицията е разположена на три етажа с
обща площ от 600 кв.м и проследява развитието на Варна като първостепенен
пристанищен, търговско-индустриален, културно-просветен и курортен център в годините от 1878 до 1939 г.
В залите на музея са възстановени оригинални предмети, занаятчийски
ателиета, хотелска стая, сладкарница, гостилница, фотографско ателие, адвокатска кантора, шапкарски магазин, книжарница, магазин за детски играчки,
магазин за радиоапарати, кът от плажа с кабинка за преобличане, изработена
от тръстика гостна и вътрешен двор на варненска къща.
Показано е изграждането на европейския архитектурен облик на града и
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превръщането на Варна в международно морско курортно средище и лятна
столица на България. Изложени са оригинални снимки на стари сгради и улици, образци от архитектурни елементи, предмети от двореца „Евксиноград“.
В Музея на Възраждането новата експозиция е открита на 20 декември
2006 г. Разположена на два етажа, тя представя основните моменти от периода
XV – XIX в. в град Варна. На първия етаж е представен периодът на руско-турските войни. На втория етаж е възстановена стая на взаимното училище – подобна възстановка за пръв път е направена в Музея на Възраждането по проект
на проф. В. Тонев и Минко Гечев.
Правнучката на Джузепе Гарибалди – Анита, пристигна във Варна през
май 2016 г. за откриването на най-новата изложба в музея на Възраждането.
Експозицията носи името „Аргонавти на свободата – Гарибалди и българите“
и представя чрез постери, портрети и лични вещи на революционера преплитането на съдбите на българи и италианци от ХІХ – началото на ХХ в.
Джузепе Гарибалди участва в редица значими въстания по целия свят. За
негов най-голям исторически принос се смята обединението на Италия. Със
своите идеи той вдъхновява и Георги Сава Раковски.
Магнетичната фигура на Гарибалди се оказва притегателна – желанието за
свобода, за борба, в която да покажат своята решимост и готовност, води много българи под знамето на именития италиански революционер. За съжаление
имената на малко от тях са известни, но споменът за тяхната всеотдайност кара
много италианци да се включат в Българското опълчение (1877 г.) или в редиците на българската армия, когато тя трябва да защити целостта на България в
Сръбско-българската война 1885 г. Италианското правителство почита паметта на тези известни или неизвестни българи и отбелязва техния героизъм със
специални звания и награди.
Единствен по рода си на Балканите и един от малкото в Европа е варненският Музей на куклите, открит през 1985 г. Експозицията представя близо
140 театрални кукли, както и елементи от декори. След прекъсване от 1990 до
2002 година тя е отново подредена от художничката Цветана Векова. В музея
са представени кукли на основателя на театъра Георги Сараванов. На бележитата дата 1 май – Ден на труда, през 2015 г. във Варна отваря официално врати
уникалният за България „Ретро Музей“. Музеят включва експонати от периода
1944 – 1989 г., които разказват в артефакти как са живели българите при социализма. Музеят е създаден от бизнесмена Цветан Атанасов във варненски
търговски център – Grand Mall.
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Кръстоносните походи на
Владислав Варненчик и
битката при Варна от
10 ноември 1444 г.
Невян Митев

През 20-те години на XV век почти целият Балкански полуостров е
превзет от османските нашественици и османската държава става пряк
съсед на Унгарското кралство. По това време Византийската империя
се разпростира само в границите на един град – Константинопол – и
неговия хинтерланд. Няма и помен от миналото величие на някогашната
славна империя. Неспособността на Византия да се справи със заплахата
и предчувствието за скорошната му гибел тласкат императора да потърси помощ от Запад. През 1439 г. се сключва т.нар. Фераро-Флорентинска
уния, по силата на която папа Евгений IV се ангажира с организирането
на кръстоносен поход срещу турците. Крайната цел е тяхното изгонване от Европа. С една подобна военна кампания папата е щял да укрепи
разклатения си престол и да утвърди своето влияние сред балканските
народи. За водач на този поход е избран младият полски крал Владислав
III Ягелончик. През 1440 г. се сключва договор между Полша и Унгария,
според който полският владетел е избран и за унгарски крал. Поради
избухналата гражданска война в Унгария готвеният поход е забавен.
Така след редица премеждия на 1.I.1443 г. папа Евгений IV обявява тържествен акт (була) към цялото християнство, с който оглавява подготовката на антиосмански поход. Целта е завладяването на османската столица – Одрин, като се премине по стария римски път през
Ниш, Пирот, София, докато се стигне до централния град. Основната
част от армията се състои от унгарски и полски бойни отряди. Сърбите
начисляват 8 000 души. В армията има също чехи, бошнаци, власи, немци и др. Всички извори са категорични, че към войските на Владислав
се присъединявали българите. Историкът Васил Гюзелев предполага,
че български отряд е бил включен още в редовната унгарска армия. За
главнокомандващ на войската е избран трансилванският войвода Янош
Хуняди – опитен стратег, който неведнъж е побеждавал турците в битка.
Постепенно съюзническите войски успяват да овладеят гореспомена13

тите градове. Най-силно в историческите извори е представена битката за София. Те категорично упоменават, че превземането на крепостта
е станало с помощта на българите, които се вдигнали срещу турците.
Кръстоносците избират за управител на града един владика. След София
християнските войски се насочват към Одрин. При някой от планинските проходи – Златишкия или Траянови врата – се разиграва решителната
битка от тази антиосманска военна кампания. Това се случва най-вероятно около Коледа, а според други данни – на 12 декември. Въпреки
успехите, които имат, кръстоносците са принудени да се върнат. За това
допринасят няколко елемента – лютата зима, която е настъпила; привършването на запасите, както и изтощеността на войската. По пътя на
отстъплението се провеждат още няколко битки, в които кръстоносците
отново побеждават. Сръбският деспот Георги Бранкович предлага пари
на коалиционната армия, за да остане в неговите владения и да продължи военната кампания. Въпреки че не постига крайната цел, която си поставя, крал Владислав е посрещнат тържествено в Буда като победител
в началото на 1444 г.
През лятото на 1444 г. взаимоотношенията между кръстоносците и
турците се затоплят. На 12 юни е подписан Одринският договор, който
е ратифициран в град Сегед на 1 август. Християните приемат изключителни придобивки. Редица крепости по Дунав са освободени и върнати
на унгарците, Сърбия получава автономност и на сръбския деспот са
върнати двамата пленени синове. Османците се задължават да плащат
ежегоден данък. За съжаление по силата на този договор България остава под османска власт. Въпреки сключените договорености, натискът на
папата и по-скоро на неговия легат Джулиано Чезарини, както и непрестанните бунтове на балканските народи тласкат младия полско-унгарски
крал към нарушаване на договора. Папа Евгений IV го освобождава от
клетвата, която е дал при подписването на мира с турците, и на 4 август
обявява, че подготвя нов кръстоносен поход. Този път обаче Владислав
успява да събере едва 16 000 бойци – предимно унгарци, чехи, хървати,
рутени, папски кръстоносци. Той не получава подкрепата на полската
върхушка и поради този факт във втория кръстоносен поход участват
изключително малко поляци. В тази военна кампания не взема участие и
сръбският деспот Георги Бранкович, който е получил автономност от османците. С това си действие той попречва на Георги Кастриоти Скендербег да се включи във военното начинание въпреки желанието, което има.
Около 20 септември 1444 г. съюзническата армия преминава река
Дунав при Оршова. Този път командваната от Янош Хуняди и крал Владислав войска решава да мине по друг път – през цяла Северна България
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и от Варна да се насочи на юг. Това се налага най-вече поради опасността от планинските проходи, където може да ги дебне засада. Също
така в армията има отряд чехи хусити, които се придвижват с каруци,
и затова преминаването през планините е щяло да бъде изключително
трудно. Навлезли на българска територия, те водят сражения около Видин, Оряхово, Никопол. При Никопол към тях се присъединяват 4000
влашки конници, които са ръководени лично от сина на Влад Дракул. В
изворите е записано, че навсякъде кръстоносците получавали подкрепа от местното християнско население, т.е. от българите. След Никопол
кръстоносците се насочват към Търново, Горна Оряховица, Попово, Шумен, Нови Пазар, Овеч, Петрич, Михалич и накрая достигат до Варна.
Едновременно със сухопътната войска са изпратени папски (венециански, генуезки, бургундски и др.) кораби, които имат за цел да попречат
на османската войска да премине Проливите. Срещу жълтица на човек
и две за кон султан Мурад II успява да подкупи флота и да извърши
прехвърлянето на европейския бряг, където се обединява с Румелийската войска. По този начин венецианците или генуезците извършват
огромно предателство срещу папата и целия християнски свят. Обединената османска армия начислява около 60 000 души и така надвишава
неколкократно тази на кръстоносците. Постепенно тя преминава през
Югоизточна България и най-вероятно при Айтоския проход се прехвърля в северната част и изненадва християните при Варна.
На 9 ноември двете армии заемат позиции край Варна. По стар азиатски обичай османците запалват факли и започват да пеят, което цели да
покаже числеността им и да вдъхне страхопочитание сред противника.
Веднага в християнския лагер се свиква съвет. Местоположението, което
заема кръстоносната армия, е неблагоприятно. На изток е Варненската
крепост и Черно море, където не я очаква обещаният християнски флот.
На юг е Белославското езеро, на запад – турците, а на север – Франгенските възвишения. Командирите вземат единодушно решение, че трябва
да се влезе в битка. Кардинал Джулиано Чезарини предлага армията
да се прикрие зад хуситския вагенбург и оттам да се води сражението.
Опитният военачалник Янош Хуняди се противопоставя на това мнение,
като изтъква, че по-добрият вариант е открито нападение срещу противника. По този начин той ще бъде изненадан и няма да успее да реагира
адекватно. Хуняди казва: „Да избегнем – невъзможно, а да се предадем
и поробим и така да ни надвият, без битка и сражение – никак. По-добре
да мрем с чест и похвала над сабята ни“. Младият полско-унгарски крал
Владислав се вслушва в думите на мъдрия войвода и решава да действа
по неговите указания. За главнокомандващ на армията в битката е назна15

чен именно Хуняди. Относно разположението на двете армии, както и
за центъра на полесражението са изказвани различни становища. Описанието според Бистра Цветкова: „Кръстоносната армия е разположена
в дъгообразна линия, разпростираща се от Белославското езеро чак до
възвишенията на Франгенското плато. Тя е съставена от три основни
части. Лявото крило се локализирало край брега на езерото, някъде в
районите на Западна промишлена зона и днешния квартал „Трошево“
(б.а.). То се състои от 5 бандери (отряда), предимно унгарски бойци,
които наброяват 4000 души. Крилото е под командването на шурея на
Хуняди Михаил Силаги. В центъра на армията е самият крал с личната
си охрана.“ Бехайм пише, че центърът се е състоял от два отряда, всеки
от които е имал по 2000 конници. Пак според Б. Цветкова числеността
на бойците в този периметър е бил около 3500. Ръководител на първия
отряд е Владислав, а на втория – Стефан Батори. Дясното крило е разгърнато по-назад от центъра, под Франгенските възвишения – в района на
днешния квартал „Възраждане“ (б.а.). То се състои от 5 бандери. Четири
от бандерите са унгарски и са под командването на босненския епископ
Рафаил от Зегев, на егерския епископ Симон Розгони, на хърватския бан
Франко Талоци и на варадинския епископ Ян Доминик. Петият отряд
се състои от папските кръстоносци, ръководени от кардинал Джулиано Чезарини. Отрядът на Ян Доминик е изтеглен малко по-назад, за да
служи като резервна част. В дясното крило има и поляци, които са ръководени от Лешко Бобжицки. Това крило няма общо командване, което,
както пише Б. Цветкова, е най-уязвимо, и затова Хуняди поставя зад него
вагенбурга на чехите хусити начело с хетман Чейка. Зад основните крила като резерва са оставени влашките конници. Все още не е уточнено
къде точно са се намирали българите, които са се присъединили към
кръстоносната армия. Представено със съвременната инфраструктура на
град Варна, разположението на кръстоносната армия е следното: лявото
крило е разположено в района на днешната Западна промишлена зона
и на кв. „Трошево“; центърът – в района на кв. „Младост“ около дом
„Младост“ или малко по-напред до параклисчето на бул. „Република“;
дясното крило е разположено в района на днешния кв. „Възраждане“.
Османската армия е разположена в две линии. Първата линия е съставена от три крила. Лявото крило е образувано от анадолските спахии,
ръководени от Караджа бей. Те се разполагат върху западния склон на
Франгенското плато. Общият брой на лявото крило е около 30 000 души.
10–13 000 от тях са скрити в гористата местност, откъдето се надяват да
изненадат неприятеля. Дясното крило се състои от румилийски спахии
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и е разположено на изток от с. Кадъкьой1. То наброява 10 000 души и е
под командването на Дауд паша. В центъра е султан Мурад с личната
си охрана от 10 000 еничари. Прието е, че могилата Мурад тепе, която
се намира на територията на днешния Парк-музей на бойната дружба –
1444 г. в гр. Варна, е била командният пункт на султана. Или на нея, или
на отсрещната могила – Мешели тепе, е бил забит на копие Сегединският договор. Този акт олицетворява клетвонарушението, което извършва
крал Владислав. По този начин кралската армия е заобиколена и са пресечени всички пътища за бягство. Битката започва!
Решителното сражение между двете войски става на 10 ноември.
Макар изтощена и значително по-малобройна, християнската войска отначало взема превес. След като турците първи нападат дясното крило на
съюзническата армия, в крайна сметка християните успяват да удържат
атаката, та дори успяват да разбият противниковото ляво крило. В тази
схватка загива и командващият левия османски фланг – Караджа паша.
Янош Хуняди се прехвърля на левия фланг, където кралските войски
изпитват затруднение. Отново благодарение на големия стратег кръстоносците успяват да разбият османската войска. Владислав, като вижда
победите на Хуняди, заедно с 500 конници се впуска в центъра на османската армия, където е локализиран командният пункт на султан Мурад. Борейки се храбро и отнемайки живота на много турци, кралят пада
мъртъв. Размахвайки набучената на кол кралска глава, османците контраатакуват. Янош Хуняди дава заповед за отстъпление. Така завършва
паметната Битка на народите край град Варна. В нея загиват повече от
10 000 кръстоносци и над 20 000 османци. Това е последната голяма
битка за освобождението на България и Балканския полуостров от азиатските нашественици. Тя предопределя съдбата на балканските народи
за векове наред, чак до XIX век.
И до ден днешен тялото на краля не е намерено. Този факт предпоставя да се измислят различни легенди и предания за този владетел.
Най-разпространената легенда е, че крал Владислав Варненчик е оцелял и е избягал на о. Мадейра, където е продължил житейският път на
полския крал след трагичната загуба при Варна. Според легендата той
се подвизавал под името Хенрик Алемано – рицар на „Св. Екатерина“,
работещ в Мадейра през годините 1452–1474. Леополд Келановски,
най-яростният защитник на това становище, се позовава на францисканския архив в Понта Делгадо на остров Сан Мигел, влизащ в Азорския
архипелаг, където е намерен запис от 1584 година, който идентифицира
1

В момента селото не съществува. То е локализирано в района на „Елпром“ и „Практикер“.
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Хенрик Алемано с полски княз, който загубил битка при Варна срещу
Мурад. По-късно в албума на родовете от Мадейра, издаден през XVII
в., записката на францисканците е преписана и е добавено, че след варненското поражение Алемано получил рицарска титла в манастира „Св.
Екатерина“ в планината Синай. След редица премеждия накрая се озовал
на о. Мадейра, където получил дарения от крал Алфонс V Африкански.
Трагично завършила съдбата на Хенрик Алемано, който, отричайки, че
е полският крал, бил извикан на събеседване в Алгарве, където да се
установи дали наистина е Владислав. На отиване той потънал в морето,
защото падаща скала разбила лодката му. И така останало завинаги загадка дали този човек наистина е бил Владислав Варненчик. Защитниците на тази теория стигат и по-далеч. Най-новата версия е, че самият
Христофор Колумб е бил син на полско-унгарския владетел. Но всички
участници в похода от есента на 1444 г. (Андреас де Палацио, Ханс Мергест и др.) са единодушни, че кралят е загинал. Както споменах по-горе,
липсата на тялото на Владислав дава възможност за различна интерпретация в научните среди, като понякога тя граничи с фантазията.
След като се установи, че най-вероятно кралят е загинал, е логично
да си зададем въпроса дали той има гроб. Единствено Бехайм предава, че кралят е бил погребан в някаква местна църква. Въз основа на
това твърдение са проведени редица проучвания върху църквите в град
Варна. Първоначално Г. Димитров смята, че най-старата църква е „Св.
Панагия“ („Св. Богородица“) и че тук трябва да се търси гробът на крал
Владислав. Х. Шкорпил добавя, че в пристройката на тази църква, от лявата страна на черковната врата (западна), му е било показано покрито с
тухли място без надгробна плоча, където се намирал някакъв много стар
гроб. Той смята, че на това място е погребан трупът на краля. В следващо свое изследване Г. Димитров прави пълно проучване на най-старите църкви в града. Изследователят установява, че в нито една от тези
църкви не е погребан Владислав. Той допуска, че е възможно да се е
извършила само литургия, която е придобила характер на погребение.
По-нататък Димитров предава, че според Льо Гард турците са издигнали колона на полесражението, където се е намирал трупът на краля.
Колоната гласяла: „Ромулидитъ от Кана, аз пъкъ Варна съ погрома си
прославихъ. Научете се, смъртни, вероломни да не ставате. Ако мене
папите не заставяха да наруша договора, то панонската страна не
би търпяла скитско иго“. Ето какво упоменава Калимах по въпроса:
„Турците, намирайки тялото на краля, поставили на това място на неголямо възвишение паметник с описание на битката, който и днес може да
се види“. През 1923 г. братя Шкорпил пишат следното: „С подобаващи
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Сн. 1a. Златна монета на крал Владислав
Варненчик
(Митев 2014)

Сн. 2а. Сребърна монета на крал Владислав
Варненчик (Митев 2014)

Сн. 1b. Златна монета на крал Владислав
Варненчик
(Митев 2014)

Сн. 2б. Сребърна монета на крал Владислав
Варненчик (Митев 2014)
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Сн. 3. Двуостър меч, намерен на дунавския бряг край
с. Ветрен, Силистренско. (Парушев В. 2008)

Сн. 4. Боздуган от местността
Трите воденици край с. Новаково,
Варненско (Парушев 2008)

Сн. 5. Бойни чукове от района на с. Българево – Каварненско, от района на аквариума във
Варна, от местността Деве тарла баир край с. Тръбач – Разградско, и един с неизвестно
местонамиране (Парушев 2008)

Сн. 6. Шпори от Североизточна България,
от района на с. Изворско и с. Новаково
– Варненско, и от района на с. Ефрейтор
Бакалово – Добричко (Парушев 2008)
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Сн. 7. Реконструкция на полски рицар и конен
стрелец по време на битката при Варна. По В.
Свентославски (Свентославски 2002)

почести бил погребан и героят Владислав. Издълбан бил в Мурадовата могила един тунел и в него бил погребан обезглавеният му труп с
всички военни почести“. Дълго време се е смятало, че гробът на крал
Владислав се намира на 4-тия километър на шосето от Варна за Добрич.
Въз основа на този гроб полякът Ян Гжегожевски е издал монография, в
която защитава това становище. Това мнение бе оборено, като се доказа
всъщност, че проученият гроб е на убития в битката османски военачалник Караджа паша. Интересно е преданието на гагаузите от с. Кестрич
(днес квартал „Виница“), според което в местното теке е погребан някакъв си цар, чиято глава била отсечена и изпратена в Стамбул и Бурса.
Френският пътешественик Еми Буе също пише, че гробът на краля се
намира в текето „Ак язълъ баба“, което се намира в днешното село Оброчище, Балчишко. Текето не може да се свърже с гроба на Владислав
Варненчик, тъй като е създадено почти век по-късно. Миечислав Биелски предполага, че кралят е погребан в Аладжа манастир. Това негово
становище не е подкрепено с никакви аргументи, което автоматично го
изключва от предполагаемите места, където е възможно да е бил погребан владетелят.
Представените сведения не могат категорично да свържат едно или
друго място с гроба на Владислав Варненчик. Според мен най-логично
изглежда мнението на братя Шкорпил. Мурадовата могила се намира в
центъра на полесражението от 10 ноември 1444 г. Може да се предположи, че султан Мурад е засвидетелствал някакво уважение към равностоен противник чрез погребването на обезглавения труп на младия
полско-унгарски крал. На мястото, където турците са спечелили една от
най-славните си победи, е станало и погребението на крал Владислав
Варненчик, за да покаже на идните поколения клетвонарушението, което е извършил християнският владетел. Може би затова свидетелства и
поставената от турците колона, за която говорят Калимах и Льо Гард. За
да се докаже или отхвърли тази теза, трябва да се извършат археологически проучвания на терена.
В памет на загиналите войни в центъра на бойното поле – на мястото, където е загинал полско-унгарският крал Владислав III Ягелончик,
наречен посмъртно Варненчик – е създаден Парк-музеят на бойната
дружба – 1444 г., по-известен като Парк-музей „Владислав Варненчик“,
за да пази спомена за последния кръстоносен поход и паметното сражение при град Варна.
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in Northeastern Bulgaria – REVISTA DE CERCETĂRI ARHEOLOGICE ŞI
NUMISMATICE, Nr. 2 (2016), 202-211.
• Notes on the campaign of Vladislav Varnenchik in Northeastern Bulgaria in the
autumn of 1444. – Banatica 26. Proceedings of the International Conference Politics
and Society in Central and South-Eastern Europe (13th–16th centuries) Timişoara,
29 october 2015. Cluj-Napoca, 2016, 235-256.
• Въоръжението от похода на Владислав Варненчик в Североизточна България през есента на 1444 година. Част първа (мечове, бойни ножове и шпага).
Във „Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ и българската археология. Проф. д-р Борис Борисов. Ученици и приятели“. Велико Търново, 2016, 779 – 790.
• Хрониката на Бернард Ваповски като извор за сражението при Варна от
10 ноември 1444 година – Известия на Историческия музей – Шумен, 17. Шумен, 2017, 109 – 124.

Рецензии
• Colin Imber. The Crusade of Varna, 1443 – 1445. Manchester 2006. – Журнал
за исторически и археологически изследвания, 3, 2015, 156 – 158.
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Янко Славчев –
за обществената му
дейност във Варна
Симеон Кулиш

В края на декември 1878 г. в Княжество България започва подготовката за провеждането на Учредителното събрание, което ще се проведе
в Търново (10.02 – 16.04.1879 г.). На това първо Народно събрание в
следосвобожденска България присъстват 229 депутати: 88 – по избор,
117 – заемащи висши административни позиции и от Екзархията, 19
са назначени от руския императорски комисар княз Александър Дондуков-Корсаков и петима са представители на общонационални организации – Рилския манастир, Одеското българско настоятелство и виенските българи1.
Сред народните представители в Учредителното събрание е и бележитият възрожденец Янко Костадинов Славчев, избран от княз Дондуков-Корсаков2 за депутат, който е и един от представителите на този
политически форум от град Варна. Този човек е изключително тясно
свързан с историята на нашия град както по време на Възраждането,
така и в периода на следосвобожденска Варна. Един от ярките примери
на българин родолюбец, християнин, даващ всичко от себе си за просперитета на морския ни град!

Кой е той?
Янко Костадинов Славчев е роден на 9.08.1841г.3 в гр. Търново. Баща
му е видният търговец на колониални и манифактурни стоки Костадин
Славчев. Той разполага с постоянни кантори във Виена и Цариград, търгувайки с Германия, Австрия и Румъния4.
На петгодишна възраст Янко Славчев започва да учи в гръцкото
училище в родния си град. След това продължава образованието си в
българското, където е ученик на известните учители Петко Славейков и
Николай Михайлов5.
1 Палангурски, М. Нова история на България. I Княжеството (1879-1911 г.), С., 2013, с.33-34.
2 Денчев, Б. Варна след Освобождението. С., 1998, с.94-95.
3 Палангурски, М. Учредителите. Участниците в Учредителното събрание в Търново, 10.II. –
16.II.1879 г. Енциклопедичен справочник. С., 2014, с.241.
4 Пак там, с.241.
5 ДА-Варна, ф.764К, оп.1, л.1.
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Янко Славчев във възрожденска
Варна
През 1866 г., когато е на 25 години, се установява в нашия град, където започва да работи като писар при своите родственици братята Никола
и Сава Георгиевич1. Още в младежките си години Славчев се проявява
като изключителен родолюбец и радетел на това българите да се учат в
български училища2. Той е един от създателите на читалище „Надежда“
(1866 г.3) и на първото българско такова във Варна, именувано „Възрождение“ (1870 г.4). Освен това в периода 1869 – 1873 г. е и настоятел на в.
„Право“ във Варна5.
В периода 1866 – 1867 г. е назначен за агент на английското параходно дружество „Morton Bell“6. Това не е случайно. От една страна, Янко
Славчев има богатия семеен търговски опит, но от друга – владее добре
гръцки, турски, френски и италиански език7.
Едва 27-годишен, Славчев заедно с видните варненски възрожденци
Велико Христов, братя Попови, Хараламби Лефтеров съставят първата
българска община и църква, признати от турското правителство8. Любопитен факт, свидетелстващ за неговото отношение и активна дейност,
свързани с християнството, е положеният му подпис в писмо от Варненската българска община до екзарх Антим I в знак на съгласие за обединение на Варненската и Преславската епархия, написано през 1872 г.9
Години по-късно, като кмет, Янко Славчев ще осъществи една от своите
мечти – в центъра на града да се издигне голям православен храм.
Опитът и капиталът, които натрупва Славчев във Варна като търговец, го превръщат в една от най-важните личности за града. Признание
получава и от турската власт, като през 1873 г. е избран за член на турския Търговски съд в морския град10, а две години по-късно – и за член
на търговския съвет във Варна11.
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Янко Славчев – седналият на масата, с бастуна, Музей на Възраждането – Варна,
инв.№ ВФ III-140. Фотография, 14.IX.1874 г.

Портретна снимка на
Янко Славчев, 1912 г.,
Музей на Възраждането –
Варна, инв.№ ВФ III-57в

Чиновници във Варна през Временното руско управление. Янко
Славчев – при седналите на първия ред, четвъртият от ляво на
дясно, Музей на Възраждането – Варна, инв.№ ВФ III-120
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Янко Славчев след Освобождението
Варна е освободена на 27 юли 1878 г., което я прави последният освободен български град. Янко Славчев е един от хората, които на тази паметна
дата посрещат руските войски, предвождани от ген. Столипин. Тук е важно
да се отбележи, че домът на Славчев неведнъж е бил убежище на български
възрожденци по време на Руско-турската освободителна война1 – една малка препратка към неговата революционна дейност.
С активна политическа дейност Янко Славчев започва да се занимава, след като е назначен за депутат в Учредителното събрание. Това е още
едно признание за българина, тъй като е един от 19-те избраници на княз
Дондуков-Корсаков. Търговецът се причислява към консервативното движение на България, русофил, впоследствие – един от политическите лидери
във Варна. Завършва кариерата си като член на Народната партия2. Освен
това Янко Славчев е избиран за депутат в Третото и Седмото ОНС3 и в две
ВНС – Второто (01.07.1881 г.) и Четвъртото (03 – 17.05.1893г.)4. Но може
би най-ползотворна в политическо отношение е работата му като кмет на
Варна. Двата му мандата са изключително успешни и преобразяват облика
на нашия град. Първият му мандат е от 22 ноември 1879 г. до 15 май 1881
г., а вторият – от 16 юни 1895 г. до 26 септември 1896 г. Макар и само три
години като кмет, Янко Славчев успява да положи основите на най-големия православен храм в града – „Свето Успение Богородично“ (а по негова
инициатива и с решение №120/ 07.03.1896 г. на Общински съвет–Варна се
отпускат 2900 кв. м място за издигане помещение на Варненско-Преславската митрополия пред Съборната църква)5, да обнови водоснабдяването и
канализацията на града, да павира улиците „Преславска“, „Царибродска“,
част от „Владислав“ и „Фердинанд“, да построи две нови морски бани със
120 кабини6, да съдейства за отпускането на средства за дружество „Майка“, да проведе множество благотворителни кампании в помощ на бедните
жители на града, спомага за отделянето на допълнително подпомагане за
българските, турските, арменските и еврейските училища във Варна7.
В самия край на своя живот, на 25 февруари 1927 г., става почетен член
на Варненската търговска индустриална камара8.
Земният му път приключва на 3 май 1927 г. Погребан е в двора на църквата „Св. Архангел Михаил“.
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Дряновски, Б. Кметовете на Варна..., с.37.
Палангурски, М. Учредителите..., с.242.
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Дряновски, Б. Кметовете на Варна..., с.44.
Пак там, с.41-43.
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Към момента е докторант по „Съвременна българска история“ в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, катедра „История и археология“ към Факултет по хуманитарни науки.

Публикации:
Има публикации в областта на новата и най-нова история на България,
на дипломацията между европейските държави, сред които:
1. „Международните политически отношения в глобализиращия се
свят“, сб. „Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности“, т.5, Варна, 2008 г.
2. „Българо-руски отношения (1908 – 1910 г.)“, сб. „Епископ-Константинови четения“, 2009 г.
3. „Варненската комуна (29 декември 1919 – 23 май 1921 г.). Социално-икономически и политически аспекти“, сб. от научна конференция
„Светът на българина през XX век“, Димитровград, 2011 г.
4. Кога и как бе освободена Варна от османско робство. Още малко
история – Минало, бр. 1/ 2012 г.
5. „СССР, СИВ, Варшавския договор и Балканите (1946 – 1955 г.)“ –
Журнал за исторически и археологически изследвания, бр.1/2013 г.
6. „Демонтажът на СССР – многолик процес със световно значение.
Какво ново?“, сб. от научна конференция „Черноморският регион – регионални и глобални предизвикателства, ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна
2014 г.
7. Раннохристиянска базилика на Одесос (IV – VI в.) – В: Величието на
Одесос-Варна в християнската култура, Варна, 2016 г.
8. Как отечественофронтовците от Варненски окръг отбелязаха 70ата годишнина на Сталин – История, Volume 25, Number 1, 2017 г.

30

Изчезващата история
на Варна
Арх. Иван Витанов

Архитектурата води своето начало от дълбока древност, когато човешкият
разум се е бил развил достатъчно, за да позволи на човека да моделира заобикалящата го среда според своите нужди. Но ако първите прояви на архитектурна
мисъл са били с чисто практична цел, то впоследствие през годините архитектурата се е превърнала колкото в техническо изграждане, толкова и във философия. Постепенно тя започва да отразява особеностите на своето време – от
природни през материални до нравствени.
Не случайно мъдрите хора са казали: „Архитектурата е каменният летопис
на света“.
В този смисъл проблемът със съхранението на архитектурното наследство
(и въобще на културните ценности) далеч надхвърля границите на архитектурата или на която и да било единична област на човешката дейност. Защото
това е проблем, който е пряко свързан с изграждането на младите поколения,
с тяхното възпитание в култура и естетика, но и с нещо далеч по-важно – съхраняването на историческата памет и самосъзнанието на нашия народ. Това
редом с вярата дава смисъл на човешкото съществуване, а оттам – неизмерима
сила на духа, която пък е от решаващо значение за всеки един аспект от нашия
живот.
Фотографиите, поместени тук, представляват една малка част от концептуалния фотоалбум „Изчезващата история на Варна“ и имат за цел чрез езика на
фотографията да отразят тревожната действителност на родното архитектурно
наследство не само във Варна, но и в цялата страна. Насочвайки вниманието
на широката публика към този проблем, желанието ми е все повече хора да
осъзнаят драматизма на ситуацията, която обаче е само елемент от цялостната
нерадостна картина, в която се намира обществото ни. А за да бъде разрешен
един проблем, той първо трябва да бъде идентифициран и осмислен.

Биографична справка
Арх. Иван Витанов е роден през 1988 г. в гр. Варна. Завършва „Архитектура“ във ВСУ „Черноризец Храбър“ през 2014 г. Освен в областта на архитектурата работи и в областта на фотографията, като до момента има осъществени
две изложби – „Намеси в сгради – културни ценности“ (като съавтор) и „Варна
в черно и бяло. Изчезващата история“ (самостоятелна изложба). Интересите
му далеч надхвърлят границите на архитектурата и фотографията и навлизат в
областта на историята, философията и др.
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Първите варненски
гранд хотели
Християн Облаков

Историята на първите варненски гранд хотели, построени през
първата половина на ХХ в., белязана от началото на развитието на
курортното дело във Варна. Сградите днес – ценни архитектурни паметници в градската среда, които носят неповторимия облик на Стара Варна. Гранд хотел Варна, архитектура.
Един поглед над Варна в първите дни след Освобождението от османско владичество през 1878 г. дава добра представа за облика на крайморското селище. Картината е много по-различна от тази, която имаме днес.
Варна в края на ХІХ в. е един малък град със силно ориенталски вид – тесни, прашни улици, хаотично изградени дървени къщи и рядко някоя голяма
каменна постройка. Панорамният изглед на града откъм морето привлича
вниманието с високите минарета на множеството джамии. Всичко това започва да се променя, и то с бързи темпове, след 1878 г. Новият курс на
обществото, което се формира в младото българско Княжество, е завладян
от идеята да създаде една модерна европейска държава, която по нищо да
не отстъпва на другите европейски страни. Както политическата, така и
етническата картина във Варна се променя с настъплението на българите, които се заселват тук от различни краища на България. С нарастването
на населението варненската Община предприема и първите градоустройствени решения – нова планировка на улици, площади и булеварди. През
1897 г. е приет Първият генерален план на Варна, изработен от инж. Павел
Каракулаков. Последният е част от младото поколение българи, които завършват висше образование в Западна и Централна Европа и се завръщат
обратно в Отечеството си, „донасяйки“ със себе си европейската култура
и нейните достижения. Така във Варна започва развитието на европейската архитектурна традиция. Сред имената, оставили траен отпечатък върху
строителната памет на Морската столица, трябва да се посочат: арх. Дабко
Дабков (1875 – 1945 г.), арх. Атанас Несторов (1875 – 1949 г.), арх. Манол
Йорданов (1877 – 1954 г.), арх. Никола Лазаров (1870 – 1942 г.), арх. Димитър Раделия (1855 – 1931 г.), арх. Антон Франгя (1887 – 1969 г.), арх.
Стефан Венедикт Попов (1889 – 1956 г.), арх. Георги Костов (1883 – 1959
г.), инж. Йосиф х. Стоянов (1880 – 1936 г.), инж. Георги Бърнев (1875 –
1961 г.) и др. Със своите десетки обекти Варна става един от най-красивите
български градове. Очарованието на архитектурата в съзвучие с природни37

те дадености се оказват потенциал за развитие на черноморски туризъм в
най-различни форми – плажен, балнеолечебен и дори хазартен.
До началото на ХХ в. отварят врати първите хотели, в съответствие с
одобрени правилници и наредби от Общинския съвет. Хотелите са скромни по размери, предимно частни домове, устроени за нуждите на отдаване под наем на помещения за туристи. Като примери могат да се посочат
сградите на някогашните хотели – „Виена“, ул. „Хан Аспарух“ № 4, „Константинопол“, ул. „Хан Аспарух“ № 6, „Комерсиал“, ул. „Преслав“ № 22
и др. Икономическият подем на страната и добрите години на Европа от
началото на ХХ в., известни като „Belle еpoque“, дават подходяща среда и
за по-мащабни архитектурни проекти. Така през 1906 г. е дадено началото
на строителството на първия за Варна гранд хотел:
„Новият хотел „Лондон“. Открит е вече за публиката новопостроеният пететажен хотел „Лондон“ в зданието на г-н Сюзмеян. Излишно
е да казваме каква нужда се попълва във Варна с откриването на този
хотел. За забелязване е обаче, че и във Варна се намериха хора, които не
жалят нито труд, нито средства, за да създадат нещо модерно. За мебелировката на този хотел са похарчени грамадни средства. Всичките
му стаи са разкошно обзаведени с меки мебели, с пружинени кревати и
най-отбрани постелки. Съдържателите са създали от него един напълно образцов европейски хотел, който безспорно ще задържа много гости
през сезона, хора, които досега бягаха от неудобствата и скъпотията в
разни квартири и нечисти хотели.
Новият хотел се именува „Лондон“ и понеже е в центъра на града,
не се съмняваме, че ще работи отлично, още повече че цените в него не са
по-високи от ония в другите хотели.“
В-к „Свободен глас“, бр. 21, 26 май 1912 г.

Гранд хотел „Лондон” през 30-те
години на ХХ век
(сн. 1, стр. 41)
Ето така преди сто години варненските журналисти отразяват едно
важно събитие за града. Откриването на първия гранд хотел във Варна е
момент от градската история, който е своеобразен израз на стремежа за
европеизация и модернизиране на витаещия някога силно ориенталски
дух.
Гранд хотел „Лондон“ е открит тържествено на 25 май 1912 г. с голямо тържество. Дълго време това е най-луксозната частна сграда във
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Варна. Малцина обаче знаят каква история е закодирана зад елегантните
фасади на сградата.
Официалното откриване е част от дълга поредица събития, свързани
с миналото на зданието.
Гранд хотел „Лондон“ е проектиран през 1906 г. от знаменития варненски архитект Дабко Дабков. Това име е твърде неизвестно на съвременните варненци. Дабко Дабков е роден в Трявна през 1875 г. Завършва
архитектура в Техническия университет в Мюнхен през 1899 г., след което се установява във Варна. От 1906 г. работи на частна практика, като
реализира над 350 проекта, повечето запазени и до днес и със статут на
архитектурни паметници. Измежду най-представителните сгради на арх.
Дабков се открояват Аквариумът, варненската Търговско-индустриална
камара, гранд хотелите „Лондон“ и „Мусалла“ и много други.
Собственик на гранд хотел „Лондон“ е известният варненски търговец и предприемач Парсек Г. Сюзмеян. Той е притежател и на първата
варненска търговска къща, известна като „Пазар Паруш“. Любопитен
факт е, че арх. Дабков проектира и ръководи строителството и на личния
дом на Парсек Сюзмеян, намиращ се в близост до хотела.
Проектът на хотела е с модерен за времето си изказ. Арх. Дабков оформя
две фасади: малка – с лице към бул. „Княз Борис І“, и голяма, гледаща към
днешния площад „Мусала“. Богата и импозантна е украсата на зданието.
Преобладават елементи от френския барок, елегантно интерпретирани
чрез модерното направление сецесион. Маскарони, картуши, гирлянда и
мушели са само част от използваните пластични детайли. Впечатление
прави и масивната и представителна входна врата тип „маркиза“. Атиката
на хотела е своеобразният подпис в архитектурата на проектанта Дабков.
Вълнообразни извивки симетрично оформят кулминацията на сградата.
В груб строеж зданието е завършено през лятото на 1911 г. Цялото
обзавеждане е внесено от Западна Европа. Изградено е централно парно
отопление, осигурен е достъп до топла и студена вода във всяка стая. Тук
е монтиран и първият асансьор в града. За управител на хотела е назначен
Петър Антонов – дългогодишният иконом на италианското консулство
във вила „Асарето“.
В първите два етажа на хотела се оформят две знакови за Варна заведения – първокласният ресторант „Елит“, който внася европейска кухня
и френски вина, и реномираното кафене „Лондон“ със съдържател Дамян
Ангелов, което бързо се превръща в средище на интелектуалния и паричен елит на Варна. Сред известните нотабили се открояват имената на
арх. Д. Дабков, дипломата Димитър Станчов и съпругата му графиня Ан39

на-Роз-Каролин-Делфин-Жозефин-Франсоаз дьо Грено-Станчова, Атанас
Буров, арх. Стефан Венедикт Попов и други. През 20-те години на ХХ в.
тук отваря врати и казино „Лондон“, комфортно обзаведено, разполагащо
и с оркестър с диригент Коста Киров.
Хотелът е цялостно завършен през април 1912 г. Месец преди
официалното откриване с прошение от Общината тук е настанен
официален гост на Варна, а именно кметът на Париж – Феликс Русел. А на
25 май 1912 г. хотелът официално отваря врати. Пред централната фасада
се оформя и пиаца на файтоните, като през 20-те години се появяват и
автомобилните таксита.
Множество чуждестранни гости са отсядали тук. Гранд хотел „Лондон“ бързо се превръща в един от символите на Варна, който често украсява пощенски картички, фотографии и реклами. Дълго време той е една
от най-високите сгради в града. Разположението на зданието е ключово,
тъй като в миналото ул. „Преслав“ е главната градска артерия, по която са
преминавали пристигащите с параход или влак туристи.
Пъстра картина от националности са били гостите на хотела. Името
„Лондон“ предполага наличие на английски туристи, но основно в хотела са отсядали германци. Сред известните гости се открояват имената на
инж. Адолф Мусман, Петър Дънов, инж. Ханс Щефан и др. Малко хора
знаят, че на 22 юни 1922 г. в кафене „Лондон“ е създаден и Варненският
шахматен клуб.
С избухването на войните за национално обединение през периода
1912 – 1918 г. хотелът преживява тежък момент. Последвалата следвоенна
криза допълнително усложнява развитието на туристическото дело. Но
благодарение на успешните управленски мандати на кметовете Никола
Попов, Петър Стоянов, Димитър Кондов и други градът преодолява кризата. Нещо повече, създават се предпоставки за развитие на курортната
база. Славата на Варна в Западна Европа като „славянската Ница“ допринася за увеличаване на потока от туристи.
През 1932 г. хотелът е рекламиран в общинското туристическо списание „Варна – курортен град“. През 1940 г. пред хотела е построена и Градската омнибусна станция, което е едно улеснение за почиващите в хотела,
които вече имат възможност да пътуват комфортно до по-отдалечените
забележителности на Варна – като Аладжа манастир, курорта Свети Константин и местността Дикили таш (Побити камъни).
Втората световна война (1939 – 1945 г.) оказва тежък удар върху туристическия бранш. На това се дължи резкият спад на туристи към града
през периода. А на 8 септември 1944 г. Червената армия окупира Варна.
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Сн.1. Гранд хотел „Лондон“ през 30-те години на ХХ в.

Сн. 2. Гранд хотел „Ню Йорк“
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Сн. 3. Гранд хотел „Мусалла“

Сн. 4. Гранд хотел „Империал“
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Навлизането на т.нар. партизански отряди в обществени и частни сгради
спомага за тяхното разграбване. Гранд хотел „Лондон“ е национализиран,
а голяма част от мебелировката е реквизирана от частни лица. Репресии
започват и срещу Парсек Сюзмеян, арх. Дабков и Дамян Ангелов.
През 50-те години на ХХ в. хотелите „Мусалла“ и „Лондон“ се обединяват под ръководството на държавно предприятие „Балкантурист“. Във
връзка с разширението и изграждането на курортите Дружба и Златни пясъци потокът от туристи се отклонява и славата на гранд хотел „Лондон“
остава като ехо от миналото.
Политическите промени в България от 1989 г. слагат край на предприятието „Балкантурист“. Това на свой ред дава възможност хотел „Лондон“ да възстанови името и миналия си блясък. Така се и случва. През
2004 г. хотелът е открит отново първоначално с името „Мусала Палас“, а
към днешна дата отново е именуван „Лондон“. Век след своето откриване
гранд хотел „Лондон“ е отново символ на Варна.
Годините между 1912-а и 1918-а са белязани от липса на строителство, обяснимо предвид бушуващите три войни за национално обединение. След края на Първата световна война за България настъпва втора
национална катастрофа, изразяваща се в сериозна икономическа, политическа, военна и дипломатическа криза. Хиляди бежанци от Тракия, Добруджа и Македония се насочват към Варна и другите български градове. Тежката политико-икономическа ситуация е изпитание за варненския
политически елит, който трябва да се справи със сериозната безработица
във Варна, една от основните причини за която се явява загубата на Южна
Добруджа и липсата на жито, което да се обработва във варненските мелници, а сетне да се предостави за износ на корабите от варненското пристанище. Благодарение на далновидната политика на кметовете Йордан
Пекарев, Петър Стоянов, Никола Попов и други започва преориентиране на икономическата политика на града – от индустриално и търговско
пристанище Варна трябва да придобие облик на голям европейски курортен център. В тази връзка Община Варна начева различни проекти за
създаване на курортна база и поощрение на частната инициатива в тази
политика. От този период са сградите на Морските бани (1926 г., проект
на арх. Александър Гинев), Морското казино (1928 г., проект на арх. Желязко Богданов), редица ресторанти, бирарии и кафенета. Продължава и
изграждането на хотелска база, която да обслужва пристигащите с влакове и кораби туристи. Поради липсата на курортни комплекси центърът
на туристически интерес се е разполагал изцяло във Варна и в някои от
нейните околности.
През 1922 г. отваря врати вторият гранд хотел във Варна с наименова43

ние „Ню Йорк“. Негов автор е друг именит варненски архитект – Георги
Костов. Роден през 1883 г. в с. Гебедже, Варненско (дн. гр. Белослав),
този варненски архитект завършва академичното си образование в Техническия университет в Мюнхен – Германия, през 1905 г., след което се
завръща в България и се установява във Варна, където реализира десетки
частни и обществени сгради, сред които особено място заема някогашният гранд хотел „Ню Йорк“. Това е една от водещите новини през 1922
г., отразена и от варненската преса: „Арх. Георги Костов е създател на
най-новия варненски хотел „Ню Йорк“. Изключително модерното и хигиенично здание ще впечатлява и занапред гостите на града и ще дава
комфорт и удобство на наемателите си. Със своята красива фасада
зданието има европейски облик и краси площад и градина. Вчера в 11.00
часа бяхме приети от г-н архитекта в неговата кантора, където той
любезно отговори на нашите запитвания:
– Г-н архитект, приемате ни ден след откриването на вашето забележително творение. Кажете няколко думи на гражданството за хотел „Ню Йорк“.
– Аз съм особено щастлив за успешното изграждане на този хотел. Проектирах дълго новопостроената сграда, като успях да въплътя елементи от германския барок и да оправдая високите очаквания на
гражданство, предприемачи и собственици. Благодарен съм на скулптора Шиваров, който откликна на поканата ми и помогна да украся
фасадата с множество детайли. Исках да постигна дворцова и строга
монументалност по западен вид, а и практиката ми във Варна, а и тази
на моите колеги, следва тази европейска традиция. Вярвам, че с общи
усилия ние продължаваме да хубостим града.
– Може ли да споделите впечатлението си за вътрешността на хотела?
– Този въпрос следва да се зададе на управата на хотела, но това,
което аз видях, е, че повечето от мебелировката по стаите дойде от
странство и всичко е съобразено с изискванията на всеки голям и луксозен хотел. Сигурен съм, че скоро ще има и мнение от гостите...“
В-к „Варненски новини“, 1922 г.
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Гранд хотел „Ню Йорк”
(сн. 2, стр. 41)
Благодарение на уникалното си разположение, естествената среда от
парк и стари сгради в съседство, както и на елегантния необароков стил
зданието не губи своето актуално звучене.
Интересна е историята на хотела. В миналото на това място се е
издигал един от забележителните варненски мюсюлмански храмове –
Хаджи Али джамия, която е закупена през 1920 г. от трима братовчеди
зидари от Македония – Пандо поп Василев Георгиев, Сотир Георгиев
Дегалов и Георги Наумов Петков. И тримата прекарват дълги години на
гурбет в Америка, основно в град Ню Йорк, където се замогват, и после
се завръщат в родината си. През 1920 г. закупуват настоящия парцел с
намерение да построят величествен хотел. Поради финансовите трудности в България след края на Първата световна война зданието е ползвано частично за хотел и за доходно здание. На втория етаж се настанява
частната клиника и амбулатория на варненския акушер-гинеколог д-р
Данаил Шишков. На първия етаж към ул. „Кръстю Мирски“ отварят врати бръснарница и месарски магазин. Хотелът е богато обзаведен с мебели, внесени от Западна Европа. На първия етаж се помещава дълги години и луксозното кафене-ресторант „Ню Йорк“ със съдържател Кръстю
Нанов. В хотела често отсядат гости на театъра. През 1925 г. хотелът е
отдаден на съдържател – Стефан Фильовски и съпругата му Стефана. Те
продължават да поддържат реномето на зданието като едно от най-изисканите във Варна. Запазена е малка статия от времето на откриването на
сградата, където самият архитект казва няколко думи.
През 1936 г. сградата сменя собствеността си. Откупена е от Министерството на финансите за сума от два милиона и сто хиляди лева. Тук
се настанява регионалният данъчен отдел, който престоява в зданието
до 2006 г.
Следвайки извивката на площада, фасадата е обемно раздвижена и
изтеглена навътре. Издигнати са пет етажа и подземна изба. Първите
два етажа са отделени с корниз, изпълнени са прецизно с рустика и множество прозорци. Входовете са симетрично разположени в двата края,
като представляват широки арковидни врати, увенчани с допълнителен
кръгъл прозорец. При следващите етажи са редувани разнообразни форми, които следват ос на симетрия. Масивни двуетажни еркери заключват тераси, някои обградени с балюстради, а други – с ажурни метални
парапети. Прозорците са широки и просторни, разположени около тях
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са множество скулптурни елементи. Последният етаж е своеобразната
кулминация на зданието. Масивният главен корниз е разчупен на три
места, като образува дъгови фронтонни издатини с арковидни прозорци
в тях. Над тях през 1922 г. скулпторът Кирил Шиваров поставя красиви
двойни и тройни композиции от човешки фигури, свирещи с фанфари
и обкичени с гирлянда. Над прозореца в централния дъгов фронтон се
откроява годината на построяване 1922, която при промяната на собственост на зданието през 1936 г. е изменена. През 2008 г. на сградата е проведен основен ремонт по проект на арх. Людмила Попова. Посочено е
ново наименование – „Опера билдинг“, и е предвидено за доходно здание, офиси и кантори. В първите два етажа се настанява банка. През
нощта зданието е красиво осветено. Паметник е на архитектурата и е
една от най-красивите постройки във Варна.
Няколко години след построяването на гранд хотел „Ню Йорк“
Варна се сдобива с още една перла в архитектурната си корона – нова
сграда, отново предназначена за нарастващия по онова време туристически поток. Гранд хотел „Мусалла“ – пореден великолепен проект на
арх. Дабко Дабков.

Гранд хотел „Мусалла”
(сн. 3, стр. 42)
Зданието е построено през 1927 г., като преди това тук се е намирала къщата на видния варненски общественик Андон Недялков Карабатак. За времето си това е изключително модерен хотел с представителна
за направлението „Арт деко“ архитектура. Собственик на постройката
е Методи Ст. Гандев, крупен варненски предприемач и общественик,
който в началото на ХХ в. емигрира в САЩ, по-конкретно в Ню Йорк,
където прекарва дълги години в гурбетчийство. През 1920 г. се завръща в България и се установява във Варна. Включва се като акционер
в чешко-австрийската строителна компания „Пител-Браузеветер“, която
печели няколко обществени търга във Варна – Морските бани от 1926 г.,
Морското казино от 1928 г., Новия затвор от 1928 г. и др.
През 1925 г. Методи Гандев възлага на арх. Дабков да проектира
внушителна постройка на мястото на къщата на Карабатак. Изричното
условие на собственика е новата сграда да наподобява един нюйоркски
небостъргач – „Флатайрън“ (Ютия) билдинг. За да бъде максимално запознат с първообраза на подлежащата на проектиране сграда, арх. Дабков е командирован за няколко седмици в САЩ през април 1926 г. Небостъргачът „Флатайрън“ е построен през 1902 г. по проект на бележития
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американски архитект Даниел Бърнам. Погледната от горе, сградата има
триъгълно положение, заключена между „Бродуей“, Пето авеню, 23-та
източна улица. Издигнати са 22 етажа, а стилът, ползван по фасадите, е
еклектичен, включващ множество барокови и класически елементи. Не
липсва и монументална скулптурна пластика. Зданието е емблематично
и често изобразявано по пощенски картички, фотографии и рекламни
материали на Ню Йорк.
През май 1926 г. арх. Дабков се завръща във Варна. Започва да проектира новата постройка, а през юли започват и строителните работи. При
разкопаване на основите са открити останки от античния Одесос, които
са описани от Варненското археологическо дружество, а след това са
изнесени от обекта. До края на 1926 г. са издигнати четири етажа, а през
следващата година са построени и последните два. Запазени са фотографии, показващи строителното развитие на хотела. Особено впечатление
правят рекламните пана, поставени на дървеното скеле, които упоменават името на проектанта арх. Дабков и строителната фирма „Пител-Браузеветер“. Макар да има прилика с „Флатайрън“, варненската „Ютия“
съществено се различава от него. Изградени са шест етажа. Стилът е арт
деко, който е господстващ през 20-те години на ХХ в. Липсва монументална скулптурна пластика и впечатление правят множеството тераси,
оформени като ниши. Ъгълът на нивото на атиката е увенчан с шпил.
Въпреки всичко и двете сгради са ценни образци на световната архитектура и с право са архитектурни паметници. Гранд хотел „Мусалла“ е
открит тържествено през 1927 г. Изключително модерен е с удобствата,
които предлага на своите гости – централно парно отопление, топла и
студена вода във всяка стая, асансьор и луксозен ресторант на партера.
На първия етаж са разположени и множество магазини. По подобие на
„Флатайрън“, и „Мусалла“ се превръща в икона на тогавашна Варна.
Изобразява се по пощенски картички и рекламни брошури. Бързо придобива прозвището „бисерът на Варна“. След преврата от 1944 г. хотелът е национализиран и става част от предприятие „Балкантурист“, а
след 1989 г. е проведена реституция. За съжаление е фактът, че хотелът
повече не отваря врати.

Гранд хотел „Империал”
(сн. 4, стр. 42)
Последният варненски гранд хотел, построен във времето на Стара
Варна, е носел името „Империал“. Неговата сграда все още съществува.
Неин автор е инж. Йосиф хаджи Стоянов, който произхожда от стар кот47

ленски род. Роден е в Кюстенджа (Констанца) през 1880 г. и завършва
строително и хидроинженерство в Техническия университет в Шарлотенбург – Германия. Установява се във Варна през 1905 г., като отваря
строителнотехническо бюро, посредством което създава проектите за
множество варненски сгради. Инж. Йосиф хаджи Стоянов не страни и
от обществения и политическия живот на града, като през 1936 г. става
кмет на Варна.
Сред най-емблематичните негови постройки се откроява зданието на стария гранд хотел „Империал“. Намира се на ул. „Шопен“ №4
(някогашната улица „Шуменска“) и гледа към площад „Независимост“.
Първоначално зданието е било едноетажно с двускатен покрив, но с
архитектурна стойност, строено по проект на арх. Атанас Несторов.
Собственикът на дома е д-р Димитър Цонев – известен варненски лекар
хирург, завършил медицина в Австро-Унгария. В паметта на Варна д-р
Цонев е виден общественик, за няколко мандата е общински съветник,
автор е на множество медицински монографии, занимава се и с благотворителни прояви. През 1930 г. тегли заем за преустройство на старата
си къща и надстрояването ѝ с три етажа, предвидени за нова, модерна за времето си клиника и хотел. Инж. Йосиф х. Стоянов далновидно
проектира новите етажи, запазвайки в стилово отношение оригиналния
вид на зданието, въпреки че по онова време вече господстват новите
функционални идеи в архитектурата. Оформени са три фасади съгласно разположението. Издигнати са жлебовани лизени, които обособяват
прозорците и техните полета. Въплътена е и рустика по всички стени.
Откъм вътрешния двор са поставени дълги и просторни веранди с метални решетки, които са рядкост в архитектурата по онова време. Поставена е и мансардна кула с люнет и шпил. След построяване на сградата
тя бързо е преустроена в гранд хотел „Империал“. Някога това е бил
хотелът, разположен най-близо до варненската Община (понастоящем
старата общинска сграда не съществува, съборена е през 50-те години
във връзка с разширяването на площада и изграждането на фонтаните).
С течаща топла вода, бани във всяка стая и централно парно отопление,
захранвано от мощен котел в приземния етаж, „Империал“ съперничи
на всеки друг луксозен гранд хотел във Варна. Реклама на зданието е
поместена в списанието „Варна – курортен град“ от 1932 г. След 9. ІХ.
1944 г. сградата е национализирана. От 1962 г. в нея се настанява Военното окръжие, а след 1990 г. тук се помещава Общинска полиция. Заради множеството гълъби, които гнездят по покрива, хотел „Империал“ е
известен още и като Къщата с гълъбите. В по-ново време имотът е реституиран и е изоставен на разруха. През 2006 г. е изготвен архитектурен
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проект за преустройство на сградата, който предвижда пълно събаряне,
а впоследствие – частично възстановяване на три стени от фасадата и
надстройка от стъклена пирамида. В двора на хотела се оформя стъклен
цилиндър. Проектът е озаглавен като възстановяване на архитектурен
паметник, но при реализирането му сградата ще загуби своята архитектурна стойност.
В заключение следва да се добави, че Варна е град с традиция в курортното дело. Една част от туристическото развитие, водеща началото
си отпреди повече от сто години, е строителството на гранд хотели. Традиция, която продължава своя път и днес, но липсващата връзка е приемствеността в опазването на онова, което варненската общественост е
съградила в една епоха на европейско развитие.

Биографична справка
Християн Николаев Облаков е роден на 15 март 1989 г. във
Варна. В периода 2003–2008 г. учи в профил „История и цивилизация“
в НГХНИ „К. Преславски“. В този период започва неговият интерес към
миналото на Варна. От 2008 до 2013 г. изучава право във ВСУ „Черноризец Храбър“. Заедно с това продължава да събира спомени и факти
за историята на Варна. След 2008 г. систематизира своите познания и
издава книгата „Архитектът аристократ Дабко Дабков“. По-късно издава книгите „Архитект Стефан Венедикт Попов“, „Сецесионовият инженер и рационалният архитект“, „Благородният архитект“, „Варна на
арх. Дабко Дабков“ и „Чешкият майстор на сецесиона“. Съхраняването
на историческото наследство на Варна е отговорност на съвременните
варненци.
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Мисия и история

Доц. д-р Елица Петрова-Павлова

Институтът по рибни ресурси с Аквариум – Варна (ИРР) към Селскостопанска академия е учреден през 1932 г. като Морска биологична
станция с Аквариум. Аквариумът е най-старият на Балканския полуостров. И до днес в Института по рибни ресурси успешно се съчетават
изследователската дейност върху черноморската екосистема, научнопопулярните лекции, изнесени от научните сътрудници, и атракционната
дейност.
Предметът на дейност на ИРР е научноприложно обслужване, определяне на рибните запаси в Черно море и мониторинг върху динамиката,
структурата и хранителната база на промишлените видове морски риби.
Дългогодишните изследвания, по които работи ИРР – Варна, включват: изучаване на биоразнообразието в българския сектор на Черно море;
проучване на промените в черноморската екосистема под въздействие
на различни антропогенни и климатични фактори; изследвания върху
стопански ценни рибни и нерибни морски ресурси.
Развитието на морската наука в България върви успоредно с изграждането на сградата на Биологичната станция с Аквариум – Варна. За
изграждането ѝ е заимствано от съществуващите по това време морски
станции в света, включително от тази в Неапол.
Сградата на Института по рибни ресурси (ССА) е построена по инициатива на д-р Параскев Стоянов с подкрепата на Н.В. цар Фердинанд I
през 1906 – 1911 г. Проектът, както и архитектурните решения за външното и вътрешното оформление на сградата са дело на архитект Дабко
Дабков. За времето си Аквариумът е един от най-модерните в Европа.
Използването на Аквариума по предназначение се забавя поради
войните за обединението на българския народ (1912 – 1913 г.; 1915 –
1918 г.) и превръщането му в квартира на войскови части и тракийски
бежанци, а впоследствие – във Военноморско (1918 – 1922 г.) и Рибарско
училище (1922 – 1930 г.).
След извършен основен ремонт на 17.07.1932 г. Н.В. цар Борис III
официално открива Морската биологична станция с Аквариум към Софийския университет. Основната цел на биологичната станция с Аква53

риум е „Да служи на науката, народната просвета и националното стопанство“ (Борис III), което се осъществява чрез поддръжка на жива и
нежива експозиция в Аквариума.
За успешното начало на работата в станцията допринасят видните
хидробиолози и зоолози в България – проф. Моров, проф. Паспалев, чл.кор. Вълканов, проф. Л. Иванов, както и редица европейски специалисти
в областта на морската екология.
През 1954 г. тя е преобразувана в Научноизследователски институт
по рибарство и рибна промишленост, преименуван последователно на
Централен научноизследователски институт по рибовъдство и риболов
(1961 г.), Научноизследователски институт за рибно стопанство и океанография (1965 г.), Научноизследователски институт по океанография
и рибно стопанство (1968 г.), Институт по рибни ресурси (1973 г.).

Структурни елементи
Аквариум с ИРР – най-старият на Балканския полуостров, построен
през 1911 г.
И до днес успешно се съчетават изследователската дейност върху
черноморската флора и фауна, научнопопулярните лекции, изнесени от
научните сътрудници в Института, и атракционната дейност.
Лабораторен комплекс
Лабораториите са оборудвани за нуждите на двете основни направления в Института – хидробиология и ихтиология. Регулярното попълване на нуждите със специализирана научна апаратура за полеви и лабораторни условия се осъществява основно чрез финансиране по проекти
(CTD сонда, розетка за батометри, дъночерпатели, аналитични везни,
микроскопи и стереоскоп с видеокамера, водолазно оборудване, видеооборудване за подводно фотозаснимане).
Последно е закупена високотехнологична апаратура за полеви изследвания и анализ – профилограф, измервател на морски течения и специализиран софтуер MIKE 21 & EcoLab.
Доплеровият измерител на течения позволява измерване параметрите на течението – посока и скорост, и е разработен на базата на последните открития в телекомуникационната и компютърната индустрия;
Дъннният профилограф позволява получаване на ценна научна информация за дъното на изследваните акватории (релеф, повърхност,
структура на дънните утайки), а също и проучвания с практическа насо54

Д-р Парашкев Стоянов, главен сътрудник
на цар Фердинанд по създаване на
Черноморската биологична станция
(фотография 1906 г.)

чл.-кор. проф. Ал. Вълканов (1904–1971)

Сградата на Черноморската биологична
станция (1931 г.)

Институтът по рибни ресурси във
Варна днес
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Ихтиологична зала, Аквариум – Варна
Предна фасада (към сушата) на зданието на
Черноморската биологична станция
(август, 1932 г.)

Посетители в Аквариум – Варна

Азиатска бойна риба (бета)

Диафонизиран обект, част от експозицията на
Аквариум – Варна. Диафонизацията е метод,
който се състои в третирането на тъканите с
ензими, а впоследствие и с багрила, свързващи се
избирателно с хрущялни (синьо-зелено) и костни
(лилаво-червено) структури. Телата на изготвените
по този начин обекти придобиват напълно
прозрачен, атрактивен вид с ясно разграничими по
цвят хрущяли и кости.

Пирани, част от експозицията на
Аквариум – Варна

Есетра, част от експозицията на Аквариум – Варна
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ченост – изучаване на дъното с цел разполагане и монтиране на скъпи
съоръжения;
Софтуерният пакет MIKE 21 FM & EcoLab дава цялостно интегрирано решение за анализ и прогноза на количеството и качеството на
водите в даден воден обект. Дава възможност за качествено прогнозиране, да се определят възможни сценарии и да се приложи интегрирано
управление на системите към избрания сценарий. Общата работата на
софтуерния пакет позволява извършването на сложни симулации, базирани на подробно описание на местните водни екосистеми и хидравлични/хидродинамични процеси, както и на задълбочени изследвания
за екологичното състояние. Комбинацията от двата софтуера – MIKE 21
FM & EcoLab – интегрира множество функции, свързани с: хидроложки
и хидравлични данни и тяхната обработка (MIKE 21 FM), физико-химични и биологични параметри за качество на водите (EcoLab).
Библиотеката, в която се съхраняват повече от 30 000 научни и
специализирани издания, ръководства, периодични издания в сферата на
морската биология, хидрохимия, океанография, ихтиология, рибарство
и рибна индустрия, марикултури, акваристика и др. Тя пази уникални
стари книги и карти, публикувани през XIX век. Абонирана е за списания на други морски институти от Европа, Америка и Азия. Библиотеката работи с електронен каталог, който е част от обединената библиотечна
мрежа на България. Член е на Европейска мрежа на морските библиотеки EURASLIC.
Научноизследователски кораб „Проф. А. Вълканов“. Като неделима част от ИРР за изпълнение на преките му дейности през периода от
1979 г. до 2013 г., с научно изследователски кораб са извършвани множество морски експедиции, свързани с договорни задачи, с изпълнение
на национални и международни проекти. Поради необходимостта от извършване на класов ремонт и липса на финансови средства от 2013 г.
насам корабът не е в експлоатация.

Научноизследователска дейност
От началото на 50-те години ИРР – Варна провежда сезонни наблюдения в крайбрежните и откритоморските води пред българския бряг на
Черно море и притежава многогодишна база данни (сезонни и месечни)
относно редица хидрологични (температура, соленост) и хидрохимични
(разтворен кислород, наситеност на водата с кислород, биогенни елементи – азотни форми, перманганатна окисляемост) параметри на водното тяло пред българския бряг, за динамиката на бактериопланктона,
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фитопланктона, зоопланктона, ихтиопланктона и бентосните съобщества, данни за биохимични изследвания на рибните популации.
Институтът разполага с данни за уловите на промишлено значими
видове риби в български води от 1927 г., както и с данни за популационните параметри на трицона (данни от 1945 г.), хамсия (данни от 1952 г.),
сафрид, меджит и други. Институтът провежда от края на 90-те години
изследвания върху популациите на делфините в Черно море, мониторинг върху изхвърлените на брега животни и причините за смъртта им.
Участието на учени от Института в международни експедиции в
Азовско и Егейско море, Индийския и Атлантическия океан през годините назад е забележително: в Атлантическия океан проф. Доброволов
– четири пъти, проф. К. Проданов – три пъти, проф. П. Коларов – два
пъти, д-р Г. Даскалов – един път, К. Михайлов – един път; в Индийския
океан д-р С. Стойков – два пъти с продължителност на експедициите до
12 месеца.
В съответствие с мисията на института през 85-годишното му съществуване научноизследователската дейност на учените се осъществява в следните направления: ихтиология, хидрохимия, хидробиология,
молекулярна биология.
ИРР разработва приоритетни научни проекти – самостоятелни и
съвместно с други организации: към ССА, други министерства и национални агенции, международни проекти.

Издателска и публикационна дейност

Извършваните изследвания създават условия за интензивна и системна изследователска дейност, чиито резултати са отразени в 19-те
тома на „Трудове на Морската биологична станция“ и в последващите
28 тома „Известия на ИРР – Варна“, както и в осем монографии и редица
научни статии, публикувани ежегодно в страната и в чужбина.
Първото издание на ИРР „Трудове на черноморската биологична
станция в гр. Варна“ под наслов „Българска морска биологична станция
и аквариум във Варна“ с автор д-р Георги Паспалев е отпечатано през
1933 г. В него проф. Паспалев описва историята на построяването на
сградата на аквариума от 1906 г. до пускането ѝ в експлоатация по предназначение през 1932 г.
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Сред отпечатаните монографии в областта на хидробиологията и ихтиологията особено внимание заслужават тези на проф. Стоянов, проф.
Рождественски и проф. Т. Маринов, а именно:
• Проф. Стефан Стоянов, 1935. Черноморски шпрот Sptattus sprattus
sulinus (antipa). София: БАН;
• Рождественски, А., 1986. Хидрохимия на българския сектор на
Черно море. София: БАН, 189;
• Маринов, Т., 1977. Фауна на България, т. 6. Многочетинести червеи
Polychaeta. София: БАН, 258 с.;
• Маринов, Т., 1990. Зообентосът от българския сектор на Черно
море. София: БАН, 195 с.
Дейността на ИРР – Варна е неразривно свързана с развитието на
научните изследвания в областта на морската екология и рибарството в
следните направления:
• Научни изследвания за определяне състоянието на рибните и нерибните водни ресурси – биологично състояние на популациите и запаси с цел тяхната устойчива експлоатация;
• Научни изследвания в областта на опазване на морското биоразнообразие, климатични промени с цел подходящи действия за смекчаване
на негативните въздействия;
• Насочване на фокуса върху разработване на технологии за отглеждане и изграждане на аквакултури върху типични за черноморската екосистема видове;
• Участие в изпълнение на дългосрочната стратегия „Син растеж“
(Blue Growth) за устойчив растеж в рибарството и аквакултурите и вземане на решения и предприемане на действия чрез обединяване усилията на всички заинтересовани организации и институции;
• Изпълнение на националната програма за събиране и управление
на данни в сектор „Рибарство“, съгласно Регламент (EO) № 199/ 2008/
25.02.2008 г.;
• Изпълнение на проекти, свързани с изучаване на популацията на
китоподобните пред българския бряг на Черно море и вземане на адекватни мерки за тяхното опазване;
• Екологичното образование и разпространение на научна информация, насочена към активно популяризиране на природното наследство
на Черно море и опазване на околната среда сред ученици, студенти и
посетители на Аквариума;
• Социална дейност – безплатни посещения на деца от социални
домове и социални агенции с идеята за по-пълноценно запознаване с
живота в Черно море. Достъпната архитектурна среда позволява посещенията на хора в неравностойно положение.
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Биографична справка
Доц. д-р Елица Петрова-Павлова – директор на Институт по рибни ресурси (ИРР)
– Варна, ССА
В ИРР работи от 1999-а, но няколко години преди това вече е в неговата структура като
един от първите у нас доброволци по морска
екология. В ИРР минава през цялата верига на
кариерно развитие в областта на хидробиологията и рибарството. Области на научен интерес: зообентос, биоразнообразие, динамика на
трофична база, запаси на морски нерибни ресурси със стопанско значение, морска екология, влажни зони.
elitssa.petrova@gmail.com

Контакти
ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ С АКВАРИУМ
Варна 9000, бул. „Приморски“ №4
Директор: доц. д-р Елица Петрова-Павлова
тел.: 052/632 065 тел./факс: 052/632 066
director@ifrvarna.com
Лятно работно време
(от 15 юни до 15 септември):
09 – 19 часа, без почивен ден
Зимно работно време
(от 16 септември до 14 юни):
09 – 17 часа
Почивен ден – понеделник.
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Военноморски музей във Варна

Морската история на България в
музейните зали
Д-р Мариана Кръстева
Военноморският музей във Варна в експозициите си предлага на посетителите запознаване с историята на морска България, с нейните традиции
и постижения. Биографията на музея започва преди повече от 130 години и
като времеви диапазон съвпада с историята на третата Българска държава.
Това са десетилетията, когато България заема полагащото ѝ се място сред
независимите европейски държави, а след положените усилия – и сред развитите морски страни.
Началото му като сбирка е поставено не на брега на морето, а в дунавския град Русе през 1883 г. Това има лесно обяснение – тук през 1879 г. е
поставено началото и на военния флот.
Друга особеност на Морския музей е, че се създава и утвърждава не
като бюрократично решение в столичните кабинети, а като продукт на осмислени действия – първоначално на командването на Дунавската флотилия в Русе, а по-късно, през 1923 г. – на офицерите от флота във Варна.
Първите експонати в музейната сбирка на Дунавската флотилия са предимно образци на въоръжение и технически пособия, снети от корабите на
флотилията. От това време има съхранено лично оръжие и вещи на офицери.
В началото на ХХ век колекцията е пренесена във Варна. В края на
Първата световна война в морския град има реални предпоставки за откриването на Морския музей за посетители: набрани са нови експонати, подетата инициатива намира реализатори и поддръжници, осигурено е помещение. Заслугата за организирането на сбирката и превръщането ѝ в музей е
на Българския народен морски сговор (БНМС). През 1921 г. е издействано
две стаи в тогавашната Девическа гимназия да бъдат отредени за експозиционни зали. Инициаторите са офицерите Георги Славянов, Иван Михайлов, Сава Иванов. Привлечен е видният български археолог от чешки произход Карел Шкорпил. Чертежите, плановете, диаграмите и легендарното
„Морско дъно“ се дължат на руския полковник с образование на археолог
Александър Полубояринов.
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Официалното откриване и освещаване на Морския музей става на 20
май 1923 г., с което той може да бъде определен като първия публичен военен музей в България. Осветен е от Варненския и Великопреславски митрополит Симеон. В словото на Карел Шкорпил четем: „Целта на музея е да
разучи и представи на обществото развитието на българското мореплаване… има [за задача] да пропагандира идеята за любов към морето, нуждите
от неговото опознаване и грамадните облаги от него. В музея ще се запознае посетителят с историята на бившия ни военен и търговски флот…“. А
председателят на временния Централен комитет на БНМС капитан І ранг
Иван Михайлов правилно определя новооткрития музей като „нов член в
общото семейство на паметниците на българската култура“. Още през първите години лични дарители на музея стават Негово Величество цар Борис
ІІІ и членовете на царската фамилия. Благодарение на тях и до днес се пазят
някои от най-ценните у нас корабни макети.
Само година след откриването на експозицията в отчет на БНМС „за
вървежа на Морския музей“ е регистриран общественият отзвук, в който
някак естествено звучи съизмерването с аналогичните музеи в други европейски страни: „Посетителите, които не са виждали морски музеи, биваха
възхитени и с удивление искаха разяснение почти за всички неща, а тия,
които познаваха големите германски или французки морски музеи, казваха:
началото е отлично; ревността, с която се преследва целта, е примерна –
обещава да даде добър резултат и тук, в България“. Дълго време съществуването на музея и оцеляването му се дължи на обществената подкрепа в лицето на БНМС, който основава фонд „Музей“, за да се осигури издръжката
му. Няма обаче период от съществуването му, включително и днес, когато
да не се е усещала грижата на командването на българския военен флот.
Държавата припознава „завареното си дете“ едва през 1955 г. С министерска заповед № 46/10 април 1955 г. Морският музей влиза в системата на
Министерството на народната отбрана под названието Военноморски музей. Официалното откриване става на 9 август 1956 г.
Към този момент музеят вече е културен обект, превърнал се в реалност благодарение на личности, обществени организации и публично признание. През втората половина на ХХ век фондовете на музея нарастват
многократно като брой вписани движими културни ценности, изградена е
външната експозиция, приети са ценни и емблематични експонати. Той става част от националното военномузейно дело като един от филиалите на
Националния военноисторически музей.
Музеят е носител на орден „Кирил и Методий“ І степен, с който е награден през 1973 г. по случай 50-годишнината от откриването на експозицията му във Варна.
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На посещение в музея

Кораб музей „Дръзки“

Мястото на командира на торпедоносеца „Дръзки“

В Морския музей, 30-те години на ХХ в.

В музейните зали
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В музейните зали

В музейните зали
Част от откритата експозиция.
Вляво – вертолет КА 25 Ц

Яхта „Кор Кароли“
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Сградата на Военноморския музей на
бул. „Приморски“ № 2

Хронологичният обхват на разказа в музейните зали се простира в четири хиляди години – най-старите предмети в музея са каменните котви
от второто хилядолетие пр. Хр. По-подробно са застъпени обаче свидетелства от морската история на България през последните 135 години, което е
периодът на българската самостоятелна държавност след отхвърлянето на
турската власт през 1878 г.
Фондът на музея е организиран в сбирки, в които са групирани материалите по техния вид или предназначение. Формирани са колекции от морско оръжие, корабни макети, униформи, отличия, документи и фотографии.
В своето богатство и многообразие най-ценните и атрактивни предмети са
изложени в експозицията и илюстрират българската морска история – както
създаването и развитието на военния флот и участието му във войните, така
и разгръщането на търговското корабоплаване и на морското стопанство
като цяло.
В изграждането на експозицията на ВММ е заложено на автентични и
оригинални експонати. Безспорен лидер сред тях е корабът музей „Дръзки“. Построен преди повече от 110 години (през 1906 г.) и герой от Балканската война, днес той е единственият от своя клас, запазен в света. Той
в буквалния смисъл допуска посетителите до себе си: палубата му може
да бъде обходена, щурвалът може да бъде завъртян, достъпни са и две от
помещенията му.
Други, уникални свидетелства за морската история са корабните носови фигури – няма друг български музей, в чиито зали да се види този
характерен морски елемент. Водосамолетът „Арадо“ 196 А3 от периода на
Втората световна война също е единствен от своята модификация, който е
съхранен до наши дни. Понастоящем той е изложен при нашите колеги – в
откритата експозиция на Музея на авиацията в Пловдив (Крумово). Яхтата „Кор Кароли“ е тази, с която е извършено първото българско самотно
околосветско плаване. Постижението на капитан Георги Георгиев от 1976
– 1977 г. е записано като постижение за неговия клас яхти в книгата на рекордите „Гинес“. Един от документите с историческа стойност е най-старата българска ценна книга – акция от Параплувното акционерно дружество
„Провидение“ от средата на XIX век.
Към родната морска история в музейните зали може да се надникне и
през погледа на някои от най-добрите български маринисти на XX век –
изложени са подбрани от фонда творби на Александър Мутафов и други
български художници.
За създаването и поддържането на образа на музея, какъвто го познаваме днес, роля има и научноизследователската работа на неговите специа65

листи. Музеят е институцията, която през 1959 г. става съорганизатор на
първата подводна археологическа експедиция в България. През следващите десетилетия са проведени поредица от изследвания под водата – край
нос Калиакра, при Шабла, във Варненския залив и пр. Музеят разполага с
богата специализирана библиотека, има свое периодично научно издание
– „Годишник на Военноморския музей“, в което като автори участват изследователи от цялата страна.
В стотици хиляди се изчисляват посетителите, които в годините са минали през откритата и закритата експозиция на музея, където са изложени
общо около 1200 броя предмети. Музеят е от най-посещаваните в региона,
а през 1973 г. е връчена специална грамота на двумилионния посетител –
съветска гражданка.
Днес за познавачите и любителите на българската история предлагаме
билет на преференциална цена, с който може да бъдат посетени четирите
обединени военни музея: Националния военноисторически музей в София
и неговите филиали – Военноморския музей във Варна, Музея на авиацията в Пловдив, Парк-музея на бойната дружба „Владислав Варненчик“ във
Варна.
Военноморският музей във Варна по същността си е национално хранилище на българската морска идея. Освен че няма аналог по тематиката
си още от своето създаване, той представя не персонални или местни, а по
същността си общобългарски постижения в областта на опазването на морските ни граници, морското и дунавското стопанство, спорта и маринистиката. Затова и неговата мисия продължава да бъде уникална и отговорна
– да поддържа сред българската общественост респекта към постиженията
на достойните български моряци и на България като морска страна, успешно навлязла в общата съвременна комуникационна система и културна мрежа на морските нации.
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Биографична справка
Д-р Мариана Христова Кръстева завършва СУ „Св.Кл.Охридски“
през 1989 г., специалност история. От 1994 г. работи във Военноморския
музей като научен сътрудник. От октомври 2007 г. е директор на Военноморския музей. Научните ѝ интереси са в областта на морската и военноморската история на България, проблеми на Югоизточна Европа, история
на Варна и Черноморието. През 2003 г. защитава докторска дисертация на
тема „Морето във външната политика и международните отношения на
България 1944 – 1949 г.“. Със същото заглавие е първата ѝ монграфия от
2004 г. Има публикации в специализиран научен печат, съавтор е на няколко
монографии.

Контакти
Военноморски музей
Адрес: Варна, бул. „Приморски“, № 2
E-mail: mus_maritime@abv.bg
Телефон и факс: 052 / 731 523
Директор – д-р Мариана Кръстева
Връзки с обществеността:
E-mail: vmmvarna.pr@gmail.com
Телефон: 052 / 731 523
Даниела Георгиева
Работно време на експозицията:
Зимно работно време
(от 1 ноември до 31 март)
от 09.30 до 17.30 часа.
Почивни дни: неделя и понеделник
Лятно работно време
(от 31 март до 1 ноември)
от 10.00 до 18.00 часа.
Почивни дни: понеделник
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Етнографски музей
ия етнографски
Изложба „Вотиви“ на Националн
музей гостува във Варна

Вотивите – надежда, молба
и благодарност
Гл. ас. д-р Иглика Мишкова – ИЕФЕМ–БАН

За мнозина от читателите терминът вотиви е непознат и загадъчен.
Извежда се от латинската дума ex-voto и на български най-общо означава вричане, оброк. А народът ни ги е наричал оброци. Думата оброк
се използва както за акта на самото обричане или обещание, така и за
обречения предмет (Костов 1922: 15).
Почти всичко, без оглед на размер, тегло, форма, а понякога и функции, може да се превърне в оброк, ако е посветено на бог/божества.
Разказът за вотивите е стар колкото света. Това е приказка за предметните изражения на хилядолетните човешки надежди, мечти, страхове,
молби за здраве, за рожба, за изцеление, за благополучие, за здравето на
животните и за плодородие въобще.
Тези посвещения към божествата се запазват и в култа към хероите,
които най-често се явяват обожествени персонажи от миналото – легендарни герои, царе, исторически личности. Една от страните на култа към
тях е почитането на техните мощи, както и на местата, където са погребани. Хероите са извиквани с молитви и жертвоприношения, а често
срещано обредно действие в светилищата им е посвещаването и на оброчни дарове. Тази практика е възприета и доразвита и след християнизацията (вж. с цит. лит. Фол 2007: 227-230).
Този начин на поднасяне на дар на боговете, съчетан с молба, води
началото си още от античността и е един от начините за установяване на
пряк контакт с божество. От подобни традиции са останали спомени и
артефакти, които могат да се видят в различни музеи по света, но практиката все още е жива и днес. И като във всяка традиция, и в тази в хода
на времето са настъпили различни промени и трансформации. Това ни
подтикна да издирим вотивите в колекциите на българските музеи и да
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ги представим пред широката публика, да подготвим изложба, отразяваща развитието и съвременното състояние на вотивите по българските
земи. Разгледахме и заснехме колекциите на Националния етнографски
музей (НЕМ), Националния исторически музей (НИМ), регионалните
исторически музеи (РИМ) в Бургас, Варна, Габрово, Хасково, Шумен и
Ямбол, Регионалния етнографски музей (РЕМ) в Пловдив, историческите музеи в Малко Търново, Средец и Попово, музея на Бачковския манастир и етнографския музей на открито „Етъра“. Посетихме множество
църковни храмове, манастири, срещнахме се с жители на множество
села, с духовни и светски лица, за да намерим информация за оброчните фигурки, разгледахме частни колекции. Изказваме благодарности на
всички директори на музеите, на колегите и на всички, които ни оказаха
огромно съдействие при заснемането и търсенето на респонденти за интервюта и споделяха знания и опит с нас.
От стари времена хората жертват по нещо за божествата заради съзнанието за зависимост от тях или в знак на благодарност за проявената
милост. Дарствени фигури, поднесени на боговете във времената на класическата древност, днес могат да бъдат видени в каталози и експозиции на множество музеи по света. Често се срещат различни бронзови
и глинени примитивни фигурки, намерени по време на разкопки около
олтарите на древните богове Зевс, Хера, Афродита, както и в частните
домове в семейните олтари. Дарове са били оставяни в Епидавър на олтара на Асклепий, полагани от болни и сакати с молба и благодарност за
изцеление. Пластични релефи на цели тела, на отделни части на тялото
са оставяни в различни части на света, а древни надписи съобщават, че
те са принасяни на почитаните богове като дарове по обет за изцеление.
Освен в Древна Гърция, и в Древен Рим има множество вотивни фигурки – телесни части, вотиви на оздравели от храма на Изида в Помпей,
както и много фигурки на животни (коне, говеда, свине, кучета) и плодове (ябълки, нарове и грозде). Древна Тракия е известна с хилядите вотиви, посветени на тракийски херос, на нимфите, на Артемида, Дионис,
Митра и други почитани от траките божества. Трябва да се отбележи, че
вотивни дарове са поставяни още в праисторическите светилища. Дори
някои от съкровищата на траките, които не са погребални дарове, могат
да се тълкуват като оброчни дарове за божества.
Преходът от езичество към християнство е сложен процес. Дълго
време сред християните продължават да битуват различни езически
предания, представи и обичаи. Църквата води борба с тях, като някои
унищожава, а други християнизира. Така се случва и с оброците. Един
от популярните паметници, който свидетелства за борбата на църквата
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с вотивните дарове, е известният Indiculus superstitionum et paganiarium
от времето на Карл Велики (747 – 814). В него се изброяват езическите
вярвания и обичаи, които подлежат на забрана, като измежду тях са изброени и вотивните дарове – de ligneis pedibus vel minibus pagano ritu.
Изследователите единодушно определят тези поднасяни дървени ръце и
крака като тогавашните вотиви (Костов 1922: 19).
За материална и духовна жертва се споменава и в Стария завет. Яков
дава обет на Бога на път за Месопотамия (Пс. 116:12), а после, когато
бяга оттам, Бог му отвръща с помощ. Анна обещава да посвети в служба
на Бога детето, за което се моли. Всичко, обещано на църквата или светците, се приема като жертва, като оброк и принос.
Друг писмен извор за тази стара практика е оставил Теодор Кирски1
от Антиохия. Той описва разпространеното сред християните вярване
в чудотворните мощи на светците: „Християните идват всекидневно
на гробовете на светците – болните се молят за оздравяване, здравите – да запазят здравето си, жените – да се сдобият с потомство, а
родителите – за благослов на своите деца...“ (Цветковић 2001: 5). Като
израз на благодарност и на молбата за изцеление те поставяли върху гробовете дарове във вид на ръце, крака, очи, изработени от злато, сребро и
дърво. Дълго време вотивните практики сред новопокръстените са били
осъждани, а впоследствие църквата ги е приела и им е придала християнски характер. В резултат се стига до помирение между църква и народ
и даването на дарове се превръща в църковна практика. Християнската
католическа и православна традиция асимилира тази езическа практика.
Така вотивите се превръщат в част от християнската традиция в Европа,
като си остават част и от битовите практики и фолклора на населението. Често те се свързват и с култа към определени икони, който също е
дълбоко езически в същността си, тъй като поклонението към светеца е
изместено към неговото изображение. Но църквата е достатъчно идеологически гъвкава, за се справи с това противоречие.
И както се случва и с други подобни практики, елементи от старите
традиции се внедряват в новата религия. Показателно например е поставянето на релефа на тракийски конник в храма „Св. Георги“ в с. Заберново, Странджа2. Подобни оброчни плочи могат да бъдат видени в
1 Роден е през 393 г. в Антиохия, избран и ръкоположен за епископ на град Кир, останал известен като апологет на битката с арианите.
2 Според легендата за създаването на параклиса, през 1911 г. на жителката на селото Божана
Янчева по време на сън се явил камък с образа на светеца. След това намереният камък бил поставен в изградения на следващата година от нейния съпруг Георги Янчев параклис „с надежда
за изцерение и добро за всички“ (така е вписано в надписите от храма).
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множество музеи у нас и в чужбина. Тук особено ценен е контекстът, в
който е поставена плочата – в олтара изображението на светеца войн е
заменено от изображението на Тракийския конник. Разбира се, значение
има и това, че чисто графично християнският светец и античният херос
изглеждат по сходен начин. Известно е, че в годините на Средновековието изображението на Тракийския конник е било идентично с изображение на св. Георги.
По време на теренната ни работа през 2016 г. се натъкнахме и на
един друг, заслужаващ особено внимание случай в РИМ – Хасково. В колекцията на музея през 1962 г., при теренна работа от уредника на музея
А. Китанова, са постъпили няколко вотивни фигурки от църквата „Св.
Богородица“ в с. Татарево. Предмет с инв. № 310 е вписан като вотив –
„фигурка, която много прилича на антична женска фигурка, от сребро,
жената в цял ръст, облечена в пола с вертикални шарки и в блуза без
яка, изрязана по врата, косата ú е вчесана на кок в тила, в лявата си
ръка, която е леко присвита, държи птица (може би гълъб), а в дясната нещо кръгло, плоско като чиния, краката не се виждат, отдолу
завършва право и може да стои изправена. Размери 3.50 см. Използвана като вотив“ (Инвентарна книга на РИМ – Хасково). По-късно, след
проучване, фигурката обаче преминава от колекцията на фонд „Етнография“ в отдел „Археология“. Пластиката от Татарево е определена като
изображение на Афродита и е датирана от началото на късножелязната
епоха (Петров, И. 2004: 195). Това потвърждава, че старите предхристиянски практики са продължили живота си в християнската среда.

Как се използват вотивите?
Вотивите не се употребяват непосредствено при самата служба, а
се поставят на свети места – върху икони в храмовете, на оброчищата,
привързани с червен конец. Така те се ситуират в едно сакрално осмислено пространство – оброчище, древно светилище, край лековити води
и в храмове. Вотивите най-често се поставят на иконата на светеца, за
когото се вярва, че може да помогне за изцеление или благополучие.
Така идеята за абстрактното всесилно божество се материализира, а иконите получават свръхестествени способности. В подобна среда протича
и практиката на обдаряване на иконите с вотиви, монети, ордени и др.
„Залепвали са се с восък за иконите или са се връзвали за тях с червен
конец и след известно време са се прибирали от клисаря в ризницата на
църквата. Като се съберат повече такива оброчета, се продават на
някой куюмджия и с парите се покриват нуждите на храма.“ (ИЕФЕМ
– АИФ № 144, с. 62-63).
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В самата идея за даряване на вотиви на църквата лежи старата идея
за жертвения дар. Светците са смятани за закрилници и пазители. Принасяйки им вотивен дар, вярващите разчитат на чудо и оздравление.
Чрез жертвоприношението се осъществява връзката с Бога и се измолва
неговото покровителство (Георгиева 1987: 41). А когато иконата е чудотворна, степента на концентрация на вотиви върху нея е по-голяма и е
гаранция за изпълнение на отправените молитви (Петрова 2008: 264).
Съществува известна специализация при поднасянето на оброчните дарове в зависимост от вярата в способностите на различните светци да лекуват различни болести. Най-много дарове от разнообразен произход се
поставят върху иконите на Св. Богородица. И това не е случайно, защото
нейният образ е най-популярният в народната култура. Още апокрифните легенди я представят като застъпница, помощница, лекуваща хората
с чудодейната си сила. Народът ни вярва, че тя е милостива към човешките страдания и е застъпница на човеците пред Бога (Георгиева 1993:
109). Смята се за покровителка на родилките, майките, майчинството,
децата, защитница на бедните и онеправданите. Често вотивни дарове
се поставят и върху иконите на светците воини. В сръбския манастир
„Високи Дечани“ се смята, че мощите на Стефан Дечански помагат на
душевноболните и на неможещите да родят. Това е причината да бъдат
намерени голям брой вотивни люлки в ризницата на манастира. В някои
наши манастири, като Бачковския „Успение Богородично“ и Гложенския
„Св. Георги Победоносец“, днес поставят вотивите в музейните сбирки
и експозиции, а в множество храмове все още могат да се забележат различни оброци върху иконите на светци.
В литературата са описани прикрепянията им по различни начини –
закачат се с червен конец, забождат се към иконите, залепват се с помощта на чист пчелен восък директно върху живописния слой на иконата,
поставят се в процепите между иконите и олтарните рамки (Дерменджиев 1978, Петрова 2008, Витлянова 2014). По време на теренните ни проучвания през 2016 г. срещнахме и разкази за практиката да се пришиват
върху парче червен плат и после да се прикачат върху иконата (в региона
на черноморска Странджа)1. А на някои места днес вотивите се прикачат
върху синджирчета от благороден метали и висят пред някои икони на
царския ред на иконостасите (Асеновград).
Функционалността на вотивите се свързва с принципа на имитативната магия. Човекът дарява фигурка с изображение на болното място, а
след това очаква светците да му върнат здрав орган. Контактът на дара и
1 Тази практика напомня пришиването на вотиви и монетни нанизи върху ризите на нестинарските икони в Странджа.
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даряващия със светите икони също сам по себе си се приема за акт на изцеление. Част от вотивите имат халки, не се поднасят на иконите, а след
освещаването им в църквата се носят в качеството на амулети, окачени
на врата (Дерменджиев 1978: 18). По принцип действието на вотивите
се свързва с имитативна магия, но тези, които се носят непосредствено
до тялото, действат чрез магията на допир. Качеството за предпазване от
болести и зло придобиват, след като нуждаещият се ги занесе при свещеник в църквата, за да му чете молитва и да ги освети. Такива вотиви
амулети са носени от болни деца, жени, които абортират, мъже, които
отиват на война (Милчева 2011). Някои изследователи пишат за вероятно съществуване на специална молитва за освещаване на вотивите (Ненковска 2016, Милчева 2011), но не открихме сведения за това. Вероятно
при случаите, посочени от Милчева, молитвата е тази, която се чете в
храма от свещеника за здраве, за дете или за успех на миряните.
Вотивите се даряват от вярващите с два мотива. От една страна, това
са дарените с пожелание, молба и благодарност за здраве или дете. От
друга страна, водещ мотив за приноса може да бъде желанието и молбата за плодородие и успех на дадена работа, както и за насочване на дете
към определена професия, когато порасне (Дерменджиев 1978: 14), за
нов дом. Споменът за тази практика е запазен в с. Момчиловци, Смолянско: „Оставят и метални фигурки. Едно време бакърджиите правеха
от сребро като човечета или нещо, дето е болно: за око – око, за крак
– крак. Хората си поръчваха и после си ги хвърляха, за да оздравеят. Някои хвърлят в аязмото, оставят парцалче от дрехата и идат и залепят
с восък същото на иконата в църквата“ (ИЕФЕМ – АИФ № 144, с.23).
Даровете са лични и се поднасят индивидуално, а по-рядко може да се
срещне практиката да се поднесат от едно лице в интерес на друго или
фамилия, какъвто е случаят с вотивите за задържане на бременност или
безплодие (Дерменджиев 1978: 14-15). Такъв е и случаят с люлка вотив,
която открихме в църквата от Централна България1. Тя е подарена от
женското дружество в селището в началото на ХХ век, за да се ползва и
помага на жените, които имат репродуктивни проблеми и желаят да се
сдобият с рожба.
По време на теренните ни проучвания в региона на Черноморска
Странджа интервюирани споделиха: „Когато в семейството има болен
човек и му се прави вотив, който да се занесе в църквата, прави се вотивът, после се пришива върху плат и след това се прикрепя към иконата
на светеца, който е покровител на човека.“ Местните обясняват, че с
1

Описваме храма без название, защото такава е волята на църковното му настоятелство.
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оставянето на вотив при иконата остава и нещо от човека и че така тя го
пази. Вотиви се прикрепват и върху домашните икони отново с предпазни функции. При тях задължително се ползва пришивка с червен плат
(най-често вотиви ръце, крака). Когато в къщата има болно дете, „се
взема иконата, намазва се с миро, намазва се и самият вотив – ръчичка,
а после се маже челото на детето“. Смята се, че ръчичката олицетворява ръката на Божията майка (К. С., 50 г., род. 1965).
В писмо от архива на варненското археологическо дружество от
18.06.1910 г. се съобщава за предмет, който по оформление много прилича на вотив, но има по-различно предназначение. Изображението е на
гърбава баба, която носи в ръцете си две деца. С него лечителят Стефан
Чифутчето е поливал бездетни млади булки, за да раждат1.
Вотиви са били обричани в храмове и на определени оброчища, на
аязма. За подобна практика разказва Константин Канев от с. Момчиловци:
„Обричали са подобни предмети в църква или параклис, или на определено
място – оброчище, грамада, като не е било изключено едновременното
обричане и на двете места. Обричали са пред свидетели – семейството
или съселяните, обикновено в деня на светеца – покровител на молещия,
или друг светец, към когото е отправена конкретната молба. Най-често
са обричали на Св. Богородица, св. Харалампи, св. св. Козма и Дамян, св.
Спиридон и св. Илия. Понякога са оставяли оброчета в църквата само
ако се изпълни молбата. Освен такива предмети са обричали нимбове,
атрибути на светците, църковна утвар се е дарявала за здраве.“
(ИЕФЕМ – АИФ № 144, с. 62).
С вотивен характер са и личните дарове и колективно поднасяните от различни еснафски сдружения обкови на икони, евангелия или
кандила на патрона на даден еснаф с пожелания за успех в работата и
преуспяване на сдружението (Дерменджиев 1978: 15). Разликата между църковните дарове със същите мотиви – като нимбовете и ръцете на
светци, свещи, восък, пари, кърпи, дрехи, кандила, свещници и др. – и
вотивите е, че „последните са символи – те символизират заболяла част
или цяло тяло, желание за дете; желание за плодородие и преуспяване
и пр.“ (Костов 1922: 21). За разлика от обковите, които са подчинени на
църковния канон, в преобладаващата си част вотивите носят белезите на
примитивно изкуство.

1
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Изработката на вотивите –
материал, символика, начин на
изработка
Част от вотивите са произведения на златарското изкуство и са изработени от майстори златари (куюмджии).
За съжаление в архивите и публикациите липсват разкази на самите
златари за техниките, които използват, за начините на декорация на вотивите и наличието/отсъствието на специален канон за изработката им.
За разлика от други техни творби, които са подписани, вотивите остават
анонимни. Сведения за майстори на вотиви намираме в случаите, когато
музейни колекции или единични бройки са откупувани или дарени работи на различни майстори. Един от майсторите в Хасково, изработвал
вотиви, е Хаджи Демир – златар, работил през втората половина на XIX
и началото на XX в. Двадесетте вотива, останали от работилницата му,
са подарени на РИМ – Хасково от снахата на внука му – Иванка Хаджидемирева. Част от колекцията вотиви на ИМ – Габрово също има своята
история. Един от вотивите от колекцията, представляващ „незавършен
модел на цяла женска фигура от сребро“ (Шулекова 1995: 58), е закупен от потомствения габровски куюмджия Игнат Банков през 1951 г.
Габрово е един от златарските центрове на България в годините на Възраждането. Към средата на XIX в. в града има 20 златари със собствени
дюкяни, а през 60-те години на същия век броят им се увеличава до 35
(Цончев 1929: 252). Габровският краевед Цончев пише, че за църквите се изработват различни предмети от тези майстори още през XVIII
в. – потири, кандила, големи кръстове за целуване, сребърни и златни
лъжички за причастие, венци (ореоли), вотиви (ръце, крака, ангелчета и
пр.), подарявани на църквите от оздравели болни или от болни за изцеление за поставяне върху иконите на Иисус Христос, на Св. Богородица
или на други светии (Цончев 1939: 11).
Вотивите от Странджанския регион са изработени от по-евтина
метална сплав в сравнение с други региони. Според Димитър Друмев
вотивите от Странджанско са дело на пътуващи майстори, които не са
били много сръчни, но и купувачите не са проявявали особена взискателност (Друмев 1976). Странджанските вотиви са изработвани от тънка
ламарина. Технологично времето за изработката им е по-кратко от времето, нужно на майсторите куюмджии от останалата част на страната.
Странджанските вотиви са със стилизирана и опростена форма, която
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е лесно изпълнима чрез рязане с ножица за ламарина. Вотивите, които
произхождат от Странджа, чието население е запазило хилядолетната
традиция за обработка на метала, притежават характерни контури и орнаменти, изрисувани с пунктирани прекъснати линии. Този художествен
прийом е характерен още за находките на едни от най-старите технологично обработени златни предмети в света, открити във Варненския
халколитен некропол (V – ІV хил. пр.Хр.).
Според някои автори трудно може да се говори за локални прояви на
вотивната пластика, а доколкото това е налице, причината е не в местната художествена традиция, а в личността на златаря и неговия опит
(Ангелов 1998: 85). Вероятно обаче някога са съществували определени
принципи и схеми за изработката и оформлението им, защото наблюдаваме сходство между вотиви от различни региони на страната и различни майстори. Декорацията на вотивите е различна. Кръстът и соларните
знаци са едни от най-древните символи в историята на човечеството.
В християнството кръстът олицетворява безсмъртието и възкресението,
живота. Поставен на гърдите, той има предпазна функция. Но във вотивите най-често кръстният знак се поставя, за да обозначи болното място.
Древните соларни символи са претърпели трансформация в различни
стилизирани цветчета.
Материалът за изработката на вотивите от майсторите не е случайно
подбран. В него е закодиран митологичният и семантичният статус на
материала – среброто и златото, на различните сплави, защото вотивите
служат като апотропеи или като продуциращи символи (Петрова 2006:
177). От древни времена среброто е предпочитан материал за изработката на амулети – вероятно защото има антибактериално действие и се
смята, че притежава способност да премахва зловредни влияния и да
прогонва зли духове. В народната ни традиция среброто е защитен символ – предпазва от уроки, демони и „лоши напращания“ (Маринов 1994:
226; Енев 2003: 179; Влайков 2003: 208).
За направата на вотиви се ползват различни метални сплави. Някои
от тях се посребряват, върху други има жълто лаково покритие или са
изработени от жълта ламарина, имитираща злато.
Златото се приема като символ на слънцето, светлината и огъня, вечността, плодородието, богатството. В традиционните представи то е защитен символ и предпазва моми, деца, булки от уроки (Маринов 1994:
226; Василева 1994: 147-148; Влайков 2003: 70). Димитър Маринов разказва за практиката: „когато се роди дете, за да бъде запазено от уроки, от лоши очи, от изтравци и от склопци, нашиват се на капицата му
различни фигурки, направени от сребро, хубаво е да са златни, но като
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няма златни, и сребърните пазят“ (Маринов 1994: 22). Много вероятно
е споменатите фигурки да са именно вотивни изображения. По време
на теренните ни проучвания през 2016 г. чухме разказ за пришиването
на вотив оченце върху детска шапчица на новородено заедно с костица
от прилеп – за да се прилепват добри неща на детето. Тази практика е
битувала сред населението на Ахтопол, където живеят преселници от
региона на Лозенградско, и е била жива до 80-те години на XX век1.
По света съществуват и вотиви, изработвани от восък. „При западните сърби католици (Хърватия и Далмация) под влияние на Италия се
разпространяват восъчни вотиви, които се продават пред манастири.
Срещат се цели фигурки на деца от 1 до цели 4 кг восък, които бездетните жени купуват и погребват в гробищата, за да родят“ (Костов
1922: 21).

Светци
Между проучените от нас колекции се открояват няколко фигури на
различни светци. В колекцията на НЕМ има два сходни вотива на светци, държащи в дясната си ръка кръст. Към нимба на единия има прикрепена шарнирна халка, което показва, че той е бил предназначен за
носене. Двата вотива са излeти, с плитък релеф са предадени гънките на
дрехата и очертанието на кръста.
В колекцията на Бачковския манастир се съхраняват вотивни фигурки на Богородица с младенеца Христос и на светица. Първата представлява торс на Богородица с Христос, държащ свитък в лявата си ръка.
Подобен вотив е публикуван от Хр. Дерменджиев, но при него Христос е
повит като бебе. Той разказва, че фигурката с лика на Богородица е била
поднесена върху храмовата икона „Св. Богородица“ от майка, която години наред не е можела да роди. В Бачково е запазена и вотивна фигурка
на светица от сребро. Прави впечатление майсторската работа, като специално внимание е отделено на косата на светицата, на нейната роба и
на колана, в центъра на който са поставени пафти. Ръцете на светицата
са една върху друга под гърдите. Дрехата също е релефно оформена.
Много вероятно е това да е фигурата на Дева Мария или на някоя от популярните светици в региона.
Малка вотивна плочка с изображение на св. Георги, пробождащ ламята, е част от колекцията на Регионалния етнографски музей в Пловдив. Тя е излята от сребро.
1

Интервю с К.К., род. 1965 г.
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Сред вотивните фигури на светци се откроява тази на Архангел Михаил1 от колекцията на ОИМ – Средец. Светецът е представен с атрибутите си – изваден меч, който държи в дясна ръка. Другата ръка липсва и
не се знае дали държи сфера с Христов монограм. Като архистратег на
Христовото войнство той е изобразен като ангел войн с крила и бойни
доспехи, туника и ризница. По канон за изображенията на архангела туниката и ризницата са декорирани с образ на Медуза. При вотива имаме
декорации от три фронтални лица на мъже с мустаци. Върху нимба на
светеца има надпис: Споменъ Райка Никола.
Другият вотив с лика на Архангел Михаил е от колекцията на НИМ.
Той е от региона на Странджа. Тези вотиви са се изработвали, за да бъдат дарени на Царските двери на иконостасите в региона2. От двете страни на дверите3 се разполагат ангели.
При проучванията през 2016 г. в Странджа се появи и разказ, че
1 За народа ни водачът на всички ангели, серафими, херувими е един от шестимата братя юнаци, които разделили света, земята и небето. На Рангел се паднало царството на мъртвите. Затова
той идва в сетния час на людете и отнася душите им. Без него душите на смъртните не могат да
отпътуват към вечността. Затова и народът ни го нарича Рангел Вадидушник и празнува в негова
чест – да вади по-леко душите. Казват, че прави това с ябълка. Ябълката е плодородие, здраве
и любов, но и символ на отвъдния свят, връзката между земята и царството на душите. Свети
Рангел отвежда душата в отвъдния свят и там заедно със събрата си Петър я отпраща според
това, което покажат везните, в Райската градина или направо във врящия казан на пъкъла. Макар
името на св. Рангел да е свързано със смъртта, легендите го свързват със справедливостта и живота. Говори се, че той съсякъл чумата, защото пречела хората да се размножават. Свети Рангел
се смята и за господар на животните. Той е защитник на християните от видимите и невидимите
врагове, към него те отправят молитви за изцеление, на него се молят при влизане в нов дом и
при освещаване на дома (Маринов 1994: 692). В култа към Архангел Михаил могат да се отделят
две черти: от една страна – велик войн, а от друга – лечител.
2 Интервю с Д. И., род. 1939 г., от някогашното с. Тагарево (днес Вълчаново), проведено през
август 2016 г.
3 Разположени са в средата на иконостаса между централните икони на Света Богородица вляво и Иисус Христос вдясно. Символът, който изобразяват, е свързан със Стария завет – двата
херувима, които Бог е наредил на Моисей да бъдат изработени над кивота, в който са се съхранявали Десетте Божии заповеди. Херувимите са пазели Светая Светих в скинията (в църквите това
е олтарът), където е влизал само първосвещеникът един път годишно: ето съответно мястото в
Стария завет: „…и направи два херувима от злато: изковани ги направи на двата края на очистилището; направи единия херувим на единия край, а другия херувим на другия край; направете
херувимите да бъдат издадени от двата края на очистилището; и херувимите да бъдат с разперени отгоре крила, като покриват с крилата си очистилището, а лицата им да бъдат едно срещу
друго; лицата на херувимите да гледат към очистилището“ (Изход 25: 18-20).
По този начин и двата ангела, макар да не копират това изображение на херувимите едно към
едно, се поставят на Царските двери, за да охраняват олтара и да напомнят, че през тях може да
минава само свещеникът по време на църковна служба. Клисарите, иподяконите, дяконите имат
право да влизат в олтара само през страничните врати и трябва да заобикалят престола в средата
на олтара отзад или встрани, но не и отпред. Само свещеникът има право да стои пред престола
и да влиза през Царските двери. Ангелите напомнят точно това. Някога при изработката на иконостасите тези ангели са се поставяли и като част от Царските двери (средата, края на ХІХ век,
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вотивите с лика на Архангел Михаил се поставят от хора, които искат
решение на някакъв проблем и поръчват на майстори да им изработят
съответните архангели . Вероятно в случаите като този става дума за дар
на Бога/светеца.

Човешки фигури, глави
Най-характерно за вотивите с изображения на човешки фигури, глава и бюст е тяхната фронталност (Дерменджиев 1978: 21). Когато човек
се изправял пред божеството или бога, за да измоли нещо или да му благодари, винаги е заставал фронтално с цялото си тяло пред иконата. Рядко се срещат вотиви – мъжки или женски фигури – с халки, пригодени
за врата. Носят се обикновено и от жени, и от мъже, определено при несподелена любов, а фигурката е мъжка или женска, в зависимост от срещуположния обект. Те не се оставят в църквата, а само се отнасят там, за
да бъдат осветени с прочитане на молитва. След това притежателят им
ги окачва на врата си на синджирче (Дерменджиев 1978: 18). Така те добиват и функцията на амулет. Липсата на име при тях следва практиката
и при останалите вотиви, но тук правилото е оправдано, защото характерът на тайната е интимен. В случаите, когато мечтата се е превръщала
в действителност, след годежа вотивът се свалял от синджирчето и се
поднасял в църквата в знак на благодарност (Дерменджиев 1978: 19).

Човешки фигури с ръце в
молитвен жест/ адорация
Това са вотиви, изобразяващи човешка фигура, при която ръцете
не са прилепени до тялото или близо до него, а са повдигнати до/над
височината на раменете или главата; понякога дланите са обърнати нагоре, сякаш да приемат даровете от небето. Това изображение на жеста е най-старата и естествена молитвена поза. Критски идол от теракота, около 1150 г. пр. Хр., изобразява женска фигура с вдигнати ръце от
предхристиянско време (Бидерман 2003: 267). В с. Илинденци е открита
ХХ век преди 1944 г.). В църквите, където по-късно те са били загубвани, не са възстановявани,
но остава желязото, което е пригодено за закачането им. Там сега или стои празно, или поставят
цветя.
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оброчна плочка на безименна богиня с датировка от края на ІІ в., отново
с вдигнати в адоративен жест ръце (Младенова 1963: 29-31). Тази старинна поза при молитва е изобразена релефно върху саркофаг от Тарагона от V век. Типичната за Средиземноморието молитвена поза е била
възприета от раннохристиянската църква и се схваща като поза за заемане при прошение за благослов и помощ. Върху източноправославни
икони Божията майка е представяна в тази поза при молитва, а в католическата църква жестът е загубил значението си (Бидерман 2003: 267).
Вотивните човешки фигури в молитвен жест в Сърбия се поставят в
храмовете за защита от болести и недъзи (Цветковић 2001: 15).

Антропоморфни фигури
Съществуват множество вотиви, които са изработени примитивно.
При тях частите на тялото са маркирани контурно с изчукани точки. За
тях понякога са ползвани вече декорирани парчета метал, подготвени с
друга цел. Интересен е вотивът с инв. № 47571 от колекцията на НЕМ,
който представя женска фигура с маркирани очи, вежди и нос. Към главата е прикрепен синджир с кука за окачване. Върху тялото има два надписа, поставени един върху друг: „Костандинъ“ и „Марго“. При образците от колекцията на музея в Малко Търново фигурите са схематично
пресъздадени, а с кръстчета е обозначен болният елемент от тялото.
Съществуват и вотивни човешки фигури, които се отличават с по-високо майсторство на изработката. При тях има стремеж към индивидуализиране на човешкото тяло, като му се придават отличителни черти. В
тях можем да разчетем модата в облеклото и прическата. Те са свидетелство за направата им в по-модерни времена – в края на ХІХ и в първите
десетилетия на ХХ в.

Молба за рожба/ благодарност за
рожба
Това са едни от най-впечатляващите вотиви, защото съществуват
различни форми, създадени с цел измолване на дълго чакана рожба или
благодарност за нея. Представянето на желанието понякога е съвсем условно, друг път – твърде натуралистично.
От една страна, молбата за дете се визуализира чрез женски фигури
в цял ръст със скръстени върху пояса или корема ръце. При тази поза се
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срещат три положения на китките на ръцете – една върху друга с изправени пръсти; една върху друга, но дясната обхваща свитата в юмрук лява
ръка; със сплетени изправени пръсти. Вероятно строг канон отсъства, а
водещото е поставянето на ръцете върху коремната област.
Тези вотиви са били поставяни върху иконата на Св. Богородица и
на оброчищата за леко раждане или за безплодие. При последния случай
вотивът се поднасял от съпруга. По време на теренни изследвания в региона на Драмско, Гърция, бе разказано за практика да се поднася вотив
за зачеване от майката на невестата при иконата на Божията майка или
ако в храма има лик на св. Стилиян1. Това не е случайно, защото светецът се приема като покровител и пазител на децата.
Колегата етнограф от Варна Л. Петрова представя вотив амулет,
запазен в една фамилия, произхождаща от Добричко, а понастоящем
живееща във Варна. Според информатора амулетът представлява Иисус
Христос като дете2. Баба му дълго време след сватбата не зачевала. Съседка ѝ казала, че трябва да събере от 40 къщи сребро, а после златар да
изкове амулета. После бил оставен за 40 дни в църквата. На 40-ия ден3
жената взела амулета от църквата и го носила на врата си на синджирче
до забременяването. А после бил оставен за съхранение върху домашната икона. Този вотив представлява женска фигура. Вероятно причината
за изковаването на подобен вид фигура е свързана с народното вярване,
че чак след раждането жената е изпълнила своята мисия. Жена, която
не е родила, „не може да взема участие в никакъв религиозен обред или
обичай: нито при празници, нито при раждане, нито при сватба или
смърт“ (Маринов 1994: 234).
Други характерни вотиви, свързани с молбата за рожба, са изображенията на бебета и детски люлки. Интерес представляват някои от образците, при които има надписи (бебешко тяло в повой от колекцията на
НИМ, инв. № 44256). Вероятно върху тях са изписани името на жената,
която чака бебе, или вотивът е бил поставен в знак на благодарност за
добитата рожба с името ЕМIЛIА. В изложбата представяме няколко вотивни люлки. Измежду тях заслужават особено внимание няколко образеца. Едната е от спомената по-горе църква в Централна България, която
е дело на майстор златар и е богато украсена с множество растителни
мотиви. Другата е част от колекцията на НИМ (инв. № 51399). На дъ1 Интервю с М. Н., род. 1926 г., проведено през 2014 г.
2 В колекцията на Етнографски музей – Белград има вотивна фигурка св. Йоан като дете.
3 В нашата народна култура числото 40 има особено значение. При определени пространствено-времеви отношения цифрата 40 създава гранична ситуация между двата свята – Този и Онзи
(Георгиева 1983: 77).
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ното има занитена плоска фигурка на пеленаче, което много наподобява
изображението на бебе, държано от св. Стилиян върху различни иконни
изображения.
Част от лицата на бебетата са схематични, а други имат ликове на
възрастни (колекция НИМ, инв. № 26105-15 и 26105-17). По правило
телата са в пелени и обвити с повой. Съществуват и образци на женски
утроби, в които има изображения на бебета.
Всички тези вотиви се правят и поднасят с цел в къщите да има деца
и те да бъдат здрави.

Молба за изцеление/ вотиви –
части и органи на човешкото тяло
За първобитните хора болестта и смъртта са нещо неестествено и те
ги сполетяват само чрез намесата на неприятелски сили. Те са дело на
свръхестествени същества, богове, демони, души на мъртви или пак на
магически средства, които самите хора употребяват за вреда на ближните си (Костов 1921: 91). Често болният човек дава обет на светец/светица
за курбан – теле, крава, овца, или че ще посребри крак, ръка, око (според
болния орган). След оздравяването курбанът се раздава в деня на светеца, а съответният орган от сребро се поставя върху иконата (Христов
1999: 40).

Ръце
Ръката е онази част от човешкото тяло, която е натоварена с най-богата символика. В традиционните вярвания тя има функцията на защитен символ срещу зло и уроки. Без съмнение символите, изобразени върху ръцете, имат предпазни и отблъскващи функции спрямо злите сили.
В преобладаващата си част ръцете са представени схематично и не се
отличават с анатомична точност. Някои от тях са изобразени до китките,
в други случаи е предадена дланта, гърбът ú, а съществуват и образци до
рамото. Представянето само чрез китката следва канона на създаването
на металните обкови на иконите.
Най-често оброчните дарове с изображения на ръце се посвещават
на Св. Богородица. Още в античността вотивните ръчички са принасяни
на олтарите на боговете с космогонични функции и продуцираща сим-
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Вотив – фигура на мъж, изработена с молба
за желана професия

Вотив – молба за добиване на рожба в
семейството

Вотив – изработен като дар с благодарност за
добита рожба

Вотив – женска фигура с ръце в молитвена
поза. Ръцете са вдигнати и разтворени в найстария молитвен жест.
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Вотив къща, изработен с цел молба или
благодарност за дом

Вотив с молба за здраве на животните и
плодородие

Вотив на светец с шарнирна халка за
окачване. Носи се върху верижка до
изпълнение на молбата, отправена от
притежателя му.

Вотив ръка, изработен с цел предпазване от
зло и уроки, вероятно посветен на
Св. Богородица

волика – Изида, Баал, Сабазий, Атаргатис, Юпитер Долихен (Вж. Инкова 1997: 207). Символът на ръката се среща в тъканната и везбената
орнаментика по т. нар. суврени възглавници за младоженци, по сватбени байраци (с. Ябланово, Сливенско), върху различни обредни хлябове
– все вещи, свързани със сватбената и родилната обредност. Предвид
продуциращите функции на Св. Богородица – Божията майка, посвещаването на вотивна ръка на нейните икони може да се приеме не просто
като молба за лечение на конкретна болест, а като желание за помощ и
благополучие.

Крака
В преобладаващата си част вотивите крака са примитивно изработени, като в различни случаи се натъкваме на стремеж на майстора към
релефно изображение на коляното и прасеца, на пръстите на краката
с ноктите, оформление на петата с шнуровидни линии. Декорацията е
концентрирана в горната част на крака. На места имаме бордюри или
маншети, на други просто са пресъздадени стилизирани цветя, листа и
гранули. Съществуват и образци от ковано сребро, декорирани в горните
части с розети, около тях полурозети и листа, а на пръстите на крака са
отбелязани и ставите (вотив от Чипровци, НЕМ, инв. № 1249).

Глава

Вотивите глави най-често се характеризират с известна скованост на
образа, характерна за култовите релефи у нас, а и в повечето страни от
Изтока. Той е характерен и за персонажите в повечето произведения на
тракийската торевтика. Този пластичен начин на представяне е стар и в
Палмира съществува още при култовите релефи и продължава при надгробната пластика. Според Хр. Дерменджиев тази традиция вероятно е
внесена от Индия и Партия (Дерменджиев 1978: 21).
Съществуват и образци, при които лицето и прическата са детайлно
пресъздадени. В региона на Карнобатско има вотивни лица, в които до
голяма степен е визуализирана семантиката на множество символи. Това
са релефни лица на мъже с бради, завършващи с въжеобразен орнамент.
Прави впечатление, че сключените вежди и носът наподобяват формата
на обърната котва. Това личи особено ясно на гърба на вотивите. В два
от образците се отбелязва и „трето око“, което говори за източно влияние. Много вероятно е те да са свързани с професията на поръчителя
(моряк/рибар) и да са поднасяни за здраве и успех на мореплаватели.
Проблемът се нуждае от по-обстойно проучване, защото в региона има
и преселници от Беломорска Тракия и Мала Азия.
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Око/ очи
Между петте ни сетива най-важно е зрението с неговия малък орган
окото и нищо в живота не изпълнява толкова важна задача като него. В
миналото се е вярвало, че различни хора имат възможността с погледа си
да омайват други, особено деца, и да им причинят вреда (Костов 1921:
91). Окото се свързва със светлината и божественото знание, то е олицетворение на душата и помислите на човека.
Вотивните очи представляват контурно елипсовидно изрязани или
изчукани пластинки, като често се срещат образци с повдигнат релеф.
Съществуват още изрязани и декорирани с дребни гранули или редуващи се точки, други – крайно примитивно изрязани и декорирани. При
някои са подчертани добре ирисите, при други – миглите и веждите.
Освен практиката да се пришиват вотиви оченца върху детските
шапчици, те се поднасят като дар с молба за изцеление или благодарност
за получено такова. При проблем с пълна слепота се поднася вотив от
две очи, съединени в предния ъгъл.

Други вотивни човешки органи
Прави впечатление, че традиционният човек има завидни познания
за вътрешните органи на човешкото тяло. До нас са достигнали вотиви
на сърце, бял дроб, бъбреци, стомах, черва и полови органи. При вотивите на ръце и крака визуализацията само на пръсти, длани, китки, ходило
и прасец като болни вероятно ни показва мирогледната представа за органа като цялост – не само като външен изглед, но и с кости, мускули и
пр. Може би заради това няма вотиви, изобразяващи отделни мускулни
или костни групи, независимо че самите вотивни органи са свидетелство за доста добро познаване на анатомията на човека.

Животни и оръдия на труда
Някои от вотивите са свързани с пожеланията и очакванията за плодородие и успех в полската и стопанската работа, като ще говорим и за
животни. Това са вотивите яреми, рала и лемежи. Изработката им е прецизна и те са умалени копия на истинските образци, които се ползват за
запрягане и работа с животните.
При заболявания на домашните животни техните стопани поставят
вотиви с техните изображения върху иконите на светците, които ги пок-
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ровителстват – св. Власий1, св. Модест2, св. Силвестър. Вотивите, които
се поставят върху иконите на светците, на практика заместват действителната жертва.
В колекциите на музеите у нас се съхраняват изображения на вол/
двойка волове – чифт, крава, агне, коза, кон, магаре и куче. Някои от фигурите са прецизно изработени, като точно са пресъздадени частите на
телата на домашните животни. Други са произведения на примитивното
изкуство и трудно може да се определи видът на животното.

Други
Срещат се и вотивни фигурки на хора, които биха могли да бъдат интерпретирани като представители на различни професии. В колекцията
на музея от Бачковския манастир има няколко вотива на мъже с книги. В
изложбата представяме и няколко фигурки на свещеници. В колекцията
на НИМ има вотив от Габровско, който изобразява мъжка фигура в цял
ръст с мустаци, облечена в традиционно облекло – потури и салтамарка.
В лявата си ръка държи кръст. Вероятно фигурата изобразява човек, числящ се към определен еснаф.
Има и образци на къщи, които произхождат от региона на Пловдив.
Те са релефно изковани и специално внимание е отделено на архитектурните детайли и интериорното оформление (притежават прозорци,
врати, дори и пердета).

Вотивни практики днес
През 1922 г. Ст. Л. Костов разказва за вотивните практики у нас като
за вече загубени. Стартирайки работата по проекта „Вотиви“, смятахме,
че ще видим вотивни фигурки само в музейните сбирки и че споменът
за тях ще е отдавна изчезнал. За наша изненада (и щастие) по време на
1 Култът към св. Власий е особено силен в региона на Странджа (Малко Търново). В житието
на светеца се разказва, че той е приятел на дивите животни. В научната литература се среща
твърдението, че той е аналог на славянския бог Велес. Денят на светеца се празнува във връзка
с болестта влас, която върлува по добитъка. В някои български региони Власовден се свързва и
със земеделието и се празнува, за да се осигури пълен клас. На този ден се спазват редица обредни забрани за здраве на добитъка.
2 В Беломорска Тракия, Странджа и Родопите е популярен и св. Модест. Според народните
вярвания той, наравно със св. Георги, е покровител на земеделци и овчари, на едрия впрегатен
добитък. Според едно от преданията св. Модест научил хората как да впрягат воловете и да орат
нивите си. В житието му се разказва, че той възкресил и изцерил добитъка на един йерусалимски жител. Иконите му са много популярни в посочените региони. Върху тях той е представен
в архиерейски одежди сред планински пейзаж, а около него присъстват стадо и овчар, който
поднася жертва – агне. В научната литература е застъпено схващането, че светецът е приемник
на функциите на античния бог Хермес.
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теренните ни проучвания научихме, че все още има места в страната,
където в храмовете се пазят вотивни предмети. Наричат ги умалително
„фигурки“. Те не само се съхраняват в храмовете, но и все още се използват. Когато някой има проблем, отива и взема от храма от църквата фигурката на болния орган, занася я в дома си, привързва я около тялото си
и преспива с нея. След това тя се връща, за да помогне и на други хора.
Местните споделят, че има и хора, които забравят да ги връщат. Когато
са изцелени, при връщането им хората дават някакъв дар, който се ползва от храмовото настоятелство за различни потребности.
В църквата в с. Гарваново ни посрещна баба Елена. Отидохме в това
село, тъй като научихме за наличието на вотиви в храма „Св. св. безсребреници Козма и Дамян“. Оказа се, че от наличните преди около двадесет години над 20 вотива сега в храма са останали само четири. Другите
хора от селото са ги вземали, за да се лекуват с тях (вотивът се привързва
за болното място и се пренощува с него), но не са върнати в църквата.
Подобна история ни разкри и отец Тодор от Асеновград. По неговите
думи в Рибната църква в края на 80-те години е имало „доста“ вотиви,
но вземани от миряни, те не са били връщани. Така днес в църквата няма
нито един. Но той сподели, че когато преди две години бил в Атон, там
в една от църквите, освен характерните за Гърция вотиви, видял и дарен
олимпийски златен медал от Олимпиадата в Атина преди четири години.
Любопитно бе споделеното от колегата Красимира Костова от музея в
Средец за двата дарени вотива архангели, които се поставят на Царските
двери в църквата, за да ги пазят и пропускат през тях само свещенослужител с определен сан. В Средец попаднахме и на възрастна жена, която
си спомни, че през 1948 г. в църквата е имало доста вотиви. Тамошният
свещеник бил възрастен и имал проблеми с новата власт. Ето защо той
казал на хората: „Вземайте вотивите в дома си – да ви пазят къщите,
че комунистите са много лоши“. Така пътят на вотивите в един регион е
прекъснат, но функцията им е променена – те вече битуват като домашни
амулети.
В множество храмове в православни и католически страни могат да
се видят вотивни фигурки. Практиката съществува и днес в Гърция, Испания и Португалия. Често заедно с фигурките се закачат и снимки на
хора, за които се търси Божията помощ.
Тези разкази, споделени по време на проучванията ни, потвърждават
хипотезата ни, че „класическите“ вотиви в България спират да се изработват и даряват, както и изчезват от спомените на хората през периода на
социализма. Причината вероятно се корени във факта, че да се дари вотив
на църква или на свещено място през този период е доста ясно заявяване
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на религиозност от страна на индивида, което би му донесло неприятности в личен или професионален аспект.
Днес в някои църкви миряните оставят в знак на молба или благодарност синджирчета от злато и сребро, часовници, пръстени, обеци. В
храма „Успение Богородично“ в Несебър може да се види значка на гръцки полицай. В църквата „Св. Богородица Благовещение“ в Асеновград,
по-известна като Рибната църква, могат да се видят множество дарове.
Църквата е наречена така заради купола, направен от ламаринки под формата на люспи. В аязмото на храма плуват рибки, за които се смята, че
изпълняват съкровените желания на вярващите, но че само праведните
могат да ги видят. Пред храмовата икона висят множество златни и сребърни синджири, пръстени, обеци и една ажурно изработена рибка. Тя е
била поднесена като дар преди две години от жена от София.
В храма в с. Горни Воден пред иконата на Богородица виси стар вотивен наниз, а в ризницата на иконата има накити и една златна ябълка
със скъпоценен камък. Местните разказаха, че този дар е бил предоставен
от турчин, чиято съпруга е добила мечтаната рожба след докосването до
иконата по време на нейното пътуване до Кърджали. Така практика на даване на принос, оброк на даден светец е запазена и трансформирана днес.
Темата за вотивите е обемна и разнообразна и навлиза в полето на
широк кръг дисциплини – история, етнология, изкуствознание, религия
и антропология. Споделената концептуална рамка е в основата на обредните предмети, които след акта на освещаване добиват нова категория и
специален етап в живота на даден материал. Поставянето на дневен ред
на проблематиката за вотивите е възможност да се разшири тематиката
на изследването им, да се продължи издирването на информация за тях.
Надяваме се, че изложбата ще даде възможност за спомняне на старите
практики и споделяне на фамилни и лични истории, свързани с вотивите
и тяхната символика, да подтикне майстори да изработват подобни фигури, а вярващите да ги даряват в храмовете.
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Музей на куклите

Магията на
театралната кукла
Красимира Христова

Музеят на куклите в град Варна е единственият по рода си музей за
театрални кукли в България. Той е открит на 12 юли 1985 година, когато
отваря врати настоящата сграда на Варненския куклен театър. Създаден е
по идея на Велико Бърнев – драматург в театъра по онова време. Експозицията включва близо 140 театрални кукли, както и елементи от декори,
участвали в репертоара на театъра в периода от 1952 до 2003 година. Подбрани са кукли от емблематични за Варненския куклен театър спектакли,
печелили награди и отличия както от национални, така и от международни
фестивали и прегледи на кукленото изкуство. Художественото оформление
на експозицията е дело на художничката Цветана Векова. В три витрини са
изложени и част от наградите, медали и дипломи, с които е отличена трупата на варненските актьори.
Посетителите могат да проследят усъвършенстването на куклоконструкцията и етапите в развитието на куклената сценография у нас, разглеждайки творбите на водещи български сценографи – като арх. Иван Цонев,
Майя Петрова, Майя Кузова, Вирджиния Петкова, Любомир Цакев, Енчо
Аврамов, Ангел Неделчев, Петя Стойкова, Силва Бъчварова, Анна Пулиева, Васил Рокоманов, Коста Ортодоксов, Ани Игнатова и др. Постоянната
експозиция включва театрални кукли от спектакли за деца като: „Румето и
старият лъв“, „Буратино“, „Коледна приказка“, „Златка златното момиче“,
„Славеят“, „Коледна приказка по библейски сюжети“, „Новите приключения на Бубу“, „Рибарят и златната рибка“, „Юнакът и златната ябълка“,
„Куцото петле“, „Ми-ши-ко и Ми-ши-сан“, „Нос в облаците“ и др.; кукли
от постановки за юноши: „Най-щастливият човек“, „Представление в чест
на барон Фон Мюнхаузен“; кукли от спектакли за възрастни: „Дама Пика“,
„Както казват французите“, „Любов, любов“, „Най-красивата война“, „Птиците“, „Божествена комедия“, „Херкулес“, „Сън в лятна нощ“.
Варненският куклен театър е основан преди повече от 60 години от Георги Сараванов – самоук режисьор и художник. За рождена дата се приема
18 август 1952 г., когато се е състояла премиерата на първото представление
„Патенцето“ от Нина Гернет, режисура и сценография Георги Сараванов.
След успеха на „Патенцето“ театърът става културен институт към Град92

„Куцото петле“

„Коледна приказка“ по библейски сюжети

„Коледна приказка“ по Туве Янсон

„Румето и старият лъв“

„Юнакът и златната ябълка“

„Славеят“
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Кукли на Георги Сараванов

„Дама Пика“

„Буратино“

„Новите приключения на Бубу“
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Лого на музея

ския народен съвет. Предоставят се за постоянно ползване помещения за
канцелария и ателиета. Тържественото откриване на салона на бившия
булевард „Карл Маркс“ №5 става на 27 декември 1953 г. с премиерата на
спектакъла „Златната рибка“ по Пушкин, постановка и сценография Георги
Сараванов.
Наред с традиционните системи театрални кукли, представени в музея
– като явайки, кукли на щеки, марионетки (на конци), сицилиански марионетки, маротки, мимически, ръкавични кукли (петрушки), маняйки, кукли
маски (кукли великани), естрадни кукли, кукли от театъра на сенките, кукли на маса и други, – голям интерес представляват механизираните кукли
с клавишна система, които са и най-старите в експозицията (участвали са
в репертоара на театъра още от неговото основаване). Те са уникални, тъй
като сложната конструкция и механизмът на задвижване са изобретение на
Георги Сараванов. Тези кукли наподобяват марионетките, но за разлика от
тях водачът е сменен с клавиатура и куклата се води отдолу, под нивото
на фигурата. Водачът и клавишите са изработени от дърво, като към всеки
отделен клавиш е прикрепена месина, захваната в горната си част за отделен елемент от тялото на куклата. По този начин, чрез боравене с няколко
клавиша едновременно, се е раздвижвала куклата. Куклите на Сараванов
са много прецизно и детайлно изработени, тъй като целта му е била те да
наподобяват в най-голяма степен човека както визуално, така и по отношение на движенията. Този стремеж на Сараванов е открил пътя за сериозно
обогатяване на бедната тогава у нас технология за направа на театралните
кукли. Неговото пристрастие към максимално раздвижената кукла изисква
изключителна кукловодна техника и концентрация от страна на актьорите.
Първата му страст са марионетките, които сам изработва, и дори създава
артистичен номер, с който участва в няколко циркови програми.
През 1946 г. Сараванов основава в Пловдив първия марионетен театър
в България, след което е поканен от варненската общественост да основе
куклен театър и в нашия град. В началото театърът във Варна работи на
полупрофесионални начала, повечето от актьорите са с музикално образование, понеже още не е имало специалност „Актьорско майсторство за
куклен театър“ в тогавашния ВИТИЗ. Сред по-известните имена на първите
актьори са Йорданка Ковачева, Руска Цекова, Петя Мандаджийска, Олга
Пенева, Недка Пинтева, Борис Желев, Роза Бозаджиева, Антон Кутиков,
Стефан Войков и др.
Георги Сараванов е директор на Варненския куклен театър от 1952 до
1958 г. По време на неговото ръководство е и първата изява на театъра в
чужбина, а именно участие в Първия международен фестивал на куклените
театри в Букурещ през май 1958 г.
Част от експонатите са участвали в изложба на кукли на ХII международен фестивал на куклените театри в Толоса – Испания, през 1994 г. През
1996 г. – изложба на музея на XVII конгрес на УНИМА и Световния куклен
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фестивал в Будапеща – Унгария. През май 2005 г. част от музейните експонати са включени в изложба на българска куклена сценография, представена на Международния куклен фестивал в Суботица – Сърбия.
Единствен по рода си в България и един от малкото в Европа, варненският Музей на куклите е открит през 1985 година. Експозицията
представя близо 140 театрални кукли, както и елементи от декори.
След прекъсване от 1990 до 2002 година тя е отново подредена от художничката Цветана Векова.
Първи ни посрещат уникалните кукли на основателя на театъра
Георги Сараванов. След тях във вълнуващото шествие се включват
по-младите им „колеги“ от 24 емблематични спектакъла на театъра,
играни от 1952 до 2002 година. В три витрини са подредени техните
медали и отличия. Така експозицията свързва ведно творческите усилия
на автори, режисьори, актьори, художници, конструктори. Проследени са различни техники, стилове, тенденции в развитието на този своеобразен жанр на приложното изкуство, авторския почерк на водещи
български сценографи – като арх. Иван Цонев, Майя Петрова, Любомир
Цакев, Майя Кузова, Анна Пулиева, Ангел Неделчев, Коста Ортодоксов,
Петя Стойкова, Енчо Аврамов, Васил Рокоманов и други.
Музеят на куклите бе представен в специална изложба на фестивала в Толоса – Испания, през 1994 г.; на XVII конгрес на УНИМА и Световния куклен фестивал в Будапеща – Унгария, през 1996 г.; на Международния куклен фестивал в Суботица – Сърбия, през 2005 г.
Разходката е съпроводена с увлекателна беседа и обогатява театралната култура на зрителите. Заповядайте!

Контакти

Музей на куклите

Адрес: 9000 Варна, ул. „Шейново“ № 5,
Красимира Христова – уредник
тел.: 052/ 608-172; 052/ 607-843; тел./ факс: 052 /607-842;
моб. тел.: 0885 12 40 12
e-mail: kas_@abv.bg; office@vnpuppet.com; varnapuppet@abv.bg
www.vnpuppet.com
Работно време:
Зимен сезон
вторник – петък: от 10:00 ч. до 17:00 ч.
събота: от 10:00 ч. до 14:00 ч.
почивни дни: неделя и понеделник
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на медицината
Обществена колекция „История
черноморско
на територията на българското
на медицината)
крайбрежие“ (Музей по история

Одисеята на един музей
Ивелина Димитрова

Обществената колекция „История на медицината на територията на
българското черноморско крайбрежие“ в град Варна е единствена по своята същност в страната и известна в публичното пространство като Музей
по история на медицината. Колекцията е разположена в сградата на първата
благотворителна болница по нашите земи. Средствата за построяването ѝ са
дарени от варненския търговец Параскева Николау.
В началото на XIX в. Параскева Николау напуска Варна и се заселва в
Одеса, Русия. В края на своя живот завещава на родния си град голяма сума
сребърни рубли. Те се използват за строителство, издръжка на болните и заплати на персонала. И досега над входа на сградата на музея стои паметна
плоча на гръцки език в превод на доц. д-р Владимир Д. Василев, която гласи:
„Тази болница като дворец издигна Парашкева Варненец, син на Николая, от благочестие на обществото, за странниците и тукашните, предостатъчна за нас, дарявайки на всички дар здраве, като служи състрадателно и предано на Христа, като вършеше това. С това той доказва любовта
си към ближните си. Сградата се издига величествена като пожелание за
него, за благословия на поколенията и венец на отечеството. Нека Христос
му даде добро на небесата, усърдие на тукашните и опазване от болест.
Това благодарната до висшите небеса, Варна написа по желание на цялото общество с Танталидов епос. В лето господне 1861 г. От архиепископа
Порфирий и ефорите: Панко Георгиу, Васил Сулини, Ат. Харитопуло, Ст.
Теофанис, Евстати Мавромату.“
Болницата приема първите си пациенти през 1869 г. и разполага с 12
легла и 8 души персонал. Напълно безплатно в нея се лекуват болни от всякаква народност – българи, турци, гърци, албанци, финландци и други, като
лечението се извършва от дипломирани лекари. За нуждите на болните се
обособява градина и се строи параклис „Св. пророк Илия“, обслужван от
свещеник.
През годините сградата има различни предназначения – била е военен
лазарет, холерен изолатор, инфекциозна болница, противобясна станция,
бактериологична станция, хигиенно-епидемиологичен институт, а през
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1927 г. към една от постройките е открит и първият общински Майчин дом
във Варна.
Идеята за създаване на Музей за история на медицината възниква сред
варненската медицинска общност по време на честването на едновековния
юбилей от основаването на благотворителната болница на Параскева Николау. Основание за това дават наличието на сграда ветеран – свидетел на
етапите, през които преминава здравеопазването, историческите дадености на древния Одесос и Черноморието като люлка на цивилизацията, както
и богатството от медицински школи, събития и изтъкнати медици, с които
изобилства районът. През 1978 г. идеята прераства в решение на Окръжен
народен съвет – Варна. Сградата е освободена от помещаващия се в нея хигиенно-епидемиологичен институт. Националният институт за паметниците
на културата ѝ прави реставрация и я предоставя за нуждите на създаващия
се тогава музей. Комплексът от възрожденска сграда и параклис през 1982 г.
е обявен за паметник на културата.
Задачата за създаването на Музей по история на медицината е възложена
на д-р Иван Капинчев. Той определя концепцията за музейното изложение и
координира дейността на екипите от специалисти. Съвместно работят изтъкнати археолози, антрополози, етнографи, историци, фармацевти, историци
на медицината, архитекти и др. В резултат на усилията им се оформя една
цялостна концепция. Събраните материали са от цялата страна и това определя общонационалния облик на музея.
Музеят отваря врати през 1985 г. Първоначално той е звено към Института по здравна просвета–София със статут на Музейна сбирка по история
на медицината. От края на 2016 г. Обществената колекция „История на медицината на територията на българското черноморско крайбрежие“ (Музей по
история на медицината) е част от структурата на Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.
На площ от 400 квадратни метра в три хронологично подредени изложбени зали и две фоайета се проследява развитието на медицината като практика, изкуство и наука от най-дълбока древност до наши дни.
Първа експозиционна зала обхваща периода от V хилядолетие преди
Хр. до края на XIV в. след Хр. Тук е изложена една от най-богатите в страната палеоантропологични колекции. По костния материал, намерен при археологически разкопки, може да се съди за здравното състояние и болестите
на древните хора по нашите земи, за тяхното отношение към живота и смъртта. Показани са видовете погребения – хокерен, трупоизгаряне (кремация) и
християнски тип погребение. Възстановките по черепите демонстрират как
са изглеждали хората, живели по тези места през различните епохи. Черепът
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Учебна практика на студенти от ВМИ–Варна с ръководители доц. д-р В. Василев
и доц. д-р Л. Петрова заедно с народни лечители от с. Ягнило

Витрина на Български червен кръст

Възстановка на аптека от края на IX в.

Медицинска апаратура от началото на XX в.

Стетоскопи
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Старинни зъболекарски клещи

Рентгенов апарат, изработен в работилница в
Пловдив през 1950 г.

Пластична антропологична реконструкция
на глава на череп от гроб №3 от
раннохалколитните гробове край Варна на
26-годишен мъж. Автор на възстановката
д-р Й.Йорданов

Зъболекарски стол от края на XIX в.
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Череп с трепанация от средновековен некропол в кв. Трошево
край Варна – IX–X в. на 30–35-годишен мъж

Монети с образи на богове лечители – Асклепий, Хигия, Херакъл, сечени
и намерени по нашите земи

Личното бюро на проф. П. Стоянов
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с преживяната трепанация и представените черепни деформации са също акценти в тази зала.
Интерес представляват железните и бронзовите медицински инструменти от времето на траките, гръцката колонизация, римската империя и началото на българската държава. Изложени са монети с образи на здравеносни
божества – Асклепий, Хигия, Телесфор и други. Сечени и намерени по нашите земи, те потвърждават значението на медицината в онази древна епоха.
Във Втора експозиционна зала е показана медицината през османския
период и Възраждането. Изложени са икони на светци лечители – безсребърници. Акцентът тук е поставен върху народните методи на лечение, практикувани по манастирите, от селските свещеници и знахари, както и сред
обикновените българи, които препредавали помежду си познания за полезни
билки и здравни методики. Представени са гърнета за съхранение на полезни
лечебни средства, старинни клещи за вадене на зъби, лечебна кал (мумио),
луга, непрана вълна, гривни за регулиране на кръвното налягане и др. Отделено е внимание на суеверни методи като баенето, леенето на куршум и пр.
Някои от тези практики все още се използват в някои краища на страната.
Забележителни са и предизвикват интерес хомеопатичният набор от XIX
в. от гр. Трявна, витрините, посветени на Червения кръст, и чуждестранните
университетски дипломи на първите български лекари.
Трета експозиционна зала включва периода от началото на Руско-турската война от 1877–1878 г. до средата на XX в. Изложените тук експонати най-близко кореспондират със съвремието. Могат да бъдат видени лични вещи и документи – собственост на видни медици, както и разнообразно
оборудване и апаратура – от ехограф до ръчно съграден рентген от 50-те години на XX в., изработен в гр. Пловдив. Възстановката на лекарския кабинет
дава възможност да се добие реална представа как е изглеждал един частен
кабинет от началото на XX в.
Тук може да се види личното бюро на основоположника на хирургията в
България проф. д-р Параскев Стоянов, който е работил и във Варна (патрон
на варненския Медицински университет). Също така е запазена бебешката
теглилка, използвана в първия общински Майчин дом.
Изложените зъболекарски столове и инструменти проследяват зъболечението от края на XIX в. до 50-те години на XX в. Интерес представляват
показаните крачни бормашини.
В отделно помещение е разположена старинна аптека – с резбовани дървени стелажи, кристална вазария, хавани и други прибори от „кухнята“ на
аптеките.
Към колекцията има и богата сбирка от специализирана стара медицинска и историческа книжнина. Тя се състои от над 5000 книги, списания,
вестници и други на различни езици, които са вече библиографска рядкост
и могат да служат на всички, занимаващи се с история на медицината. За103

лите, от друга страна, са база за обучение на студентите от Медицинския
университет във Варна и от Медицинския колеж. В новосъздадения „Детски
образователен кът“ най-малките посетители на музея получават знания за
здравословен начин на живот чрез детска специализирана литература, образователни табла и презентации.
Обществената колекция „История на медицината на територията на българското черноморско крайбрежие“ (Музей по история на медицината) е не
само място, където се съхранява споменът за миналото на медицината, а и
институция, в която се организират тържества, срещи, изложби, конференции и много други, разнообразни по вид мероприятия. Със специфичното
си, неповторимо излъчване експозицията докосва и дарява всеки посетител
с любопитни знания, превръщайки се в един от притегателните културни
обекти в страната.
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а
Музей за Нова история на Варн

Музей за нова история
на Варна
Кънчо Григоров

Началото е поставено през 1954 г. с първата експозиция в сграда, построена през 1880 г. в Морската градина, непосредствено зад Казиното.
Сега там се намира Радио Варна. Тази експозиция обхваща периода от
1878 г. до 1944 г. Музейните работници обработват значителен снимков,
архивен и документален материал, като акцентът е върху революционните борби в тогавашния Варненски окръг.
С времето нарасналият фонд с експонати, събрани от Станка Антонова – първият уредник на музея, налага преместването му в нови помещения. По този начин бъдещата експозиция би могла да обхване повече
теми. Тогавашното градско ръководство предоставя на музейните специалисти през 1964 г. сграда, намираща се на улица „Осми ноември“ №3,
която е архитектурен паметник на културата и е построена в началото на
30-те години на ХIХ в. Зданието е двуетажно и е с масивна каменна зидария, разположено е в непосредствена близост до Малки римски терми
и църквата „Света Параскева“. Строено е вероятно по подобие на каменните къщи от Средиземноморието. От него в посока ул. „Сан Стефано“
започва малък архитектурен комплекс от къщи на арменски, еврейски и
гръцки фамилии. Сградата на ул. „Осми ноември“ изпълнява различни
функции – през 1851 г. тук се помещава Белгийското консулство, след
това е адаптирана за хотел. Метаморфозите със зданието продължават,
когато след Освобождението ни за кратко време е и дом на курсантите
от Машинното училище, а до края на 1929 г. в нея се намира Окръжният затвор на града. Впоследствие е била складова база, след 1944 г. тук
са настанени и наематели, които не са имали свои жилища.
Тъй като сградата през 1964 г. е в недобро състояние, адаптирането ѝ за нуждите на един от варненските музеи продължава близо пет
години. Тогава е оформен приземният етаж (сутерен) със съдействието
на арх. Камен Горанов, което дава възможност бъдещата експозиционна
площ да бъде разположена на 600 кв.м, по 200 кв.м на етаж. Това става
факт на 04.08.1969 г., когато е открит Музей за история на капитализма
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и работническото революционно движение. Автори на концепцията са
Костадин Стоянов, Жечка Аргирова и Вихра Димитрова – уредници по
това време в музея. Идеята им е реализирана от Любомир Йорданов –
ръководител на художествения колектив от София. От наименованието
на музея става ясно, че освен за политическите борби и партизанското
движение, на посетителите се предоставя информация, свързана с икономиката, политиката и културата на Варна и окръга.
Следващото поколение музейни специалисти, постъпили на работа
в края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век, продължават делото на предшествениците си. Със своята събирателска дейност те
обогатяват фондовете с колекции за историята на нашия град през първите четири десетилетия на ХХ в. Длъжни сме да отбележим имената на
Красимира Томова, Веселин Василев, Лена Тасева и Елена Бъчварова.
Първите двама са завеждащ отдели, като Красимира Томова заема тази
длъжност в продължение на 20 години. Благодарение на техния труд в
инвентарните книги на отдела са записани над 16 000 музейни единици.
Експонатите постъпват като откупки, а в по-голямата си част и – от дарения. Практика, която съществува и до наши дни. Затова ние дължим
голяма признателност на нашите дарители за вещите, съхранявани в семействата им, които стават достояние на широк кръг публика, учейки я
на родолюбие и уважение към предшествениците ни.
След промените през 1990 г. с решение на Министерството на културата се създава нова по същество експозиция – тази на Музея за нова
история на Варна. Открита е на 22 ноември 1991 г., като за нейната реализация основна заслуга имат Красимира Томова, Елена Бъчварова
(уредник-фондовик), както и Александър Минчев, по това време директор на РИМ – Варна.
На три нива с изложбена площ приблизително около 600 кв.м е проследено превръщането на Варна в основен пристанищен град на страната, значим за времето си индустриален и търговски център в национален
мащаб, единствен международен морски курорт и не на последно място
носител на още една титла – Лятна културна столица на България.
Експозицията запознава посетителите с историята на следосвобожденска Варна от 1878 до 1944 г.
В приземния етаж са експонирани материали, свързани с развитието на занаяти като: печатарство, дърводелство, обущарство, шивачество,
модно ателие (дрехарство). Във втората половина на залата има образци
от производство на текстилни и металообработващи предприятия, създадени с привличането на европейски капитали. Подобаващо място е
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Общ изглед

Сградата на музея през 1928 г., когато е
Варненски окръжен затвор

Пристанището на Варна

Пълен списък на кметовете на Варна от
Освобождението до 1944 г.

Писалищно бюро на кмета Янко Мустаков
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Кът със стенопис „Заливът на Варна“
рисуван от сценографа Тодор Игнатов и
съпругата му Красимира Игнатова – 2003 г.

Библиотека на Димитър Попов

Афиш „На бяло сладко и спомени за Варна“
– дългогодишна традиция на музея
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Ресторант-бирария с лятна градина със
собственик Димитър Маленов, намирал се
на мястото на хотел „Черно море“

Писалище на юриста Димитър Попов,
завършил право в чужбина

Поздравителен адрес към всички дарители

Пристанището на Варна, открито
през 1906 г.

Рекламен надпис за откриване на нова
дрехарница (модно ателие)

Общ изглед

Конференция на Клуб „Стара Варна“ за
опазване на сгради, архитектурни паметници
на културата

Витрина, посветена на Антон Новак – създател на Морската градина
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отделено също и на банковото дело, акционерните и застрахователните
дружества с открити клонове във Варна, Международната промишлена
изложба. Представени са и образци от хранително-вкусовата индустрия.
Специален експозиционен кът е посветен и на Пристанище Варна, открито през 1906 г. Той, както и адвокатската кантора на втория етаж са
части от предишната експозиция до 1990 г. По този начин смятаме, че
за да бъде поднесен коректно на посетителите даден продукт, не трябва
да се влияем от наличието на определена конюнктура (доколкото е възможно).
Материалите, подредени във фоайето на музея, в момента запознават
гостите с дейността на варненските кметове, започвайки с временното
руско управление и завършвайки до 1944 г. В този си вид експозицията е
от 2006 г. Преди нея беше отделено подобаващо място и на участието на
Осми Приморски пехотен полк във войните за консолидация на България. Тази част от музея е предвидена и за гостуващи изложби.
В следващата зала на първия етаж чрез богатата колекция от илюстровани картички и снимки от стара Варна нашите гости виждат превръщането на града в селище с модерна за времето си архитектура. Показани са емблематични за града здания и човек неусетно се потапя в
атмосферата на тогавашна Варна, която е и лятна столица на културата.
Завършваме с представянето на експозицията ни, като се отправяме
към втория етаж. За нейната реализация заслуга имат Тодор Игнатов-сценограф във Варненския театър, и съпругата му Красимира Игнатова.
Като консултант при аранжирането на таблата със снимки от тогавашна
Варна, помощ оказва и изкуствоведът Румен Серафимов. След няколкогодишни строителни перипетии на 21.05.2003 г. е открита най-новата ни
изложбена площ. Пресъздадени са: част от търговска улица, интериор на
хотелска стая, кафе-сладкарница, ресторант-бирария, фотографско ателие „Изгрев“, адвокатска кантора, магазин за луксозни дамски и мъжки
аксесоари, гостна стая, книжарница. Стремежът на музейните специалисти е чрез възстановка на сгради, голяма част от които не съществуват
вече, да се долови специфичната атмосферата на космополитна Варна в
първите три десетилетия на ХХ в. Идеята за този нетрадиционен метод
на експониране е на Елена Бъчварова и Красимира Томова. Тази част
от музея е предпочитана особено от младите посетители, понеже е подходяща за прожекция на документални филми за ученици, тържества и
концерти.
Музеят за нова история на Варна се е утвърдил през годините освен
с богатата си експозиция, и като значима част от културния живот на
града. Неговият фонд е използван за изследователска работа на редица
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колеги историци. Музейните специалисти вземат редовно участие в конференции от регионален и национален мащаб. Същевременно Музеят за
нова история на Варна е домакин на немалко прояви, една от които е „На
бяло сладко и спомени за стара Варна“. По традиция се провежда на 15
август – Деня на Варна. На този ден каним многобройните си дарители,
за да им засвидетелстваме уважението си за благородния им жест, когато
ни предоставят материали от семейните си архиви.
Първи и единствени доскоро участници сме във френската инициатива „Светлини и нощи в музея“. При нас тя е със свободен вход и програма с документални филми, както и проекти на ученици за миналото
на Варна.
Музеят е предпочитано място за концерти на изпълнители от Музикалното училище в града. От своя страна те участват в мероприятия,
организирани от нас.
Съвместно с колегата от Военноморския музей Владимир Павлов сме
организирали „Празник на улицата“ за живеещите наоколо съграждани.
Предоставяме залите на музея на живеещи във Варна от град Ямбол
два пъти в годината –януари и юли. Датите са съобразени с освобождаването на двата града от руските войски през 1878г.
При нас стават регулярни презентации на книги на автори като Борислав Дряновски – трета част от тритомника за Варна, Християн Облаков
– автор на поредица за известни варненски архитекти, доц. Георги Пецов (потомък на Петър Енчев) – представил двутомника си за Варна от
началото на ХХ в. до Втората световна война, Сия Стоянова – краевед,
автор на книги с очерци за града ни, Асен Дремджиев – със спомени от
детските си години, също така и наш дарител, Петър Стоянов – колега и
краевед, дарил архивите си на музея. Самото изброяване на споменатите
по-горе имена е факт, че те припознават музея като място, където предпочитат да запознаят аудиторията за пръв път със своите произведения.
Домакини сме и на конференции, организирани от група архитекти
и общественици – „Стара Варна“, радетели за опазването на архитектурното наследство на нашия град.
От шест години Музеят за нова история на Варна съвместно със
студио „Палас“ провеждат фестивал „Пътуване към миналото“ първоначално в залите на музея, а сега – и на други сцени.
Практика сред музейната гилдия е участието в изложби в страната
и чужбина с желанието повече хора да се запознаят с продукта ни. За да
не бъда голословен, ще спомена следните участия с материали от фонда
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ни по хронология:
• 1989 г. „Варна вчера и днес“ в Острава – по линия на побратимените с Варна градове;
• 1994 г. Ретроспективна изложба „30 години Международен балетен
конкурс“. Съвместно с колеги от отдел „Най-нова история“ – в залата
за гостуващи изложби. След нея Наталия Макарова, Юрий Долгушин и
Владимир Василиев дариха свои сценични костюми за фонда на колегите;
• 1997 г. „Стара Варна в снимки“-зала „Прибой“;
• 1997 г. „Кметовете на Варна“ – в залата на Общината;
• 1998 г. „Военни пощенски картички“ – във Военноморския музей;
• 1998 г. „Създаване на Българската администрация във Варна след
Освобождението“ – в Държавен архив – Варна;
• 1998 г. „Българските общини – законодателство, символи, знаци”
1878 – 1998 г. във Велико Търново;
• 1999 г. „Чехи и техните възпитаници във Варна“ – Археологически
музей – Варна;
• 2002 г. „Участието на Осми Приморски полк в Балканската война“
– в Балчик;
• 2004 г. „Варна – спомени с четка и обектив“ – Народна библиотека
в София;
• 2005 г. „Календарите от Възраждането до втората половина на ХХ
в. – Ямбол.
В броени редове не може да се каже всичко за една институция с повече от шестдесетгодишна история. Постарахме се да споменем макар
и кратко за хората, поставили началото на експозицията. Обогатяването
на фондохранилищата е дълъг и трудоемък процес. Това са го разбирали и братята Шкорпил, създатели на варненските музеи. Радостно е, че
фондът ни съхранява техни планове, както и чертежи на архитектурни
паметници, снимки на морските бани и други местни забележителности. Освен тях и други наши съграждани със силно развито чувство за
историзъм са се постарали да оставят за потомците снимки на работилници, на първите фабрики, както и документи за благоустройството на
града. При нас се съхранява малка част от фонда на семейство Мирски.
Като дарение са постъпили снимки и документи, събирани от краеведа
Ярослав Гочев. С предадените безвъзмездно от негови роднини снимки
и писмени материали, събирани години наред от Яро, както той с любов
е наричан от съгражданите си, се обогатяват фондовете на двата отдела
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– за нова и най-нова история. Част от дарението му е в постоянната ни
експозиция. И сега в неговия фонд, който е с отделна сигнатура, човек
може да открие все нещо ново за града и околностите му, пък дори и чрез
прочитането на една изрезка от вестник.
Тази всеотдайност на упоменатите по-горе личности за опазване на
историческата памет на нашия град ни задължава да се опитаме да бъдем
като тях. Доколко сме успели в това начинание, бъдещето ще покаже.

Биографична справка
Кънчо Григоров започва работа в музейната сфера на Варна като
работник на археологически разкопки през 1979 г. Първоначално – на
Варненския халколитен некропол, после – и при сондажи на територията на „Римски терми“, при разкопки на ул. „Сан Стефано“ и бул. „Приморски“. Впоследствие завежда фондовата част на Археологическия отдел при преместването му в бившата Девическа гимназия.
В края на 1986 г. постъпва като уредник в отдела „Най-нова история“
към РИМ – Варна, а от 2002 г. до сега изпълнява същите функции в Музея за нова история към същата културна институция.

Контакти
Музей за нова история на Варна
Варна, ул. „8 ноември“ №3
тел.: +359 52 632 677
Уредник: Кънчо Григоров
Работно време:
май – октомври:
10.00 – 17.00 часа,
почивен ден:
понеделник
ноември – април:
10.00 – 17.00 часа,
почивни дни:
събота и неделя.
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Музей на Възраждането

Музей на Възраждането
във Варна – поглед към
историята и настоящето
Марияна Николова

Покрай откриването на нови „етнографски комплекси“ и битови
къщи създаването и опазването на културното ни наследство изглежда
лека задача – какво му е сложното да прибереш две-три престилки на
баба, да струпаш на едно място няколко колела на каруци, мотовилки,
вретена... Истина е, че всяко усилие да опазим миналото си заслужава.
Но ни се струва твърде лесно и елементарно и не отчитаме това, което
един музей и всички негови служители в своята цялост правят и пазят.
Пропускаме и онези първи „ревнители на духа“, които с много усилия
събират, реставрират и поднасят наготово скъпоценности, които ни заобикалят. Дали това ще е прекрасният накит, дрехата с втъканите в нея
любов и изящество, иконата, която не само краси, но и закриля – всичко
е издирвано и съхранявано, за да достигне до бъдещите поколения.
Повече от половин век един музей пази историята на възраждането
на българщината във Варна, оформяйки се не само като едно статично
пространство, в което да влезеш и да разгледаш, а място, където да се
докоснеш до историята и в буквален, и в преносен смисъл. Защото, воден от древната мъдрост „Око да види, ръка да пипне“, българинът и до
днес си остава човек съмняващ се – истинско ли е това, ползвали ли са
го предците ни... И сякаш за да прекратят неверието в зародиш, идеята
на създателите на музея е била да приближат посетителя максимално
близко до епохата на Възраждането.
Музеят на Възраждането е открит официално на 4 октомври 1959 г. в
специално реставрирана за целта сграда (сн. 1, стр 117). Сградата е важна за Варна и жителите ѝ – построена е през 1861 – 1862 г. за нуждите на
първото българско училище „Св. св. Кирил и Методий“ и е тържествено
открита на 25 юли 1862 г. с цел да приюти българските ученици. Тук
през 1865 г. намира подслон и първата българска църква на града „Св.
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Архангел Михаил“, а само пет години по-късно на втория етаж е добавена пристройка, в която отваря врати и първото българско читалище
на Варна – „Възрождение“. На 27 юли 1878 г. в двора са посрещнати
тържествено руските освободителни войски. Така сградата, която и до
днес е съхранена на ул. „27 юли“ №9, става символ за града и жителите
му още със своето построяване. След Освобождението тя е използвана
известно време за девическо училище, няколко години – като начално
училище, а по-късно – като стопанско училище на дружество ,,Майка“.
От началото на XX в., след построяването на нови училища и църкви, е
изоставена и занемарена. Използвана като църква, отначало само в празнични и неделни дни, а по-късно всеки ден, тя става енорийска през
1936 г.1 През 50-те години на XX в. сградата е обявена за паметник на
културата и с решение на Министерския съвет на НР България е предоставена за експозиция на Музея на Възраждането. Пръв неин уредник
е проф. д.и.н. Велко Тонев, а художественото оформление е предоставено на Стоян Атанасов.2 Експозицията е завършена окончателно през
септември 1963 г. С помощта на гравюри, снимки, оръжие, документи,
старопечатни книги и други материали в нея е пресъздадена в най-общи
линии епохата на Възраждането в този край. По-голямата част от музейните материали са събирани в продължение на години още от първите
музейни работници – братя Шкорпил, Ан. Явашев, архимандрит Инокентий и други и са пазени до 1960 г. в Археологическия музей, откъдето
по-късно са пренесени в Музея на Възраждането.
Съществена част от фонда представлява и сбирката от църковна утвар, щампи и икони, които освен в Музея на Възраждането, са били изложени и в църквата музей ,,Св. Атанасий“ и за събирането и опазването
на които огромна заслуга имат проф. В. Тонев и художник-реставраторът
Петър Бранев. В резултат на съвместната работа на музейните специалисти с отец Мирон – представител на Варненско-Преславската митрополия, от тогавашните четири окръга (Варненски, Шуменски, Търговищки
и Толбухински (дн. Добрич) са събрани още над 500 икони.3 След обособяването на храма „Св. Атанасий“ като място единствено за богослужебни цели (1991 г.) и поради липса на сграда богатата иконна експозиция
е пренесена в сградата на Археологическия музей, където може да се
види днес.4
1 Тонев, В. (1964). Музеят на Възраждането във Варна. – ИВАД, XV, 132 – 134.
2 Стоянов, К. (1966). 60 години Народен музей във Варна. – ИНМВ, II (XVII), 16.
3 Стоянов, К. Цит.съч., с. 18; Бранев, П. (2006). С Велко в Музея на Възраждането (с. 90 – 91),
В: Спомени за Велко Тонев, Монтана.
4 „Музеят на възрожденската иконопис“ е обособен през 1965 г. в един от най-старите варненски храмове „Св. Атанасий“. Това е била втората експозиция с ценни икони в страната след тази
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Снимки: „Музей на Възраждането във Варна – поглед към историята и настоящето“

Сн. 1. Старата сграда на музея в периода
1959–2002 г.

Сн. 2. Нова сграда на музея на
ул. „Л.Заменхоф“ 21

Сн. 3. Ключалка с ключ от пристанищните порти
на Варненската крепост

Сн. 5. Зала от новата експозиция
на музея

Сн. 4. Възстановка на стая на взаимното училище
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Снимки: „Музеят на Възраждането – поглед към 2017 година“

Сн. 2. Витрина от изложбата „Опълченците на
Варна“ с част от новопостъпилото дарение от
наследниците на опълченеца Георги Сивков

Сн. 1. Традиционна изложба за
Трети март представя опълченците,
свързали имената си с Варна

Сн. 4. Първото знаме с герб е знаме
на Кралство Сабаудо (Кралство
Сардиния от XIX век). Знамето е
трицветно – зелено, бяло, червено.

Сн. 5. Бойно знаме на гарибалдийска
дружина – участник в похода на
Хилядата към Сицилия (1860 г.)
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Сн. 3. Бойни знамена в походите на Гарибалди
– част от изложбата „Гарибалди и българите –
Аргонавти на свободата“

Сн. 6. На тържествена церемония Антонио
Таркуинио дари знамето на Гарибалди на 27 юли
2017 г. на Музея на Възраждането.

Поради спорове за собствеността на сградата на ул. „27 юли“ №9
и влязло в сила съдебно решение след 2002 г. Музеят на Възраждането
е преместен на ул. ,,Славянска“ №21. За период от четири-пет години
той не разполага с постоянна експозиция, но представя периодично тематични изложби. От юни 2006 г. музеят намира нов дом на ул. „Л. Заменхоф“ № 21 в специално реставрирана къща във възрожденски стил,
строена през втората половина на XIX в. и служила за известен период
от време след Освобождението за девическо училище (сн. 2, стр. 117).
Новата експозиция е открита на 20 декември 2006 г., като художник-проектант е Цветана Векова, а автор на експозиционния план – гл. ас. Станка Димитрова.
Експозицията е разположена на два етажа и е съобразена с условията на сградата и богатия фонд, който притежава музеят. Идеята на
авторите е да се покажат най-характерните моменти от възрожденските
процеси във Варна – участието на Варна и Варненския край в руско-турските войни, икономическо развитие, културен живот, църковно-национални борби, революционни прояви и освободителни процеси.1 Първият
етаж представя Варна по време на руско-турските войни, засегнали града. Градът е част от т.нар. крепостен четириъгълник, оформящ се между
крепостите Силистра, Русе, Шумен и Варна. Важното военностратегическо значение се определя от естественото разположение на най-пряко направление между руската граница и столицата на Османската империя по суша.2 Многобройните сражения, водени в региона по време
на руско-турските войни от времето на т.нар. Първа Екатеринина война
(1768 – 1774 г.), войните от 1787 – 1791 г., 1806 – 1812 г., превземането
на Варна от руските войски през есента на 1828 г., превръщането му в
главна снабдителна база за съюзническите войски на Англия, Франция
и Османската империя по време на Кримската война през 1854 – 1856 г.,
са показателни за особеното значение, което се отдава на града в отбранителната система на Османската империя. Чрез литографии, гравюри
и оръжие са представени събития и личности, оказали влияние по време
на войните от XVIII – XIX в. В специално изработена витрина е експонирана ключалката с ключ от Пристанищните порти на варненската крепостна стена (сн. 3, стр. 117). Тези порти са били заключвани с половин
в криптата на храм-паметника „Св. Ал. Невски“. Изграждането ѝ става възможно благодарение
на съвместните усилия на В. Тонев, П. Бранев и арх. К. Горанов. За повече информация виж
Тонев, В. (1966). Галерия на възрожденската иконопис. – ИНМВ, ІІ (ХVІІ), с. 203 – 209.
1 Димитрова, Ст. (2012). Музеят на Възраждането във Варна – нов поглед към XIX в. (с. 67)
В: Град и памет – сборник с доклади от Национална научна конференция, Пазарджик 13 – 14
октомври 2011 г., Пазарджик.
2 Димитрова, Ст. Цит.съч., стр. 68.
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час по-късно от другите, като се е давала възможност на моряците от
корабите и закъснели търговци и пътници да се приберат. Ключалката
е един от малкото запазени артефакти от възобновената през 1835 г. по
заповед на султан Махмуд II и разрушена в началото на XX в., поради
разширяване на града, крепостна стена.
Експозицията на втория етаж е разположена в три зали. В зала 1 е
възстановена стаята на първото българско училище във Варна (сн. 4, стр.
117). Училището отваря врати през 1860 г. в къщата на брадваря Пейко
Пенев. През 1862 г., след специално разрешение за строеж (този документ се съхранява в музея и днес), е построена нова сграда за училище
(виж текста по-горе). По подобие на взаимното училище през 1961 г.
Велко Тонев съвместно с доц. Минко Гечев пресъздават обстановката на
училищна стая. Тази идея е реализирана за пръв път в България именно
в Музея на Възраждането във Варна. Днес посетителите могат да видят
възстановката и в новата сграда на музея, в която са изложени чиновете
с пясък, различни пособия за писане, учебници и тетрадки от епохата.
Запазена е оригиналната черна дъска с написаните кирилски букви по
нея, подарена от варненски търговец за нуждите на първото българско
училище. Интерес представляват разнообразните поощрения и награди,
които учениците са получавали за знанията си. Особено атрактивна за
децата и посетителите е възможността да седнат на чиновете и да пишат
с пособия отпреди 150 години.
Зала 2 представя Варна в различните етапи на търговска, културно-просветна и църковна дейност, както и участници в събитията от епохата (сн. 5, стр.117). След премахването на държавния монопол върху
търговията със зърнени храни, вълна и други селскостопански произведения (1835 г. и 1838 г.)1 се засилва стопанското значение на Варна.
Чрез различни принтове, пана и фотографии са пресъздадени събитията,
оказали не само влияние върху развитието на града, но и били от значение за българските земи – построяването на първата жп линия Варна –
Русе, изграждането на телеграфа, създаването на множество банкови и
търговски къщи, включително чуждестранни, отварянето на консулства
на различни държави. В няколко витрини могат да се видят портрети на
варненските учители и други личности, повлияли върху Възраждането и
спомогнали за създаването на българското училище, читалище и църква.
Показани са списания и книги от епохата, като някои от най-значимите са: първото издание на „Рибния буквар“ на д-р Петър Берон от 1824
г.; „Стематография“ на Хр. Жефарович от 1741 г.; „Царственик“ на Хр.
1 Тонев, В. (1972). За стопанската дейност на българите във Варна през Възраждането (1840 –
1878 г.). – ИНМВ VIII (XXIII), 102.
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Павлович от 1844 г.; „Неделник“ на Софроний Врачански от 1806 г. и др.
Музеят на Възраждането разполага с богата колекция от старопечатни и
ръкописни книги. Сред ценните експонати са ръкописно Евангелие на
йеромонах Данаил Етрополски, псалтир от XIII в., различна богослужебна и светска литература.
Зала 3 е обособена като зала, посветена на революционното движение на Варна и Варненския край, Освобождението на България и Варна.
Представени са различните етапи на националноосвободителните борби, израстването на идеята за свобода през тези етапи и през погледа на
идеолозите на българската национална кауза – хайдутство, четническо
движение, Раковски, Левски... В специална витрина е експонирана съхранената сабя с револвер на големия български войвода Хаджи Димитър, достигнала до нас благодарение на неговата сестра Бойка Асенова,
живяла във Варна след Освобождението.
Варна е последният освободен български град – решението за неговото освобождение е взето на Берлинския конгрес (1–13 юни 1878 г.).
И днес посетителите могат да видят подноса, с който на 27 юли 1878 г.
българите посрещат с хляб и сол руските войски на ген. л-т Столипин
в двора на първото българско училище и църква. След Освобождението
във Варна живеят много опълченци – участници в Руско-турската освободителна война от 1877 – 1878 г. Музеят съхранява спомена за тях и
техния героизъм чрез различни лични вещи – оръжия, награди, дневници и други, които напомнят за героичния им подвиг.
Години наред Музеят на Възраждането остава и все още е емблематичното място, където поколенията се събират, за да покажат, че са
изкачили едно ново стъпало – не случайно в спомена на варненци това
е „музеят на дипломите“ – мястото, където те и техните деца получават
своите свидетелства за завършен първи клас, своите дипломи за образование. Сякаш да потвърдят едно неписано правило, че малките истории
на всекиго изграждат и надграждат „официалната“, писаната история.
Повече от половин век Музеят не е само институция, а и пространство,
където минало, настояще и бъдеще си подават ръка. Не случайно той
е предпочитано място и за организирането на различни мероприятия и
изложби, по-голяма част от които с образователна цел. Потвърждавайки
още веднъж, че не сме нехайни наследници на нашето минало.
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Музей на Възраждането

Музеят на Възраждането –
поглед към 2017 година
Марияна Николова

В представите на българина понятието за музей се ограничава с една
сграда, в която, влизайки, попадаш на стари черно-бели снимки на неизвестни личности и тук-там – на някой герой с общонационална значимост. Последните години музеите се опитват да излязат от това клише и
да покажат многообразие в дейностите си. Не прави изключение и Музеят на Възраждането във Варна. Създаден като самостоятелен преди
близо 60 години и въпреки нелеката си съдба да премества своята експозиция и фондове три пъти, музеят, от една страна, трябваше да напомни
за своето съществуване, от друга – да покаже новия си дом, а от трета
– да привлече отново жителите и гостите на града. Извън тези цели се
появи и стремежът не само да се популяризира дейността на музея, но
и да се прескочи рамката на статичността и разбирането за едно скучно
пространство. Не трябва да се забравя фактът, че Музеят носи специфичния белег на представянето на различния град от периода XV – XIX
век, в който населението е многоцветно, многопластово, космополитно.
Варна като пристанище и силна крепост с турски гарнизон от времето
на Османската империя ограничава до голяма степен проявите за национална независимост на българското население и в този смисъл носи
особеностите на местни инициативи и дейци от периода на Българското
възраждане.
Във време, когато говорим за загуба на общонационален дух, е хубаво да се напомни за герои и събития, свързани с периода на извоюване
на нашата свобода. В продължение на няколко години в музея се създаде
традиция около Трети март – Националния празник на България, да се
представят събития и личности, благодарение и под влияние на които
тази свобода е извоювана. За кратък период от време се подготвиха изложби, които не само се оказаха привлекателни за варненци и гостите на
града, но и станаха атрактивни за колеги от други музеи и тези изложби
бяха повторени и разширени1.
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Изложбата на реликвите от Априлското въстание беше представена от колегите в РИМ – Шу-

Благодарение на дейната си работа, предварителната проучвателна
дейност и добрата координация на екипа тази година музеят успя да
реализира две големи изложби1. Първата – традиционно за Трети март,
представи опълченците, свързали имената си с Варна (сн. 1, стр. 118).
Тази изложба провокира варненци и напомни, че сред тях има наследници на опълченци. С тяхно съдействие откриването беше съпроводено
с по-богат снимков и веществен материал, а споделените спомени, разказвани и предавани в поколенията, се оказаха интересни за гостите и
превърнаха старите снимки в близки истории.
Краят на изложбата беше ознаменуван и от две дарения, които наследниците на опълченците Георги Минков Сивков и Тончо Витанов
Стисков оставиха на музея – семейни фотографии и рисувани портрети
станаха част от фонда (сн. 2, стр. 118).
Втората изложба – част от проект, по който се работи повече от година – бе провокирана от 210-ата годишнина от рождението и 135-ата
годишнина от кончината на Джузепе Гарибалди. Определян като „единствената универсално харесвана личност“ (сп. „Тайм“), Гарибалди привлича с идеите си много българи, които се включват в неговите отряди за
обединение на Италия. Именно тази връзка на великия италианец с българското освободително движение и влиянието, което той оказва върху
българските революционери, формира желанието да се отбележи паметта му. С огромната помощ на почетния консул на Италия в гр. Варна
– г-н Антонио Таркуинио, тази инициатива се реализира. Благодарение
на негови лични контакти фондация „Джузепе Гарибалди“ и лично г-жа
Анита Гарибалди – правнучка на великия революционер, поеха ангажимент да съдействат за подобаващо отбелязване на събитието. В средата
на месец май 2017 г. визитата на г-жа А. Гарибалди стана факт. За пръв
път в България г-жа Гарибалди, придружена от г-жа Мария Кристина
Романо – президент на асоциацията „Хиляда жени за Италия“, и г-жа
Росарио Сураче – секретар на асоциацията, проведе открити форуми и
срещи разговори с ученици, студенти, жители и гости на Варна, за да
сподели запазените в нейното семейство спомени за великия италианец
мен, а изложбата „Сабите на войводите“ тази година беше част от програмата на Регионалния
исторически музей във Велико Търново.
1 Всяка година в Музея на Възраждането се организират и други, по-малки изложби, отбелязващи годишнина или значима дата от календара. През 2017 г. се навършиха 180 години от
рождението на Васил Левски. В тази връзка на 18 юли в музея беше представена малка изложба
с всички излезли до момента книги, посветени на Апостола и неговата дейност. Предвижда се
в края на годината – на 20 декември, когато се почита паметта на св. Игнатий Богоносец – да се
организира още една изложба, посветена на Дякон Игнатий (Васил Левски), с която да се отбележи краят на годината, посветена на Левски.
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и за неговите контакти с българи, участници в походите му.1 Кулминацията в отбелязване на честването беше на 16 май 2017 г., когато лично
правнучката на великия италианец в присъствието на представителни
лица, медии, жители и гости на Варна откри изложба под наслов „Гарибалди и българите – аргонавти на свободата“ в сградата на Музея на
Възраждането. Чрез различни пана с подробна информация за българите
гарибалдийци, снимки и вестници от времето на борбите за обединение
на Италия бяха представени личности и събития, свързали съдбата си с
тази на Джузепе Гарибалди. Особено място беше отделено на живелия
във Варна Капитан Петко войвода, с когото Гарибалди осъществява своя
проект да изпрати в помощ на Критското въстание отряд от българи и
италианци гарибалдийци именно под предводителството на Петко Киряков. Благодарение на издирвателната дейност в изложбата се включиха материали, предоставени от наследници на гарибалдийци. Летиция
Атанасова (правнучка на италианеца гарибалдиец Паскал Станини) показа лични вещи и снимки на своя прадядо, част от които по-късно бяха
дарени на музея. Във връзка с честванията г-жа Гарибалди донесе от
Италия гарибалдийски униформи – червени ризи, шапки и шалчета, както и снимки на семейство Гарибалди. Акцент в експозицията бяха двете бойни знамена, участвали в походите на Гарибалди (сн. 3, стр. 118),
които пристигнаха специално за изложбата и за пръв път бяха представени пред българска публика. Първото знаме с герб е знаме на Кралство
Сабаудо (Кралство Сардиния от XIX век)2. Знамето е трицветно – зелено, бяло, червено (сн. 4, стр. 118). В средата на бялото поле е поставен
герб, който представлява бял кръст на червен фон, обкантен със синьо.
Знамето е прието и въведено от Карло Алберто ди Савоя на 28 април
1848 г., като за пръв път е представено пред парламента на Кралство
Сардиния на 9 юни 1848 г. с думите: „Трицветното знаме бе благословено от бог, защото символизира креативния потенциал на нацията...“.
Знамето запазва този си вид до 1946 г. Гербът Сабаудо е променен, като
първоначално през 1857 г. към него се добавя и корона, а през 1947 г. е
премахнат след победата на републиканците в референдума и знамето
1 Форумите и срещите бяха проведени в Икономическия университет – Варна и във ВВМУ
„Н.Й.Вапцаров“ – Варна. Последният ден от визитата на г-жа Гарибалди (18 май) беше отбелязан със специален спектакъл във ФКЦ под наслов „Слънцето в един народ“.
2 Сардинското кралство (Regno di Sardegna), известно като Кралство Пиемонт, Кралство Сардиния и Пиемонт, Кралство Пиемонт-Сардиния, съществува на територията на дн. Северозападна Италия от 1720 до 1861 г. Сардинското кралство обединява земите на о-в Сардиния, княжествата Пиемонт и Аоста, графство Ница и херцогства Монферат, Савоя и Генуа, които се намират
под властта на херцозите на Савоя. По време на Кримската война (1853 – 1856 г.) сардинските
войски са част от съюзническите войски, разпределени във Варна.
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на Италия се връща във вида си от времето на Гарибалди1. По време на
гарибалдийските походи знамето се носи от офицер Преньо от войските
на Пиемонте и днес е в частната колекция на неговите наследници, живеещи в Асти, провинция Торино. Близките контакти на г-н Таркуиньо и
семейство Преньо дадоха възможност знамето да бъде част от изложбата
„Гарибалди и българите – аргонавти на свободата“. И до днес върху знамето личат ясно следите от битките, в които е участвало.
Още едно бойно знаме на гарибалдийска дружина стана част от изложбата (сн. 5, стр. 118). Знамето е участник в похода на Хилядата към
Сицилия (1860 г.) и следващите бойни действия на отрядите на великия
италианец. Негов знаменосец е Винченцо Пиетрогранде. Съвсем млад,
Пиетрогранде е обзет от ентусиазма на италианското Рисиджименто
(Възраждане) и е очарован от личността на Джузепе Гарибалди. Роден
около 1843 – 1845 г. в Есте, провинция Падуа, Винченцо заедно със своя
приятел Амос – помощник в сладкарница, напуска родния град и се присъединява към доброволците, които се събират в Куарто през май 1860
г., за да достигнат до Сицилия в амбициозния план за обединение на
Италия. Поради възрастта си двамата младежи са зачислени в работата
по почистване и обслужване на кухнята. Самият Гарибалди учи Винченцо да готви яйца във вода поради липсата на олио. Утешава го, когато
получава наказание за несвършена работа. За Винченцо Пиетрогранде
италианският революционер е идол, символ на желанието за освобождаване и възмездие за Италия. Винченцо Пиетрогранде е заедно с Гарибалди в Теано на срещата му с Виктор Емануил II, както и в следващите
кампании в Аспромонте през 1862 г. и в Ментана през 1867 г. Заедно
със своя другар Амос до края на живота си участва във всички събори
на гарибалдийците, носейки „своето“ бойно знаме и още едно – с герба на Савоя, винаги облечен в червената си риза и носейки малка сабя.
Удостоен е с медал и пенсия за участието му във военните действия на
гарибалдийците2.
Дълги години знамето е притежание на италианския професор Алберто Кафарелли – историк, изследовател и колекционер от Реджо ди Калабрия, Италия. След гостуването във Варна на изложбата „Гарибалди и
българите – аргонавти на свободата“ професор Кафарелли сподели идеята си да дари знамето. Според неговите думи тази реликва е ценност, коя1 Информацията е синтезирана от почетния консул на Италия във Варна и Бургас г-н Антонио
Таркуинио.
2 Информацията е предоставена от правнучката на Винченцо Пиетрогранде – адвокат Джованна Манганелла, и е обобщена от Мария Кристина Романо – секретар на Асоциация „Хиляда
жени за Италия“. Г-жа Романо беше част от екипа, открил изложбата в Музея на Възраждането.
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то трябва да е видима за повече хора. Вдъхновен от усилията на хората от
екипа на музея и тяхната дейност, професор Кафарелли изрази желанието
си гарибалдийското знаме да стане част от постоянната експозиция на
варненския музей. В специален поздравителен адрес той посочи, че това
дарение е „знак на солидарност, знак на обединението на народи, които
обичат справедливостта и свободата, които се вдъхновяват от героичното
минало, за да построят по-добро бъдеще“. На тържествена церемония в
сградата на ул. Л. „Заменхоф“ 21 на 27 юли 2017 г. – Деня на Освобождението на Варна, г-н Таркуинио дари знамето на Музея на Възраждането
(сн. 6 стр.118). Това дарение заедно с дарените по-рано червени гарибалдийски ризи и шалчета допълни и обогати музейната експозиция и фонда. Знамето е уникално както заради своята история, така и заради духа,
който носи. Това дарение показа, че усилията, които бяха положени от
българска и италианска страна, за да се отбележи паметта на великите ни
личности, не са били напразни и послужи за вдъхновение на нови проекти.
Добрата комуникация с училищата, които музеят поддържа от десетилетия, спомогнаха на ученици от варненски гимназии и исторически
клубове да участват пряко в инициативите на музея. През тази година
бяха реализирани и два допълнителни проекта, вдъхновени от обстановката и експозицията на музея. И двата проекта бяха под наслов „Радини вълнения“ и пресъздаваха сцени и откъси от романа „Под игото“ на
Иван Вазов. Първият проект – по сценарий и идея на Иванка Казакова,
се осъществи по време на посещението на г-жа Анита Гарибалди във
възстановената стая на първото българско училище в града.
Вторият проект беше организиран и представен за 15 август – Деня
на Варна. В него участваха ученици от клуб „История“ на I ЕГ – Варна с ръководител Нели Димова. Идеята на проекта е този спектакъл да
не остане еднократно представление, а да бъде периодично игран пред
по-широк и разнообразен кръг публика, показвайки нагледно как е протичал учебният процес в българските училища през Възраждането. В
Деня на народните будители постановката ще бъде допълнена и разширена.
Краят на 2017-а ознаменува и края на годината, в която отбелязваме 180 години от рождението на Васил Левски. Идеята на музея е на
20 декември – Игнажден, когато почитаме св. Игнатий Богоносец, да се
почете и паметта на българския апостол на свободата Дякон Игнатий –
Васил Левски.

В календара на българина събитията сякаш са много. Още през 1875 г.
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Христо Ботев прави „Календаръ“, в който освен имената на българи,
мъченици за вярата, са отбелязани и имената на известни българи революционери – Ангел Кънчев, Васил Левски, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, извършвайки своеобразно канонизиране. И сякаш по негов пример започнахме да издаваме подобни „календари на национална памет“.
Всъщност не става въпрос за културна героика или клиширане на темата
за нашите национални гордости. Може би изпитваме необходимостта да
си напомним по-добре и някак по-ясно колко значими и всеотдайни са
били в идеите си предците ни. Удобно забравяме събития и личности и
отбелязваме паметта им само в дните на тяхното честване – мимоходом,
забързано, в движение. А всъщност имаме нужда от нашите герои. И
това се усеща най-вече по време на националните и официалните празници, когато музеите се пълнят със семейства, с деца, които искат да се
докоснат до героичното минало, за да изживеят у себе си гордостта от
значимостта си като българи.

Биографична справка
Марияна Николова завършва специалност „История“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 1997 г.
От 2007 г. работи в Музея на Възраждането, РИМ–Варна, като уредник. От 2011 г. е завеждащ отдел „Българските земи от ХV–ХІХ век“.
Научните ѝ интереси са в областта на българските ръкописни и старопечатни книги от периода на Българското възраждане. Има публикации в
специализирания научен печат.

Контакти
Музей на Възраждането

Адрес: ул. „Д-р Людвиг Заменхоф“ №21, 9000 Варна, Център,
в близост до жп гара и до ДТ „Ст. Бъчваров“
Телефон: 052 658 891, 052 604 873
e-mail: varna_vazrajdane@abv.bg; muzei.vazrajdane@abv.bg
Марияна Николова – завеждащ отдел
„Българските земи от ХV – ХІХ век“
Работно време:
май – октомври: 10.00 – 17.00 ч., почивен ден: неделя
ноември – април: 10.00 – 17.00 ч., почивни дни: събота и неделя.
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атория и
Народна астрономическа обсерв
рна
планетариум „Н. Коперник“ – Ва

История и постижения
„Какво може да бъде по-прекрасно от небесния свод, съдържащ в
себе си всичко прекрасно?
Ако достойнствата на науките се оценяват по предмета, с изучаването на който се занимават, най-забележителната от тях трябва
да се счита тази, която се нарича астрономия…“
Увод към книга I „За въртенето на небесните сфери“
Н. Коперник

Иван Иванов

Изстрелването на Първия изкуствен спътник на Земята на 4 октомври
1957 година постави началото на Космическата ера. Това изключително събитие предизвика огромен интерес сред всички хора. В резултат на това в
различни градове на България бяха сформирани групи от ентусиасти, които
поставиха началото на изграждането на мрежа от станции за наблюдения
на ИСЗ (изкуствен спътник на Земята) и клубове по космонавтика и астрономия. Тези клубове поставиха от своя страна началото на създаването на
народни астрономически обсерватории и планетариуми в България.
През 1960 година група ентусиасти от Варна създават Клуб по астрономия и астронавтика. През 1961 година е избрано ръководство в състав:
председател: Васил Карагьозов – един от създателите на Съюза на изобретателите в България
заместник-председател: Йовков – инспектор по физика в отдел
„Просвета“
завеждащ сектор „Астрономия“: Николай Петров – учител по физика
завеждащ сектор „Ракетна техника“: Желязко Йоргакиев – авиотехник
завеждащ сектор „Телемеханика“: Кръстю Луканов – радиотехник
завеждащ сектор „Астрофотография“: Илия Иванов – учител по физика
завеждащ агитационно-пропагандната дейност: Любен Керчев – физик
отговорник по строителните въпроси: архитект Камен Горанов.
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Този клуб е инициатор Община Варна да предложи редовният ХIII
конгрес на Международната федерация по авиация и астронавтика да бъде
проведен през септември 1962 година в град Варна. Официален гост на
този конгрес беше вторият съветски космонавт Герман Титов. След конгреса се ражда идеята във Варна да бъде създадена астрономическа обсерватория. В инициативния комитет под ръководството на тогавашния кмет
на Варна Николай Бояджиев участват учители, преподаватели във Висшето
военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ във Варна, офицери от щаба на
Военноморските сили и др. През 1963 година на Клуба по астрономия и астронавтика е предоставена сграда в централната част на Морската градина.
За съжаление няма данни кога е построена сградата, в която е започнал
да работи Клубът по астрономия и астронавтика. (сн. 1., стр. 133) От снимки и карти на Морската градина може да се установи, че е съществувала
вероятно от края на 30-те години на миналия век. Знае се, че недалеч от
мястото, където е сегашната сграда на обсерваторията, през 1926 година на
специална сцена са се провели първите Варненски музикални тържества,
прераснали след години в Международен музикален фестивал „Варненско
лято“.
През 50-те години сградата е използвана като склад, като курортна дирекция и като клуб на дейците на културата.
След като сградата е предоставена на Клуба по астрономия и астронавтика, в нея са организирани и първите кръжоци по астрономия и ракетомоделизъм, както и лектории за гражданите.
През месец септември 1963 година заместник-председателят на ГНС
– Варна г-жа Мария Пандова внася предложение до Председателя на Изпълнителния комитет на ГНС – Варна да се направи съгласуван с главния
архитект на града ремонт – реконструкция на сградата, за да може в нея да
заработи астрономическа обсерватория със зали, кабинети и купол с телескоп. На 2 октомври 1963 година излиза решение №9 на ИК на ГНС за изготвяне на планове и заделяне на средства за реконструкцията. На 29 октомври
1963 година на заседание на Съвета за планово изграждане на населените
места е одобрен идейният проект за реконструкцията на сградата. По изготвените планове за преустройство и реконструкция на съществуващата
сграда през есента на 1964 година започва изграждането на нова сграда
на обсерваторията. Проектът е изработен от архитект Камен Горанов, конструктори са Тодорка Хлебарова и Никола Никифоров. През 1966 г. първият етап от строителството е завършен и в новата сграда започват работа
кръжоци по астрономия, астрофотография и ракетомоделизъм. Специалистите, вече трима на брой – Николай Петров – завеждащ, Димитър Методиев – математик, и Асен Григоров – физик, извършват редовни фотографски
и визуални наблюдения на ИСЗ.
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В процеса на строителството са отпуснати допълнителни средства и
е направено изменение на първите планове и до сградата на Обсерваторията е добавен и Планетариум със Звездна зала и голяма лекционна зала
в приземния етаж. (сн. 2, стр. 133) Васил Карагьозов, Николай Петров и
арх. Камен Горанов посещават планетариума в град Одеса и заводите „Карл
Цайс“ в Германия, за да изготвят окончателния проект за астрономическия
комплекс във Варна. Ръководството на град Варна, в лицето на тогавашния
кмет Атанас Николов, активно подкрепя инициативите на специалистите
и в резултат на това в кратки срокове е завършена сградата, която благодарение на интересната идея на арх. Камен Горанов се превръща в един от
акцентите на централната част на Морската градина. Погледнати от горе,
Обсерваторията и Звездната зала образуват силуета на космическия кораб
„Восток“, с който беше извършен първият пилотиран от човек полет в Космоса. Издигнатата до входа на Планетариума кула става първата и засега
единствена на Балканите, в която се демонстрира опит, доказващ околоосното въртене на Земята, показан за първи път през 1851 година в Пантеона в Париж от френския физик Фуко. След доставянето и монтирането
на първия за Балканите проекционен апарат „Планетариум“, произведен от
фирмата „Карл Цайс“ от Йена, ГДР, е планирано откриването на сградата да
стане в дните около 12 април 1968 г., но по технически причини това става
по-късно.
На 22 май 1968 г. тържествено е открит първият в България астрономически комплекс, състоящ се от Обсерватория, Планетариум и Кула на Фуко.
По решение на Министерския съвет той е наречен на името на великия полски учен Николай Коперник. Информация за откриването има в местния и
централния печат, Българската национална телевизия и печата в ГДР. На
тържеството говори академик професор Никола Бонев – ръководител на катедра „Астрономия“ на СУ „Св. Климент Охридски“ и на Самостоятелна
секция по астрономия при БАН. Директор на Варненската обсерватория от
създаването ѝ до 1989 година е Николай Петров. (сн. 3, стр. 133)
В началото обсерваторията е оборудвана с няколко малки телескопа.
Телескоп рефрактор 80/1200 мм с паралактична глава и телескоп система
„Касегрен“ 150/2250 мм с паралактична глава, монтирани в двата въртящи
се купола на последния етаж на обсерваторията. Куполите са изработени
във Варна по проект на инженер Георги Маринов. На наблюдателната площадка е монтирана 100/250 мм камера НАФА-25 за фотографиране на ИСЗ.
При масови наблюдения се използват преносими телескопи рефрактори и
големи бинокулярни тръби ТЗК 80х8.
В периода на изграждането ѝ и няколко години след официалното откриване обсерваторията е една от станциите за наблюдения на изкуствени
спътници на Земята с №104 на територията на България. С помощта на фо130

токамерата НАФА-25 са правени снимки на ИСЗ „Пагеос“ с цел много точно определяне на орбитата му. Обработването на фотоматериалите и измерванията са правени със съдействието на специалисти и оборудване на БАН.
Фотографирането на спътника „Пагеос“ е част от програма за привързване
на геодезичната мрежа на Източна Европа и измервания по меридиана от
Хелзинки до Адис Абеба.
Визуалните наблюдения на изкуствените спътници на Земята се използват за определяне на орбитите им, за определяне на гравитационното поле
на Земята и промените в геопотенциала. Резултатите от тези наблюдения и
изследвания са публикувани в сборниците „Наблюдения ИСЗ“ и „Доклади
на БАН“.
В Звездната зала на Планетариума е монтиран проекционен апарат от
типа ZKP (Zeiss Kleinplanetarium), който проектира 5 500 звезди върху полусферичен купол с диаметър 10 метра. Видимото движение на небесните
тела се постига с въртенето на различни части на проекционния уред. С
помощта на допълнителни проектори могат да се демонстрират положенията на Слънцето, Луната и планетите сред звездите. Специални проектори
демонстрират движението на планетите около Слънцето от гледна точка,
разположена на 5 милиарда километра по оста на еклиптиката. Използват
се още диапроектори за онагледяване на лекциите.
В Кулата на Фуко е монтирано махало на Фуко с дължина на нишката
17.6 метра и отклонение в основата около 2 метра. За географската ширина
на Варна (43o12' северна ширина) завъртането на равнината на люлеене на
махалото от кориолисовите сили в резултат на околоосното въртене на Земята е 10о03' за един час.
Варненската обсерватория е представена като една от интересните в
архитектурно отношение публични сгради в единствената монография,
посветена на публичните астрономически обсерватории и планетариуми в
света. (сн.4, стр. 133) Автор на монографията е Игор Безчастнов от одеския
Университет. Въпреки интересната архитектура, изграждането на копмлекса на етапи и опита да се обединят обемите по оригинален начин, допуснатите при проектирането и строителството грешки водят до възникване
на сериозни проблеми в процеса на експлоатация. Неудачното решение
на хидроизолацията, липсата на подходящо отопление на помещенията и
липсата на климатизация са причина още през 1970 – 1971 година да се
правят първите реконструкции за осигурявяне на отопление за Звездната
зала и аудиторията под нея. Хидроизолацията на фоайето около Звездната
зала е компрометирана и през 1973 година са предприети първите стъпки
за ремонт. За съжаление опитите да бъде направен наложителният ремонт
продължават до началото на деветдесетте години. Извършеният частичен
ремонт на покривната конструкция през 1992 година не оправдава очаква131

нията. През 1995 година е възложено архитектурно и конструктивно заснемане на сградата поради липсата на оригиналната документация. През
1996 година е изготвено задание за проектиране на Генерална реконструкция и ремонт на Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Н.
Коперник“. Следващата година проектът е готов. През лятото на 1998 година беше проведен конкурс за главен изпълнител на проекта. През есента
на същата година започна работата, която поради затруднения при осигуряването на финансирането продължи до лятото на 2002 година. Проектът за
реконструкцията бе изготвен от архитект Георги Саваков и инженер Михаил Михайлов. Трябваше да се запазят както обемите, така и функциите на
помещенията в сградата при използване на нови материали и отстраняване
на проблемите, възникнали от поетапното изграждане на комплекса. Това
наложи демонтирането на всички метални конструкции върху покривната
конструкция – металния цилиндър около купола на Звездната зала, декоративните стени и стълбата до кулата на Фуко. Бяха премахнати и някои от
стените и плочите с цел да се заздрави конструкцията на сградата. Бяха подменени изцяло ВиК и електроинсталациите. Беше монтирана климатична
инсталация и отопление за всички помещения. Като цяло сградата придоби
по-технологичен вид – отделните ѝ функции на астрономическа обсерватория, планетариум и кула за Махало на Фуко станаха по-отчетливи. Всички
средства за реконструкцията на сградата и оформянето на околното пространство бяха осигурени от бюджета на Община Варна и то предимно от
средства, получени от приватизацията. Изключителна заслуга за това имаха
г-н Кирил Йорданов – кмет на Варна, Общинският съвет, средствата за масова комуникация и, разбира се, гражданите на Варна, които искаха варненската обсерватория – един от символите на града – да добие вид, отговарящ
на мястото и ролята на града в нова България. (сн. 5, стр. 134)
На 15 август 2002 година реконструираната сграда на НАОП „Н. Коперник“ бе тържествено открита от министър-председателя на Република България г-н Симеон Сакскобургготски и кмета на Варна г-н Кирил Йорданов.
(сн. 6, стр. 134)
След новото „раждане“ обсерваторията за кратко време се превърна в
място, където жителите и гостите на Варна могат да се докоснат до тайнствения свят на звездите и галактиките, да видят през телескоп със собствените си очи планините на Луната, спътниците на Юпитер, пръстените на
Сатурн и т.н.
През 1970 година по предложение на Секцията по астрономия при БАН
специалисти от Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Н.
Коперник“ – Варна започнаха проучване за изграждане на извънградска астрономическа обсерватория, в която да се монтира най-големият, изработен
в България астрономически телескоп. Той е система „Касегрен“ с диаметър
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Сн. 1. Сградата, в която е Клубът по астрономия и астронавтика, през 1963 г.

Сн. 2. Сградата на астрономическата
обсерватория през 1966 г.

Сн. 4. Сградата на обсерваторията
през 1976 г.

Сн. 3. Откриване на НАОП „Н.Коперник“, 22 май 1968 г. На трибуната е
академик Никола Бонев
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Сн. 5. Новият облик на Варненската обсерватория

Сн. 6. Откриването на 15 август 2002 г.
Лентата прерязват министър-председателят
Симеон Сакскобургготски и кметът
Кирил Йорданов

Сн. 8. Наблюдателна експедиция в
обсерваторията в Аврен

Сн. 7. Обсерваторията в Аврен през 2002 г.
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Сн. 9. Откриването на обновената
обсерватория в Аврен

Сн. 10. Експедицията за пълното слънчево
затъмнение –11 август 1999 г. Камен бряг

Сн. 11. Официалните гости на Коперниковата седмица по астрономия, 1973 г.
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Сн. 12. Участниците в ХХХI астроконференция, Варна 2005 г.

Сн. 13. Българският национален отбор на олимпиадата по астрономия в Пекин, Китай,
октомври 2005 г.

Сн. 14. Участници в младежката конференция по астрономия – 2017 г.
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на главното огледало 50 см и фокусно разстояние 890 см. Бяха проучени
районите около Долни чифлик, село Петров дол – Провадийско, селата Каменар и Яребична на Франгенското плато и Аврен на Авренското плато.
Като най-подходящ бе определен районът на община Аврен. Там е
най-високата част на Авренското плато, има ток, вода, път и ръководството
на общината, в лицето на председателя на ИК на ОНС в с. Аврен Петър
Станев, пое ангажимент за пълно съдействие при изграждането на обсерваторията.
През 1971 година със съдействието на Окръжен народен съвет и след
съответните решения на Община Аврен започнаха работите по създаването
на обсерваторията. Средствата бяха осигурени от бюджета на Варненската
обсерватория, Окръжен народен съвет и ОбНС – Аврен.
През 1972 година в НАОП „Н. Коперник“ бе изработен уникален астрономически купол с диаметър 5,2 метра за монтирания в обсерваторията в
Аврен 50 см телескоп. През същата година бе оформен дворът на обсерваторията и бяха изградени допълнителните съоръжения и оградата. В сградата
специалисти от Варненската обсерватория направиха всички инсталации.
Те монтираха и системите за управление на телескопа. В оформянето на
двора и изграждането на допълнителните съоръжения участваха и ученици
и студенти, членове на Младежкия астрономически клуб към обсерваторията. (сн. 7, стр. 134)
През 1973 година сградата бе обзаведена с мебели и апаратура, закупени
от Варненската обсерватория. Тогава започнаха изпитанията на телескопа.
През лятото на същата година започнаха и астрономическите наблюдателни
експедиции на членовете на Младежкия астрономически клуб „Канопус“
към Варненската обсерватория. Липсата на средства за закупуване на съвременна приемна апаратура, която да бъде монтирана към телескопа, бяха
причина той да се използва единствено за визуални наблюдения на Луната и
някои планети. През 1983 година доцент Русчо Русев и Георги Петров – физик, от катедра „Астрономия“ на Софийския университет подариха части за
изработване на астрокамера за телескопа в Аврен. В работилницата на Варненската обсерватория специалистът Иван Иванов и техникът Янко Липчев
изработиха астрокамерата, а през 1984 година извършиха реконструкция
на механиката на телескопа, която бе пригодена за използване на генератор
за точен контрол на движението, изработен от Иван Паров – специалист в
астрономическата обсерватория на Софийския университет. През лятото и
есента на 1985 година започна работа по изследване на оптическите характеристики на телескопа. За обработка на изображенията, получавани върху
астроплаки, бе използвана техника в Националната астрономическа обсерватория „Николай Коперник“, известна като Обсерваторията на Рожен. Изследванията бяха завършени през 1986 година и показаха, че оптиката на
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телескопа е достатъчно добра за извършване на сериозна научна работа,
но най-вече с използването на електрофотометър поради голямото фокусно
разстояние на телескопа и малката светосила – 1:17.8. За фотографски наблюдения е необходима много по-голяма светосила – 1:3-4. Последвалите
след 1990 година финансови проблеми станаха причина за изоставяне на
идеята за закупуване на модерна приемна апаратура, а и липсата на средства за ремонт на купола станаха причина практически телескопът да остане неизползваем.
От самото начало на експлоатация на обсерваторията в Аврен до 2003
година всички разходи по оборудването, обзавеждането и издръжката на
сградата, както и за заплата на пазач бяха от бюджета на НАОП „Н. Коперник“
– Варна. В Акт за държавна собственост на недвижим имот по преписка
188 от 10.12.1985 година имотът е описан като „Застроено дворно място
(астрономическа обсерватория)“ с площ 5050 кв.м, като е отбелязана Заповед
№3671/30.06.1971 г. за безвъзмездно предаване на НАОП „Н .Коперник“ –
Варна.
Сградата и дворното място се използват повече от 45 години за астрономически наблюдения от специалистите на НАОП „Н. Коперник“ – Варна и
участниците в астрономическите кръжоци и курсове към нея. Наблюденията в обсерваторията в Аврен и получените научни резултати са докладвани
на десетки национални и международни конгреси, конференции в България
и цяла Европа. Астрономическата обсерватория в Аврен е създадена като
наблюдателен филиал на НАОП „Н. Коперник“ – Варна и има основна роля
в работата на специалистите. Използването ѝ и за в бъдеще е от изключително значение за работата на НАОП „Н. Коперник“ както за изпълнение
на научни наблюдения, така и за работата в областта на образованието и
възпитанието на подрастващото поколение. (сн. 8, стр. 134)
През 2001 година сградата и дворното място са деактувани като общинска собственост на Община Аврен, като не е взет предвид фактът за безвъзмездното предаване на имота на НАОП „Н. Коперник“ с решение 3671
от 30.06.1971 г. на Окръжен народен съвет – Варна. Бяха водени разговори в Областна администрация – Варна и в Община Аврен за решаване на
проблема за нормалното използване на базата, но без особен резултат. През
2004 година кметът на община Аврен г-н Красимир Тодоров успя да осигури
достатъчно средства, с които бе направен основен ремонт на сградата и покритието на купола и ново обзавеждане. Предстои работа за възстановяване
на силно амортизирания телескоп и системата за въртене на купола, както и
за изграждането на помещения, където да бъдат настанявани участниците от
астрономическите наблюдателни експедиции в обсерваторията и превръщането ѝ в комплекс, където астрономи любители да могат да провеждат своите
наблюдения с един сравнително голям телескоп. (сн. 9, стр. 135)
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Към Варненската обсерватория е организиран Младежки астрономически клуб „Канопус“. В него членуват астрономи любители и участниците
в курсовете за подготовка на астрономи любители. През учебната година и
през ваканциите за членовете на клуба се организират наблюдателни експедиции в обсерваторията в Аврен, в Националната обсерватория „Рожен“
и в Лятната школа в Белите брези. Резултатите от работата на членовете на
клуба се докладват на ежегодната Национална младежка астрономическа
конференция. Историята на този клуб е разказана много интересно от Валентин Велков в Книгата за Варна – 2005 година.
Работата с ученици и учители в рамките на образователната програма
за средното училище основно се състои в изнасянето на специални лекции в Звездната зала и наблюдения с телескоп на различни небесни тела
и явления. За учителите се подготвят цикли от лекции и семинари по проблемите на преподаването на астрономия и елементи от астрономията, на
физика, география и природознание. Изготвят се и методически указания
за извънкласната и извънучилищната работа по астрономия. Още преди да
започне работата в Звездната зала на планетариума, участниците в Клуба
по астрономия и астронавтика от 1960 година изнасят лекции както в града, така и във Варненски окръг. Запазени са в архива плановете и отчетите
за тази дейност. С откриването на астрономическия комплекс условията
и ефективността от работата рязко се подобряват. Специалистите подготвят многобройни лекции, които са онагледени в началото с диапозитиви, а
по-късно – с мултимедиен проектор, свързан с компютър. С използването
на проекционния уред „Планетариум“ в Звездната зала се създава близка до
реалната картина на звездното небе и денонощното движение. В периода от
откриването до средата на 2017 година около 1 200 000 души от страната и
чужденци са посетили астрономическия коплекс.
Варненската обсерватория бе съорганизатор на Международните симпозиуми по използване на наблюдения на ИСЗ през 1969 и 1975 година във
Варна; на Конгрес на COSPAR през 1979 година. Специалистите от обсерваторията организираха през 1994-та ежегодната Международна метеорна
конференция в гр. Белоградчик поради практическата невъзможност сградата на варненската обсерватория да бъде показвана (състоянието ѝ беше
отчайващо). През 2004 година обсерваторията бе отново домакин на Международната метеорна конференция, която се проведе във Варна.
Други международни мероприятия са организирането на международна конференция на МЕРСО в началото на август 1999 година в гр. Варна
и международна наблюдателна експедиция „Персеиди 1999“ по време на
пълното слънчево затъмнение през август 1999 година в с. Камен бряг край
Каварна. (сн. 10, стр. 135)
Изключителни постижения специалистите имат и при подготовката на
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наблюдатели на метеори, комети, астероиди и променливи звезди. За периода от 1963 г., когато започва работа първият кръжок по астрономия, до
лятото на 2017 година в различните форми на работа с младежи са участвали повече от 10 000 души. Преминалите различни форми на обучение
участват активно в наблюдателни експедиции. Част от тях продължават образованието си в области, пряко или косвено свързани с астрономията, но
дори и тези, които се насочват към други науки или професии, остават с чудесните спомени от работата в обсерваторията. Възпитаници на варненската обсерватория работят в Института по астрономия на БАН, Физическия
факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ и в университети, научноизследователски институти и астрономически обсерватории в други страни.
Особено голяма роля за повишаване и задържане на интереса към астрономическите наблюдения имаха Националните седмици по астрономия,
провеждани по идея на г-н Николай Петров – първия директор на НАОП
„Н. Коперник“. Първата бе проведена през 1970 година във Варна и това
продължи до началото на осемдесетте години на миналия век. Тези седмици на астрономията събираха заедно астрономите любители от страната
с астрономи, работещи в Софийския университет „Св.Кл.Охридски“, Самостоятелната секция по астрономия към Българската академия на науките – прераснала в Институт по астрономия с Национална астрономическа
обсерватория на БАН – и астрономи от други страни. В рамките на тези
седмици професионалните астрономи изнасяха както научни доклади и съобщения, така и популярни лекции пред участниците в конференциите и
пред граждани в различни населени места около града – център на седмицата, а астрономите любители изнасяха доклади и съобщения за направените
от тях наблюдения и изследвания.
Във връзка с 500-годишнината от рождението на Николай Коперник по
решение на българския комитет за честването, под председателството на заместник-председателя на БАН академик Емил Джаков, националните тържества бяха проведени в рамките на Коперниковата седмица по астрономия
през май 1973 година. По време на седмицата се проведе заключителният
етап от общобългарското състезание, посветено на Коперник. Победителят
бе поканен да участва в честванията в Полша. (сн. 11, стр. 135)
В рамките на Националната седмица по астрономия, посветена на
500-годишнината от раждането на Николай Коперник, бе обособена като
Младежка конференция тази част, в която бяха изнесени докладите и съобщенията от астрономи любители. През следващите години, вече само във
Варна, през пролетната ваканция започна провеждането на Младежка астрономическа конференция. С общото съгласие на участниците в нея се
изнасяха доклади и съобщения, разработени само въз основа на собствени
наблюдения. Изнасянето на реферати, в които се преразказват чужди книги
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или статии от популярни списания, бяха оставени за други институции и
форми на работа с младежта. През последните години в тези конференции
взеха участие млади астрономи и от страни като Румъния, Германия, Словения, Македония, Унгария, Турция, Русия и други, както и специалисти от
СУ „Св. Кл. Охридски“ и ИА на БАН.
Досега са се провели 43 конференции. В тях през различните години са
участвали между 100 и 300 души. Изнесени са около 1000 доклада и съобщения от астрономи любители и професионалисти. (сн. 12, стр. 136)
Специалистите в астрономическата обсерватория и планетариума работят в различни направления, най-главните от които са:
1) Наблюдения и изследване на небесни обекти и явления. За наблюдения се използват както собствени телескопи и апаратура, телескопи и апаратура на Националната обсерватория „Рожен“, така и наблюдения, предоставени от големи обсерватории в базите данни в Интернет;
2) Учебна и методическа работа по астрономия, физика, география,
природознание и други с учители и ученици от системата на основното и
средното образование;
3) Подготовка и обучение на астрономи любители;
4) Организиране на Национална астрономическа конференция;
5) Популяризиране на астрономията и сродните науки сред гражданите.
Основните постижения на специалистите от Варненската обсерватория
в областта на астрономически изследвания и наблюдения са следните.
Николай Петров и Димитър Методиев имат публикации по наблюдения
на изкуствени спътници на Земята в научни издания на БАН и в международни издания; по методика на работата с астрономи любители и на лекциите в Планетариума – в български педагогически издания.
Георги Иванов, специалист в Обсерваторията през периода 1968 – 1980
година, защити през 1973 година дисертация на тема „Истинските цветове на класическите цефеиди и някои техни приложения“ за получаване на
степен „Кандидат на физическите науки“ (сега доктор). Същият от 1980 година е на работа в катедра „Астрономия“ на СУ „Св.Кл.Охридски“, където
защити докторска дисертация и стана редовен професор.
През 1975 година Радостин Куртев, ученик от IX клас и астроном любител от Астроклуб „Канопус“, при наблюдения на променлива звезда в
съзвездието Лебед бе един от първите, наблюдавали избухването на Нова
Лебед 1975, което е отбелязано в Астрономическия циркуляр на ГАИШ,
Москва, Русия. Сега Радостин Куртев работи в Университета във Валпарайсо, Чили, като професор титуляр по астрофизика.
Ева Божурова е ръководител на екипа, който разработва задачите за
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Националната олимпиада по астрономия, и ръководител на националния
отбор на международните олимпиади по астрономия. През 2004 година
по покана на Университета в Сеул, Република Корея, проведе двуседмичен курс за подготовка на студенти и корейския отбор за Международната
олимпиада по астрономия. Ева Божурова защити и докторска дисертация в
областта на методиката на обучение по физика и астрономия.
Веселка Радева бе координатор на проекта „Ловци на небесни съкровища“ – национална образователна програма по астрономия на Министерството на образованието и науката. През последните години участва активно в създаване на екипи за търсене на астероиди. Участниците в тези
екипи са открили няколко нови астероида. Екипи под нейното ръководство
участваха успешно в международни конкурси в Европа и САЩ. При участието в състезанието на НАСА за космически колонии (NASA Ames Space
Settlement Contest) екипите завоюваха много награди, между които Голямата награда през 2014 година. Веселка Радева също защити докторска дисертация в областта на методиката на обучение по физика и астрономия.
Пламен Баев, специалист в обсерваторията, завърши аспирантура в
Москва, Русия, и защити дисертация, посветена на динамиката на галактиките. Сега работи в Германия.
Георги Граховски – активен участник в Астрономическия клуб, след
завършване на специалността „Физика“ в СУ „Св. Климент Охридски“ работи като астроном във Варненската обсерватория, след което стана докторант в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН. През
1998 година защити докторат на тема „Редукции и йерархии от Хамилтонови структури за уравнения от типа на N-те вълни“. От 2001 година работи
като научен сътрудник в ИЯИЯЕ на БАН. Чете лекции в университети в
Италия, Турция, Франция, Ирландия и Англия.
Специалисти от Варненската обсерватория са работили по различни
теми и са публикували резултати в български и чужди списания.
Резултатите от наблюденията на комети са публикувани в ICQ. Резултати от наблюдения на метеори са публикувани в WGN (официалното списание на Международната метеорна организация), доклади – на годишните
конференции на International Meteor Organization и MNRAS (официалното
астрономическо списание на Кралското астрономическо дружество на Великобритания).
През 1997 – 1998 година Варненската обсерватория организира провеждането на Първата национална олимпиада по астрономия. Най-добре
представилите се ученици бяха включени в III международна олимпиада по
астрономия. Там те постигнаха отличен резултат и получиха три първи награди, една втора и една трета награда. През 2015 – 2016 година се проведоха
поредната XIX национална олимпиада по астрономия, ХХI международна
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олимпиада по астрономия (МОА) в Смолян – България, и Х международна
астрофизическа олимпиада (МАФО) в Бхубанесвар – Индия. На МОА българският отбор спечели един златен медал, два сребърни и четири бронзови,
а на МАФО – един сребърен и два бронзови медала. Научен ръководител на
националния отбор и официален представител на България в Международния организационен комитет на Международната олимпиада е старши учителят от Варненската обсерватория Ева Божурова. (сн. 13, стр. 136)
Участието на специалистите и ученици от обсерваторията в европейски
образователни програми започна през 1996 година в рамките на Astronomy
On-Line – най-голямото астрономическо събитие в Интернет, посветено на
събиране на астрономическа информация от световната мрежа и поставяне
на въпроси на астрономи – специалисти в различни области, от ученици
от Европа и САЩ. В проведената в периода 1996 – 1997 година програма Astronomy On-Line, организирана от Европейската южна обсерватория
(ESO) и Европейската асоциация за астрономическо образование (EAAE),
единствените участници от Централна и Източна Европа бяха от Варна.
Следващата програмата See and Sky бе посветена на наблюдения на околната среда от космически апарати. В нея учениците трябваше да използват
снимки на пристанището на Венеция и голям нефтен разлив в Средиземно
море, по които да направят оценка на възможността да се следи чистотата
на морските пространства от Космоса. Тези програми бяха последвани от
програмите Life in the Universe, Catch a Star! – 2002, 2003, 2004 и 2005,
Physics on Stage – 1, 2 и 3. На фестивала, с който беше закрита програмата Physics on Stage 2, проведен от 1 до 7 април 2002 година в ESA/ESTEC
(European Space Research and Technology Centre) в Нордвайк – Холандия,
участва театрален състав от ученици, подготвил във варненската обсерватория постановка, наречена „Ресторант на края на Вселената“. Артистите,
представящи се за жители на различни планети, демонстрираха интересни
физически опити и разказваха за местата, от които са дошли. Постановката
бе изпратена с аплодисменти и ставане на крака от участниците от 28 страни от Европа. От участвалите в програмата Catch a Star! – 2002, 31 проекта
от България, 17 бяха от Варна и един от тях – „Съзвездието Касиопея“
на Камелия Мирчева, Ина Пенева и Гергана Тодорова с научен ръководител Наташа Иванова от варненската обсерватория, спечели първа награда
– едноседмично посещение в най-голямата астрономическа обсерватория
на ESO (Европейска южна обсерватория) - „Паранал“ в Чили. Общо в международните образователни програми са участвали около 200 проекта, подготвени под ръководството на специалисти от варненската обсерватория.
Проекти, разработени под ръководството на специалисти от варненската обсерватория, успешно участват и в Националния конкурс за млади
таланти в областта на науката. През 2003 година Надежда Радева зае при143

зово място, а през 2005 година Петър Тодоров, представил се отлично на
националния конкурс, бе определен да представи България и на XVII международен конкурс в Москва – Русия. Там той получи специалната награда
от ESO – едноседмично посещение в обсерваторията „Паранал“ в Чили.
Специалистите от обсерваторията организират и групи ученици за
участие в европейската програма „Одисей“. През 2017 година два екипа,
подготвени от Ева Божурова, участваха в зоналния кръг в Дания, а единият
от тях участва в заключителния кръг във Франция.
Народната астрономическа обсерватория и планетариум „Н. Коперник“
през 2015 година бе наградена с Голямата награда на Варна за големия принос за образованието, за големите постижения при участие в национални
и международни проекти, конкурси и олимпиади и за популяризиране на
астрономията.
В Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Н. Коперник“
са работили следните специалисти:
1. Николай Петров, физик – от 1963 г. завеждащ Клуба по астрономия
и директор от 1968 до 1989 година. През 2005 година е обявен за почетен
гражданин на Варна.
2. Димитър Методиев, математик – от 1966 до 1992 г.
3. Асен Григоров, физик – от 1965 до 1972 г.
4. Асен Каракановски, методист – от 1968 до 1969 г.
5. Георги Иванов, астроном – от 1968 до 1979 г. От 1980 година последователно – редовен асистент, доцент и професор в СУ „Св. Климент
Охридски“, от 2009 година – пенсионер.
6. Иван Иванов, астроном – от 1969 г. до 1995 г., а от 1995 г. до пенсионирането му през 2009 г. – директор. От 2012 година до сега – като технически организатор.
7. Митко Славов, астроном – от 1972 г. до сега.
8. Артур Кордон, инженер – от 1974 до 1976 г. От 1992 г. до 1996 г. работи в университета на Делауер, САЩ; от 1996 до 2014 г. – водещ учен в компанията „Дау Кемикъл“, САЩ, сега – консултант в „Кордон консултинг“,
Флорида, САЩ. През 2016 година е обявен за почетен гражданин на Варна.
9. Андрей Гачев, астроном – от 1980 до 1982 г.
10. Стефан Кръстев, физик – от 1982 до 1985 г, сега – във Варненския
медицински университет.
11. Минка Щинкова, астроном – от 1980 до 1992 г.
11. Веселка Радева, инженер и физик – от 1982 г. до април 2017 г.
12. Радостин Куртев, астроном – от 1985 до 1994, сега професор във
Валпарайсо, Чили.
13. Eва Божурова, физик – старши учител от 1985 г. до сега.
14. Пламен Баев, астроном – от 1983 г. до 1985 г.
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15. Захари Дончев, физик – от 1987 г., а от 1989 до 1995 г. – директор, от
1995 г. – физик в Института по астрономия на БАН.
16. Георги Граховски, физик – от 1996 до 1998 г.
17. Валя Баева, физик – от 1998 до 2002 г.
18. Наташа Иванова, физик – от 2002 до 2010 г.
19. Свежина Димитрова, физик – директор от 2009 г. до сега.
20. Иванка Гецова, астроном – старши учител от 2010 г. до сега.
21. Валентин Иванов, физик – учител от 2017 г. до сега.

Биографична справка
Интересите на Иван Иванов към астрономията датират от 1963 г., когато се изявява тогава в кръжок по астрономия. От 1969 до 1995 г. работи
като астроном, а от 1995 до 2009 г. – като директор на обсерваторията във
Варна НАОП „Н.Коперник“.
От 2012 г. до сега (2017 г.) е технически организатор в обсерваторията.

Контакти:
Народна астрономическа обсерватория и планетариум
„Николай Коперник“
Адрес: гр. Варна, Приморски парк
тел: +359 52 684 444
planetarium.varna@gmail.com
www.astro-varna.com
Директор: Снежина Димитрова
Часове за посетители, неорганизирани в групи
(индивидуални посетители):
януари – март: събота от 17:00 ч.; април – май:
четвъртък и събота от 17:00 ч.; юни: понеделник – събота от 17 ч.,
1 – 15 юли: понеделник – събота от 17 ч., 15 юли – 30 август: понеделник
– събота от 17 и 19 ч.; септември: понеделник – събота от 17:00 ч.;
октомври: четвъртък и събота от 17:00 ч.; ноември – декември:
събота от 17:00 ч.; без дните на официални празници.
Часове за групови посещения:
През цялата година: понеделник – петък (без дните на официални празници) – от 9:00 ч., 10:30 ч., 12:00 ч., 14:00 ч. и 15:30 ч. Групата трябва да се
състои от минимум 15 човека и е необходимо да се направи предварителна
заявка на тел. 052/684444 или 052/684441
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Природонаучен музей

Общо описание на
природонаучния музей – създаване,
местоположение, фондове,
особености
Любомир Христов

Природонаучният музей във Варна е създаден през 1960 г. Той се
намира в морската градина срещу Двореца на културата и спорта, в непосредствена близост до морския бряг. Музеят изучава и популяризира
геологията, растителния и животинския свят на Черно море и българското черноморско крайбрежие. В музейните фондове се съхраняват над 20
000 музейни експоната, включени към разделите „Геология“, „Палеонтология“, „Ботаника“, „Зоология“ и „Екзотика“. Варненският Природонаучен музей притежава приблизително пълни колекции от сладководната ихтиофауна на страната, на ихтиофауната на българския участък на
Черно море, както и на много богати колекции от редките и защитени
растителни видове и растителността като цяло по черноморското крайбрежие, геологична и минералогична сбирка, сбирки от безгръбначната
и гръбначната фауна.

Постоянна експозиция –
съдържание, раздели, по-интересни
експонати

Музейната експозиция е построена въз основа на еволюционния принцип
и е обособена в три раздела: „Геология“, „Растителност“ и „Животински свят“.

В първия раздел са разгледани въпроси за произхода и образуването на Земята, за произхода на растителните и животинските организми,
представени са вкаменелости от мезозойската ера и терциера, добре
проявени в околностите на Варна и в северната част на българското Черноморие – нумулити, охлюви, миди, морски таралежи, акули, влечуги,
едри хоботни и хищни бозайници и др. Образци от полезни изкопаеми
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Белоглав лешояд

Защитени растителни видове в експозицията
на музея

Минерали в експозицията на музея

Диорама на горски хабитат

Витрина с насекоми
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– нефт, газ, каменна сол, въглища и манган – дават представа за рудните
и нерудните богатства в Североизточна България.
Във втория раздел „Растителност“ са представени някои основни
растителни групи, характерни за местния край – водорасли, растения
по солените почви и пясъците, лонгозна растителност и растения ендемити. Обърнато е внимание на черноморските водорасли като основни
производители на органична материя в Черно море. Показани са ценни
стопански видове – Phyllophora nervosa и Cystoseira barbata. Специално
внимание е обърнато на халофитните растения, виреещи край морето и
крайбрежните езера върху солени почви, и псамофитите – растения по
пясъците, развиващи дълги пълзящи коренища и дълбоки корени, достигащи до няколко метра дълбочина, като Artemisia maritima, Salsola soda,
Linum tauricum и др. Характерна особеност на черноморското крайбрежие са лонгозните гори, заемащи влажните зони в долните течения на
черноморските води и характерни с лонгозния ясен (Fraxinus oxicarpa),
бряста (Ulmus minor), елшата (Alnus glutinosa), както и с увивните растения – бръшляна (Hedera helix), повета (Clematis vitalba), скрипката
(Smilax excels) и др. Определено място е отредено и на редките и ендемитни видове – ориенталски бук (Fagus orientalis), странджанска зеленика (Rhododendron ponticum), ракитник (Hippophae rhamnoides), джела
(Ilex aquifolium) и др.
Животинският свят на района е представен от безгръбначни и гръбначни животни, подредени в систематичен ред – от едноклетъчните до
бозайниците. Определено място е отредено на примитивно устроените многоклетъчни животни – на мешестите (Coelenterata), на червеите
(Vermes) и др. От мекотелите (Mollusca) са показани обитателите на сушата, на сладките води, черноморските представители, както и вредните
мекотели, като дървопробивача (Teredo navalis), мидата каменопробивач (Rhodas dactylus) и др. От членестоногите (Arthropoda) са представени нисшите и висшите ракообразни (Crustacea), както и насекомите
(Insecta), включително и вредителите по зеленчуковите растения, овощните дървета и горите. Гръбначните животни включват и петте класа,
обитаващи района – риби (Pisces), земноводни (Amphibia), влечуги
(Reptilia), птици (Aves) и бозайници (Mammalia). Отделено е по-особено внимание на черноморската рибна фауна – произхода на елементите,
които я съставят, стопански ценните видове, както и на ендемитите и на
видовете, намиращи се под закрила. Разгледана е и сладководната фауна,
включваща представителите на черноморските реки, езера, блата и др.
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Изложби, образователни инициативи,
научноизследователски дейности

Природонаучният музей урежда ежегодни изложби във и извън залите на
музея. Те са самостоятелни или съвместно с останалите музеи в града или други сродни институции.
Музеят провежда разнообразни образователни инициативи: лекции във и
извън залите на музея, експедиции с ученици по различни природозащитни
теми, организиране и журиране на ученически научни конференции, участие в
журиране на Националната олимпиада по екология, участие в журиране на Регионално състезание по биология и екология, научни консултации на ученици,
интервюта в радио, телевизия, популярни статии и интервюта във вестници.
Научноизследователската дейност на музейните специалисти е насочена
към изучаване на растителните и животинските организми, обитаващи нашия
регион. Особен принос имат морфологичните изследвания, свързани с изучаване на таксономичния статус на отделни систематични групи от растителни
видове, безгръбначни и гръбначни животни.

Контакти
Природонаучен музей
Морска градина (Приморски парк)
Телефон: + 359 52 618011, Факс: +359 52 610243
e-mail: nature@museumvarna.com
Адрес за кореспонденция:
9000 Варна, бул. „Мария Луиза“ № 41
www.nature.museumvarna.com
Любомир Христов – завеждащ отдел „Природа“
Работно време:
май – септември: 10:00 – 17:00, без почивен ден
октомври – април: 10:00 – 17:00; почивни дни: събота и неделя
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Защитена местност
ПОБИТИ КАМЪНИ
Любомир Христов

На 18 километра западно от Варна, край стария асфалтов път за София се
намира забележителният природен кът "Побити камъни", известен още като
Дикилиташ. Тук сред златистожълти пясъци се издигат цилиндрични каменни
колони.
Колоните достигат на височина до 5 – 6 метра, а дебелината им варира от
0,5 до 2,5 метра. Изградени са от варовити пясъчници, съдържащи много вкаменелости – нумулити, миди, охлювчета. Пясъците и оскъдната растителност
придават на местността пустинен характер.
Въпросът за произхода на „Побити камъни“ е вълнувал и продължава да
вълнува много учени. Още през руско-турската война от 1828 – 1929 г. Виктор
Тепляков – кореспондент в армията на руския генерал Дибич, прави описание
на каменните колони и опит да разгадае техния произход. През 1854 г. англичанинът Уилям Хамилтън за първи път отбелязва, че дикилиташките колони са
природно явление. През 1855 г. „Побити камъни“ били посетени от английския
геолог Т. Спрат, който написал първата подробна научна публикация за тях,
потвърждавайки, че те са геологическо образувание. Доста различни са предположенията на различните автори относно произхода на „Побити камъни“.
Така геолозите Франц Тоула и Георги Златарски смятат, че те са резултат от
ерозийната дейност върху скалите в тази местност. Проф. Бакалов е на мнение, че колоните са дело на морето и впоследствие дооформени от действието
на дъжда и вятъра. Според проф. Васил Радев каменните колони са коралови
образувания, а според грузинския геолог Лео Давиташвили и българската геоложка проф. Красимира Захариева каменните колони са остатъци от вкаменена
гора.
Най-популярната хипотеза за произхода на „Побити камъни“ е така наречената инфилтрационна теория, която принадлежи на българските геолози Петър Гочев и проф. Стефан Бончев. Според тях през неозойската ера, тоест преди около 50 милиона години, в тоя край е разливало водите си море, наречено
от геолозите Лютеско. С течение на времето на морското дъно се наслоили три
пласта. Най-долният се състоял от сиво-жълти мергелни наслойки, довлечени
от вливащите се в плиткото морско крайбрежие реки. Над него се утаил вторият пласт – няколко десетки метра дебел слой кварцов пясък, съдържащ много
нумулити. Най-отгоре се образувал дебел варовит пласт, богат с различни вкаменелости. След няколко милиона години, в резултат на промените в земната
кора, сушата се издигнала и водата се оттеглила. От действието на топлината,
студа и ерозийната дейност на водата най-горният варовиков пласт започнал
да се разрушава. „Побити камъни“ са се образували подобно на пещерните
сталактити – с тази разлика, че вместо в пещерни условия те са се оформили
в пясък.
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Цилиндричните каменни колони в местността „Побити камъни“ заемат
площ от 250 ха и са разположени в 14 отделни групи, отстоящи една от друга
на различно разстояние.
Най-голяма и най-запазена е централната група. Тук се издигат няколкостотин каменни колони. На територията на тази група Регионалният исторически
музей има изграден информационен център, където се посрещат и обслужват
посетителите на обекта.
Пясъците на „Побити камъни“ пазят следи от материалната култура на нашите най-далечни прадеди, които са населявали този район по време на палеолита и мезолита. В ситните пясъци около каменните колони, наред с многобройните вкаменелости – нумулити, миди, охлюви и други, се намират грубо
очукани дребни или по-големи кремъчни късове. Това са оръдия и оръжия,
изработени от хора, живели тук преди около 20 – 30 хиляди години.
Специфичният характер на ландшафта на защитената местност създава
възможност за формиране на характерни местообитания. Растителността е
представена от разнообразни тревни съобщества, доминирани от влагалищна
власатка, колхидска острица, полегнало плюскавиче, усукан игловръх. Тук се
срещат 10 вида редки и ендемични растения. Фауната е представена от 7 вида
влечуги, 7 вида бозайници, 114 вида птици, от които 55 са гнездящи, а останалите 59 вида са наблюдавани редовно или спорадично по време на миграции и
зимуване или при търсене на храна през размножителния период.

Биографична справка
Любомир Запрянов Христов e завеждащ отдел „Природа“ в Регионален
исторически музей – Варна, e-mail: luboz@hotmail.com. Завършил е Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, магистър „Биолог – преподавател по биология и химия“.
Заемани длъжности: в отдел „Природа“, Регионален исторически музей –
Варна, уредник.
Области на научни изследвания: зоология на безгръбначните животни,
морфология и систематика на сухоземни охлюви от семейство Helicidae.
Има издадени публикации като: „Биометрични изследвания върху сухоземния охлюв Вradybaena fruticum (Müller, 1774) (Gastropoda, Bradybaenidae) от
Северна България“; „Находка от раковини на морския охлюв Monetaria moneta
(Linnaeus, 1758) от с. Долище, Варненско“; „Морфометрична характеристика
на сухоземния охлюв Helix pomacella (Mouson, 1854) (Gastropoda, Helicidae)
от българското черноморско крайбрежие; Морфологична характеристика ня
мидата Scapharca inaeqvivalvis (Brugiere, 1789) (Bivalviа, Anadaridae) от Черно
море“; „Находка от черупки на три вида охлюви от Варненския халколитен
некропол“ и др.
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Местност Побити камъни – природен феномен
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Ретро музей

Експозиция
„Ретро музей“
Цветан Атанасов

На площ от 4000 квадратни метра вие може да видите повече от 60
перфектни ретро автомобила, произведени в периода 1944 – 1989 година, както и хиляди артефакти от социалистическата епоха. Създател съм
на Ретро музей и eдин от големите колекционери на ретро автомобили в
световен мащаб.

История

Историята за създаването на Ретро музея се заражда преди десет години. Всичко започва със закупуването на един руски автомобил с легендарната за времето си марка „Жигули“ – или позната в техническата
литература като модификацията ВАЗ 21013.
Красавицата от Толиати е главният виновник, за да ни има нас днес
десет години по-късно. Тя е вдъхновението на създателя и собственик
на музея Цветан Атанасов. След нейното закупуване следва период на
събиране на огромна част от експозицията, която към днешна дата може
да бъде видяна в бляскавата зала на музея.
Закупени и дарени са много предмети от бита, автомобили и мотоциклети изцяло социалистическо производство, към тях са добавени и
множество восъчни фигури на известни певци, актьори, музиканти и политици от епохата на социализма в световен мащаб.
Трудът и средствата, вложени в реализирането на проекта, са неимоверно много, трудът е несъизмерим.
Всеки един автомобил и мотоциклет са реставрирани до съвършенство, като за целта над това са работили неуморно огромен брой реставратори. Всички те са оставили своя отпечатък и в това може да се
убеди всеки един посетител. Качеството на направената реставрация е
на световно ниво.
След години на трескав труд и усилена подготовка мечтата на Цветан Атанасов се превръща в реалност – Ретро музеят е факт и открива
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врати за своите посетители на 1 май 2015 година.
Разположен в сърцето на Гранд мол на площ от четири декара, той се
превръща в една от главните атракции на град Варна – по мнението на
посетителите музеят няма аналог в световен мащаб.
Тенденцията е колекцията му да се разраства и да се обогатява, като
във времето се добавят към експозицията още моторни превозни средства и предмети от бита.

Контакти
Ретро Музей

Grand Mall
Ул. „Андрей Сахаров“ №2
Цветан Атанасов
Тел: 0886 00 10 70
Работно време:
Януари – март:
10:00 – 21:00 ч.
Април – декември:
10:00 – 22:00 ч.
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Мотоциклети и мотопеди – част от
производствената гама на завод „Балкан“ в
град Ловеч

Детският ни кът е изпълнен с мечтите
на всяко дете от социализма, всичко е в
съвършен вид.

Различни модификации на „Шкода“, ключова
марка в бившата република Чехословакия, а
към днешна дата – и в световен мащаб

Легендарният правителствен автомобил
ГАЗ 13 „Чайка“ впечатлява с мащабите си
и с великолепен дизайн – главно превозно
средство на социалистическите лидери.

Москвич 408, излязъл от филмите „Баш
майсторът“, е експониран в залата на Ретро
музей

„Запорожец“ е марка на произвеждани
в съветска и постсъветска Украйна
малолитражни автомобили от 1960 до 1994 г.
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На площ от 4000 кв.м, залата на Ретро музей
блести с уникални експонати.

Фотоапарати, телефони, пишещи машини
впечатляват посетителите с автентичност и
бляскав облик.

Радиограмофони, радиа, телевизори, първите
компютри – гордост и главен източник на
информация и култура за всяко семейство
през социализма в Народна република
България

Ранните модели на „Москвич“ с
модификации 407 и 403, изключително
желани във всяко соц.семейство, радват
многобройните посетители с безупречната
си външност.

158

чна
у
а
н
,
и
иатив

ниц
и
,
и
т
Проек

дейност

история“
Мобилност на отдел „Най-нова
зей – Варна
към Регионален исторически му

Проект „Музей в куфар“
Златка Антова, Велина Костадинова

През последните десетилетия сме свидетели на едно динамично развитие на разбирането за ролята на музеите и образованието в представянето на историческото наследство. Съвременният музей се оформя и
като пространство за среща, взаимодействие и взаимовръзка с публиката,
образователна институция, творческа работилница и др. Преосмисля се
начинът за представяне на историческото богатство с все по-активното
участие на съвременни интерактивни и мултимедийни технологии, с развитието на образователни и информационни функции, включително и с
нови медии (интернет, социални мрежи и др.) Новите тенденции намират
израз в търсенето и предлагането на все по-атрактивни, занимателни и
увличащи подходи при поднасянето на историческото и културното наследство. Подготвят се такива образователни програми, които да променят представата на учащите се за музея, да променят отношението им към
тази институция като към полезно, приятно, интересно и достъпно място,
което дава възможност за по-добро възприемане на учебния материал и
придобиване на нови знания чрез динамика и забавление. Тези тенденции
са отразени и в редица начинания на музеите и музейните специалисти в
страната.
Същността на музейната институция има доста предимства в сравнение с образованието. Музеите не са ограничени да се ръководят от задължителните учебни планове и програми и могат само да се доближават до
тях и да си избират собствена тематика за музейната програма. Музейното
образование предоставя възможност за спонтанност и персонализирано
обучение чрез забавление и позволява по-голяма ангажираност на учениците и активното им включване в образователните дейности. От голямо
значение е автентичният веществен и документален материал, с който разполагат всички музеи, което им дава възможност да онагледяват образователния процес и да осигуряват пряк досег на младите хора с културни
ценности в извънучилищни условия.
През последните седем години се провежда и една образователна
практика на музеите (в някои случаи и на други институции), значител161

но по-малко популярна и по-рядко практикувана от стандартното образование в музея. Това е т. нар. „Музей в куфар“. Инициативата предполага
представянето на музейни предмети и документи в извънмузейна среда
– най-често в училища и детски градини. „Музей в куфар“ през различни
години провеждат музеите в Перник, Бургас, Троян, Шумен, Велико Търново, Разлог.
Отдел „Най-нова история“ към Регионален исторически музей – Варна
поставя началото на Музея в куфар с темата „На училище“. Инициативата
е първата по рода си, представяща периода на социализма в България и
конкретно образованието и училището през този период. Тя е и първа
в практиката на РИМ – Варна. Оформена е като цялостно проектно
предложение със срок от 1 септември 2016 до 30 юни 2017 г., осъществена
е с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ и е разработена
в два модула – теоретичен и практически. Полученото финансиране
подпомогна организирането на дейностите – в частност провеждането
на предварителната работна среща, застраховането и транспортирането
на експонатите – и най-вече осъществяването на практическия модул.
Изработиха се необходимите материали за играта, викторината и
работилниците, провеждани във всеки клас, както и индивидуалните
грамоти, които получиха всички участващи ученици.
В рамките на проекта за периода януари – май 2017 г. са посетени 6
училища в град Варна – ОУ „Г. С. Раковски“, НГХНИ „К. Преславски“,
ОУ „В. Априлов“, ОУ „П. Р. Славейков“, ЧОУ „Мечтатели“ и ОУ „Ст.
Караджа“. Обхванати са 450 ученици от 15 паралелки. „Музей в куфар“
посещава обикновено часовете по история, някъде и часа на класа. Реализацията на проекта е съпътствана от дълга предварителна работа по изготвянето на графици за посещенията и дълга кореспонденция с учителите
и директорите на училищата, както и съобразяване с възможностите на
учебните заведения, смените, броя ученици.
Възникването и осъществяването на тази идея от уредниците в
отдел „Най-нова история“ има различни предпоставки и мотиви. Отделът
няма постоянна експозиция, но във фондовете му се съхраняват близо 30
000 експоната, представяни единствено във временни изложби. Той разполага с един от най-богатите фондове за периода на социализма, промяната през 1989 г. и обществения, политически и културен живот след
нея в България. Разнообразието от експонати дава възможност за подбор
и за представяне на теми от всички сфери на живота. Липсата на сграда
и невъзможността за лесен достъп до културните ценности, съхранявани
във фондовете на отдела, го правят непознат за голяма част от варненската
общественост и особено за младите. Всичко това ни мотивира да търсим и
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предложим най-атрактивни средства за внушение.
Изследователската дейност на уредниците в отдела и осъществените
във времето изложби показват, че през последните години се забелязва
засилен интерес от страна на публиката към периода на социализма с неговия характерен начин на живот. От една страна, като част от нашата
история той се нуждае от осмисляне и различен поглед. От друга страна, е
почти напълно непознат, но твърде интересен за младите хора с всекидневието му, особения дизайн на стоки и предмети, училището, игрите и играчките, облеклото и т. н., особено съпоставен с днешното време. Предвид
факта, че младите живеят в съвременната дигитална епоха, е необходимо
музейните специалисти да търсят атрактивни методи за преподаване и показ на историята. Представянето на автентични музейни експонати в класните стаи е лесен, атрактивен, забавен и ползотворен начин за представяне
на всеки исторически период, а в конкретния случай, поради липсата на
постоянна експозиция за най-новото време на Варна, това е единственият
актуален начин за запознаване на младите хора от Варна с ценностите,
съхранявани в музея за времето на социализма. Това е и начин за пряк
досег с музейни експонати и събуждане на интерес у учениците към тях,
както и провокиране на желание за повече знания за този период от историята. Чрез докосването до музейните експонати в среда, различна от музейната – в класната стая – и включването в различни игри и работилници
младите хора се чувстват съпричастни към музейната работа.
Друга предпоставка за необходимостта от такъв тип инициатива е недостатъчното изучаване в училището на периода на социализма в България. Хорариумът по история е 68 учебни часа, от тях едва 6 са предвидени
за изучаване на периода след Втората световна война, като това са уроци
за нови знания. Не са предвидени упражнения и практическа работа.
Инициативата на варненския музей има идеята да бъде алтернатива на
абстрактното поднасяне на този период от историята на България – комунистическия режим, тоталитарната власт във всичките ѝ проявления: политика, култура, образование, всекидневен живот и бит – и чрез атрактивно и иновативно представяне да предизвика интерес, размисъл, дискусии,
да провокира издирваческата дейност на учениците.
Проектът цели да улесни достъпа до експонатите от времето на социализма, съхранявани във фондовете на отдел „Най-нова история“, да
популяризира едно ново, по-различно представяне на този противоречив
период от най-новата история на България – социалистическия. Едновременно с това той цели и допринася за скъсяване на дистанцията в общуването с младите хора, обмяната на идеи, изграждане на взаимовръзка между национална памет и историческо богатство именно чрез съчетаване на
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рационалното и емоционалното – чрез съпреживяване. Важно постижение
на проект „Музей в куфар“ е създаването на добра практика за работа с
музейни ценности в различна среда – извън музейната сграда. Посредством този тип представяне на един исторически отрязък – чрез овладяването на исторически знания и умения под формата на игрови и ситуационни похвати, чрез мултимедийни средства и информационно подпомагане
– децата възприемат по-лесно развитието на отделните исторически периоди, правят съпоставки между минало и настояще и достигат до едно
по-задълбочено и по-трайно осмисляне на историческите процеси.
В тази връзка проект „Музей в куфар“ многопластово и разчупено
поднася информация за периода и формира нови знания, като чрез съпреживяване и автентични материали предизвиква интерес у учениците и
формира по-различна гледна точка за разглеждания исторически период.
Инициативата е изчистена от идеология и от неразбираеми политически
термини, което я прави лесна за възприемане и близка до ежедневието на
учениците, тъй като спецификата на поднесения автентичен материал е
такава, че те могат да направят паралел с тяхното училищно ежедневие
днес. Например, те виждат ученически бележник от 40-те години на ХХ
в. и с интерес го сравняват със своите; обличат униформи на чавдарче и
пионерче и ги сравняват със своите сегашни униформи и т.н.
Как протича мобилната образователна инициатива на отдел „Най-нова
история“ „Музей в куфар“? Основна целева група са шестокласници от
шест варненски училища съобразно учебната програма и факта, че в шести клас е предвидено изучаване на периода на социализма. Във всеки клас
предвидихме по две посещения. На първото учениците имаха възможност
да се запознаят с предметите в куфара – 47 броя експонати, свързани с
училището през социализма, – да получат информация за тях, след което
можеха да ги пипнат, разгледат, снимат и обсъдят с уредниците и помежду
си. Предоставихме възможност също така да се облекат в униформи на
чавдарче и пионерче и да се снимат с тях. Второто посещение включваше
практическата работа. В рамките на учебния час учениците се забавляваха с игра със снимки на предмети от времето на социализма, попълваха
тестове с въпроси за периода на социализма с награди. Всеки един от тях
имаше възможност да пише на пишеща машина, с мастило и перодръжка,
както и с индиго – все пособия, непознати за тях. У дома децата успяха
да поговорят със своите родители, баби и дядовци за времето, когато те
са ходили на училище, да съберат и донесат в часа различни материали –
предмети и документи, свързани с годините на социализма и с училището
по онова време. Всеки един ученик получи и грамота за участие в проекта.
Като резултати от проявата можем да отчетем, че и учители, и учени164

ци ни приемаха много радушно, че с любопитство и интерес участваха
и в двата модула на проекта. Учениците споделяха, че им се иска всички
часове по история да протичат по този начин и ни канеха да отидем пак.
Създадена беше и страница на проекта в социалните мрежи – във Фейсбук, където учениците публикуваха свои снимки от посещението ни в
клас и обличането на униформите. Също така там публикувахме различни
моменти от дейността на „Музей в куфар“ – един своеобразен електронен
дневник с най-важните акценти от работата по проекта и срещите с учениците. От създаването на фейсбук страницата на 03.02 до 29.05.2017 г. има
194 харесвания, 16 публикации, които са достигнали до над 2500 души.
Поддържахме постоянна обратна връзка с учениците и близък контакт с
тях. Това са част от техните коментари, които красноречиво говорят за
нашата съвместна работа:
• Искаме пак!
• Беше много забавно!
• Не може ли всички часове по история да са толкова интересни?
• Това бях най-забавните часове по история!
• Благодаря за хубавия час!
• Елате пак!
• Доста ни впечатли, всичко ни хареса!
В заключение може да се каже, че търсените основни цели на проект
„Музей в куфар“ са постигнати. Инициативата предложи лесен достъп до
оригинални музейни експонати по удобен за ученици и учители начин. Тя
запълни една ниша в представянето и изучаването на този все още проблемен период от нашата история. Едно от важните постижения на проекта
е, че всичките 450 ученици получиха възможност за пряк досег с експонатите – можеха да ги пипнат, разгледат, снимат, облекат. Това е изключително важно за формирането на техния интерес не само към историята по
принцип, но и конкретно към музеите. В друг план този досег и адаптираното към съответната аудитория и атрактивно представяне на експонатите допринесе за социализацията и популяризирането на специфичната
социалистическа култура и всекидневен живот, създаде добра практика за
работа с движими културни ценности в различна среда – извън музейната
сграда, но близка за учениците – тяхната класна стая. Като устойчив резултат на инициативата „Музей в куфар“ можем да добавим и създаването
на нови партньорства с училищата в град Варна като основа за бъдеща
съвместна работа и разширяване на музейната публика. От своя страна
учениците, общувайки по този начин с историята, не възприемат материала механично, те са включени в един интерактивен процес, съпроводен
165

с активното им приобщаване в различни дейности, с осмисляне и изпълнение на конкретни задачи, като чрез смесването на учене и забавление
процесът на обучението става траен и ефективен. Отчитайки добрите резултати и ползите от образователната инициатива „Музей в куфар“, можем
да кажем, че това е една работеща, релевантна инициатива, която би могло
да се предлага в различна образователна степен, на различни теми, които
могат да бъдат в помощ на преподавания задължителен учебен материал.
Конкретно засягайки работата на отдел „Най-нова история“ към РИМ –
Варна, предвид липсата на сграда и постоянна експозиция, инициативата
е най-лесният и ефективен вариант за представяне на историята на Варна
пред млади хора. Тя допринася за популяризирането на материалното наследство на града и региона през 40-те – 80-те години на ХХ в., както и
на малко познатия на обществеността, и конкретно на младите поколения,
отдел „Най-нова история“ към РИМ – Варна и неговата дейност.

Биографична справка

Златка Антова е родена на 19. 06. 1976 г. във Варна, България.
През 1999 г. се дипломира в специалност „Етнология“ в Софийския
университет „Св. Климент Охридски“, с професионална квалификация
„историк етнолог“.
През 2013 г. получава магистърска степен по етнология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.
От 2002 г. е уредник в Регионален исторически музей – Варна, отдел
„Най-нова история“, от 2005 г. е завеждащ отдел „Най-нова история“.
От 2016 г. е докторант в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Катедра „История и археология“ към Факултета по
хуманитарни науки, по докторска програма „История на България“ (Съвременна българска история).
Велина Костадинова е родена на 27.11.1979 г. в гр. Кубрат.
През 2002 г. се дипломира в специалност „Балканистика“ във ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, профил „Съвременна история“, образователна степен – магистър, професионална квалификация – учител по история.
През 2006 г. получава магистърска степен по публична администрация във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
Работила е като учител по история във варненски училища.
От 2015 г. е уредник в Регионален исторически музей – Варна, отдел
„Най-нова история“.
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Част от материалите в „Музей в куфар“

Учениците разглеждат с интерес
експонатите.

Опити на пишещата машина

Представяне на експонатите пред класа

„Музей в куфар“
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Социалистическата
архитектура на Варна
Арх. Иван Витанов
Социалистическото архитектурно наследство е характерно за облика
на българските градове. Въпреки това, днес то като че ли, все още очаква
своята обективна, лишена от странични емоции оценка. Предвид своите
специфики и емоционална обремененост това архитектурно творчество
в значителна степен продължава да бъде далечно и неразбрано.
Изключение от написаното дотук не прави и ситуацията във Варна.
Следите от социалистическото архитектурно строителство са достатъчно големи и видими, за да представляват водещ елемент от архитектурния вид на града днес. Но и тук те остават до голяма степен неоценени
според достойнствата си и неразбрани.
Понастоящем тази архитектура не само е обект на критики, но в някои случаи става и източник на емоции за хората, проектиращи върху
нея своето негативно отношение към социализма. Моето лично мнение
е, че дори от чисто прагматична гледна точка би било в наш интерес да
се запознаем по-внимателно с тази архитектура, да ѝ направим обективна оценка, да отсеем лошите неща и да оценим по достойнство добрите
страни. По този начин ние ще можем да извлечем ползите от постигнатото своеобразно „примирие“ с това наше архитектурно наследство.
Разбира се, това изисква широк анализ, който няма как да се побере
в няколко страници и скромен набор от стари снимки. В този смисъл
тук ще представя накратко историята на варненската социалистическа
архитектура в контекста на социалистическата архитектура на България,
моята гледна точка като архитект и някои мои размишления по темата.
Всичко това – с надеждата да бъде интересно за читателя и да дам скромен принос за описаната по-горе позиция.
В годините след 1944-та архитектурата в цялата страна започва да
следва принципите и теченията, които се прилагат в СССР, и по тази
причина в първите години у нас започват широко да се проектират и
изграждат сгради в сталински стил. Естетическите принципи на това
течение широко заимстват от стиловете, интерпретиращи класическата
архитектурна естетика – ренесанс, барок, класицизъм и т.н. Най-ярките
примери за такава архитектура днес са в София, където не малко емблематични сгради са изградени през ранните години на социализма (ан169

самбълът „Ларгото“ например). Предвид своите характеристики сградите от това архитектурно течение като визия често се доближават до
архитектурата, градена по време на монархията преди 1944 г. По тази
причина този отрязък от българската социалистическа архитектура често остава „скрит“ за днешния млад човек.
Важно е да се отбележи, че далеч не всички сгради от ранния социализъм в България попадат в категорията „сталински стил“. Една значителна част от тях показват стремеж към по-различна и относително модерна визия, създавайки своеобразна форма на ранносоциалистически
модернизъм или интерпретирайки по различен начин сталинския стил.
На места могат да се видят дори интерпретации на българската възрожденска и средновековна архитектура, макар конкретно за Варна такива
почти да липсват.
През този период във Варна са изградени някои обществени сгради,
като емблематичното Военноморско училище „Никола Вапцаров“, Градска болница „Св. Клементина“ на бул. „Съборни“, Варненският окръжен
съд на пл. „Независимост“, Курортна поликлиника в ж.к. „Чайка“, Летният театър в Морската градина и известен брой училища, сред които и
Трета природо-математическа гимназия „Акад. М. Попов“.
Архитектурната практика от този период във Варна оставя и известен брой жилищни сгради. По-интересни примери са многофамилните сгради на бул. „Мария Луиза“, пл. „Екзарх Йосиф“, ул. „Шопен“,
ул. „Михаил Колони“, бул. „Чаталджа“, както и жилищният комплекс
„Дружба“ (по-известен като „Руските блокове“) в кв. „Аспарухово“.
През по-късните години (след края на 50-те) архитектурата в България започва да се променя значително. Класическият привкус на сталинския стил постепенно бива изоставен и на негово място идва архитектурата, която всъщност представлява огромната част от българското
социалистическо архитектурно наследство. Новата архитектура следва
далеч по-модерни за времето си естетически принципи и представлява
своеобразно лъкатушене между стиловете модернизъм, конструктивизъм, формализъм (наченки от който се виждат и през ранния социализъм), брутализъм и футуризъм.
Както вече стана дума, този по-късен период от българския социализъм оставя може би най-трайната следа в строителната история на повечето градове. Тази следа все още представлява водещата част от облика
им днес. Тя се състои, от една страна, в небезизвестните панелни жилищни квартали, известни като „сивия поток“ в българската архитектура, но от друга страна, и в множеството обществени сгради, градските
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Жилищна сграда на бул. „Мария Луиза“

Военноморското училище във Варна е доста
типичен пример за сталинска архитектура
в България. Кулата е заимствана почти
напълно от Колхозния площад в Москва.

Жилищна сграда от комплекса
в кв. „Аспарухово“

Жилищна сграда на ул. „Фредерик
Шопен“. Този пример заедно с примера
на бул. „Мария Луиза“ показват нагледно
защо понякога ранната социалистическа
архитектура остава незабележима – тези две
сгради биха могли да минат за архитектура
отпреди 1944 г. и се сливат със сградите от
годините на монархията.

Дворецът на културата и спорта. Тази сграда
е представител на стила футуризъм и е още
една от емблемите на град Варна днес.

Хотел „Черно море“ – днес една от
емблемите на града. Тази сграда е доста
типичен пример за архитектурния стил
брутализъм, демонстрирайки естетика чрез
груби насечени форми, изваяни от открит
бетон. Естетиката на този стил често остава
далечна и непонятна за масовия човек,
затова и примерите от това архитектурно
течение често са обект на критика.
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Входът към град Варна откъм кв.
„Петлешев“ – интересен ъгъл, представящ
новия облик на Варна, следващ принципите
за „новите социалистически градове“.

Фестивален и конгресен център – още
една емблема на града, превърнала се в
неразделна част от него. Отново е пример за
стила футуризъм, който би могъл да мине за
съвременна архитектура дори днес.

Площадът пред Операта и съдебната палата
– вписване на старата архитектура в новия
облик на града

Подлезът и откритото пространство до входа
на Морската градина

Група високи блокове в кв. „Чайка“,
разположени на входа на града откъм
Златни пясъци. Обособяването на
групи от по няколко жилищни сгради с
еднаква архитектура е типичен похват в
градоустройствената практика на по-късния
социализъм. В този случай тези блокове
имат за цел да придадат представителност и
да служат като своеобразно лице на града.

Група високи блокове в кв. „Петлешев“.
Подобно на предходната снимка от кв.
„Чайка“, и тези блокове имат за цел да
придадат представителност на входа на
града.
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Група високи блокове в кв. „Чайка“

Ансамбълът, формиран от Пантеона,
Спортната зала и Военноморското
училище – от птичи поглед. В далечината
се виждат градоустройствени групи от
новите жилищни сгради. Върви процесът на
изграждане на новия облик на града.

Изглед от кв. „Чайка“ – образцов за времето
си от гледна точка на градоустройство и
благоустройство.

Входът към Варна от птичи поглед

Паметникът на българо-съветската дружба.
Причудливите насечени форми и откритият
бетон по външните стени на паметника
го причисляват към архитектурния стил
брутализъм и заедно с пространственото
оформление около него го превръщат в една
от емблемите на Варна днес.

Аспарухов мост
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Бул. „Владислав Варненчик“ през
социализма – опит за „уплътняване“
на пространството и вписване на нови
жилищни сгради в застроената вече среда.

Монументалното изкуство е неразделна част
от облика на социалистическите градове.

Изглед към кв. „Чайка“
снимки: Фейсбук страница”Спомени от
Народната Република”
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Група от жилищни блокове по бул.
„Владислав Варненчик“

Изглед от кв. „Петлешев“. Тук се вижда ясно
тежката и сива хармоничност, характерна
за много от социалистическите жилищни
квартали.

Община Варна. Височината на сградата я
превръща в доминанта в заобикалящата я
среда.

обществени пространства, площадите и монументалното изкуство.
Във Варна по-късният социализъм (1960 – 1990 г.) е период на строителство, чиито мащаби и размери нямат аналог в историята на града.
Строят се множество жилищни комплекси, учебни заведения, болнични
заведения, заводи и прилежащите им админстративни и спомагателни
сгради, спортни комплекси и съоръжения, научни институти, хотели и
др. Правят се и реконструкции на главни улици и площади. Този исторически период оставя някои от най-знаковите и значими обекти на града
днес – сградата на Община Варна, Двореца на културата и спорта, Фестивален и конгресен център, хотел „Черно Море“, болница „Света Марина“, Стоматологична поликлиника, Хигиенно-епидемиологичен институт (ХЕИ), Плувния басейн в ж.к. „Чайка“, Делфинариума (единствен по
рода си в България), модна къща „Валентина“, Астрономическата обсерватория с планетариума (най-голямата по рода си сграда на Балканския
полуостров), Паметника на българо-съветската дружба, Аспарухов мост
и още много други.
Една от най-характерните черти на българската социалистическа архитектура въобще, но най-вече на по-късния социализъм е градоустройствената дейност и по-конкретно – оформлението на обществените
пространства и мащабното комплексно застрояване на жилищни квартали и курортни комплекси. Спецификите на тогавашната политическа и
икономическа система, в сравнение с днешната пазарна икономика, позволяват значително по-мащабен и съгласуван поглед върху бъдещата визия на проектираните пространства и градове. В резултат на това голяма
част от останалите от онези години устройствени композиции показват
стремеж към постигане на визуална и архитектурна хармоничност, при
която всеки елемент (от голямата сграда през подлеза и скулптурната
украса до формите на бордюра) на пространството е съобразен с останалите и естетическото въздействие се постига композиционно. Тоест
архитектурният замисъл тогава е залагал много повече на естетическо
въздействие, идващо не само от отделните обекти, но и от цялостната
композиция на пространството.
Тази концепция е най-характерна, разпространена и задълбочена
при площадите, пространствата около по-значимите обществени обекти и паметниците. За съжаление една значителна част от тогавашните
примери днес са променени и архитектурно компрометирани и в този
смисъл са загубили автентичността си.
Във Варна по-интересните запазени примери днес биха могли да се
видят в пространствата около сградата на Общината, подлеза под входа
на Морската градина, Паметника на българо-съветската дружба и сгра175

дата на Двореца на културата и спорта. Тези места са своеобразни останки от масивната и каменна естетика на социализма с характерния ѝ
стремеж към монументалност – от общия вид до отделния детайл.
Следващият много важен аспект от тази картина са опитите за вписване на новите жилищни сгради във вече застроена среда. По мое мнение
това е един от слабите моменти в българската социалистическа архитектура. Новите сгради демонстрират архитектура, която в масовия случай
стои чуждо на вече оформената архитектурна среда, която от своя страна
носи духа на годините преди 1944 г. И макар устройственият замисъл
вероятно да е бил впоследствие старото строителство да бъде заменено с
ново и да се получи по-спокойна и хомогенна среда, мащабите на завършените групи от сгради обикновено пренасищат и натоварват визуално
пространството поради несъобразено близкото им и гъсто разположение. Днес такива примери във Варна могат да се видят практически из
целия град, но най-вече – в широкия център, между булевардите „Цар
Освободител“, „Сливница“ и „Владислав Варненчик“.
Третият, най-знаков и разпознаваем аспект са новоизградените
през този период жилищни квартали. Политическите и икономически
условия позволяват изграждането на мащабни градоустройствени композиции много по-различни от познатите ни днес гъсто застроени площи. Новоизградените жилищни квартали се характеризират с широки
пространства между сградите, богато озеленяване (или поне заложено
озеленяване в устройствените замисли) и по-свободни подредби на жилищните сгради. Наследството ни оттогава ни е оставило противоречиво
качество – редом с добрите и ценни примери (образцовия ж.к. „Чайка“)
има и такива, които излъчват формалност и където се вижда стремеж за
решаване на количествени, но не и качествени проблеми (ж.к. „Възраждане“ IV).
Социалистическата архитектура у нас върви ръка за ръка с панелното строителство и в този смисъл е редно да се кажат няколко думи и за
него. Панелните жилищни сгради у нас започват да се изграждат в края
на 50-те години на миналия век, като първата такава експериментална
сграда е построена в София през 1958 г. Жилищната криза, която възниква в страната в резултат на индустриализацията, масовото преселване на хора от селата към градовете и увеличаващото се население налагат нуждата от бързо изграждане на жилища в градовете. С помощта
на панелното строителство, чието изграждане е значително по-бързо,
този проблем е овладян. За съжаление огромната част от тези сгради не
биха могли да се похвалят с естетически интересен вид поради спецификата на самото панелно строителство, което силно ограничава тази
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възможност. Това дава своето неизбежно отражение върху „панелните“
квартали. Макар там да има хармоничност и единство на архитектурната среда, тази хармоничност в масовия случай е сива и натоварваща. От
комбинацията на често липсващото замислено благоустройство и днешния компрометиран вид на сградите картината придобива още по-неприятен оттенък. Групите от високи жилищни сгради (които не са панелни,
а монолитни по конструктивни причини) допринасят за по-разнообразен силует и среда в кварталите и съответно – по-добри естетически качества, но цялостната картина е гореописаната.
Първата панелна сграда във Варна е многофамилна жилищна и е изградена през 1959 г. по русенски проект. Този първи опит за панелно
строителство във Варна се води експериментален. Масовото панелно
строителство в града ни започва от 1962 г. и оставя значителна следа,
която днес може да се види предимно в жилищните квартали – „Чайка“,
„Левски“, „Владиславово“, „Възраждане“ и др.
Важно е да се има предвид, че много от замислените архитектурни
и най-вече градоустройствени проекти от този исторически период не
са били изпълнени докрай. Това важи особено силно за ранния социализъм, тъй като тогавашните архитектурни директиви просъществуват у
нас за кратък период и по тази причина примерите от тогава са относително оскъдни. По-късният социализъм ни предлага значително повече
примери, но и там една огромна част не са завършени докрай. Това е
много важен момент, тъй като обяснява много от днешните неприятни
пейзажи от социализма – квартали без благоустройство, недовършени
композиции от сгради и т.н. Това практически компрометира една значителна част от градоустройственото наследство и по тази причина голяма
част от него достига до нас в откровено неприятно състояние.
Ако трябва с няколко думи да се направи характеристика на архитектурното наследство от периода на социализма, тези думи биха били
„специфично“ и „противоречиво“. Наравно с емблематичните сгради, от
този период остават и сериозно количество обекти с очевидна липса на
стремеж към постигане на интересен облик.
Въпреки смесените чувства на моите сънародници към родната социалистическа архитектура, редно е да се има предвид следното. По
отношение на архитектурата този исторически период оставя сериозна
следа и значително историческо наследство, което притежава особена и
специфична стойност. Това важи най-вече за по-късния социализъм.
През сталинския период архитектите в СССР се опитват до голяма степен да придават европейски облик на градовете и широко заимстват архи177

тектурни похвати от Европа. Макар и през тези години съветското архитектурно творчество да има своите авторски постижения, все пак водещата
част от изграденото тогава попада под знака на подражателския елемент и
творческата част остава в сянка. Разбираемо, това се повтаря и у нас.
През по-късния социализъм ситуацията се променя. Архитектурата в
СССР и останалите социалистически страни започва постепенно да придобива известна самобитност (условно казано, доколкото може да се говори
за самобитност през XX век) и обликът на градовете започва да възприема
характерната за социализма „каменна“ и „масивна“ естетика, облечена в
модерни, геометрични форми (както обикновени кубични, така и причудливи и насечени). Макар следваните тогава архитектурни стилове да са били
познати и широко прилагани на Запад даже и отпреди това, в социалистическите страни този букет от стилове е влизал в съчетание с централизирания процес на проектиране и изграждане, за който стана дума по-рано,
както и със силно застъпените политически и идеологически директиви и
характерния стремеж за показност и монументалност на комунистическия
режим. Резултатът от това е относителна творческа характерност (за социалистическите страни като цяло) на архитектурната естетика. Както вече
стана дума, това далеч не включва само „панелните квартали“, а и обществената архитектура, площадите с характерното им каменно оформление и
монументалното изкуство.
Предвид това трябва да се знае, че самобитността, независимо дали
става дума за архитектура или друга област на изкуствата, е безценна характеристика, особено през последните няколко столетия. С разностранната експанзия на Европа през вековете (културна, икономическа и др.) и
широкото навлизане на средствата за масово информиране архитектурните
влияния са разпространяват далеч по-лесно и в резултат на това архитектурата по цял свят постепенно придобива унифициран облик. По този начин
практически се унищожава личното творчество на народите и се налагат
своеобразни шаблони на световната архитектурна практика.
В този смисъл социалистическото архитектурно наследство вероятно
ще е едно от последните, които ще могат да се похвалят с ценната черта
да имат собствен почерк (макар той да не е само на един народ, а на цял
съюз от народи) и съответно – с голяма историческа стойност. Предвид това
обективният и освободен от емоции прочит на това наше архитектурно наследство, оценяването едновременно на положителното и отрицателното и
съхраняването на ценното от него за идните поколения е в наш собствен
интерес като народ и нация.

178

Анита Гарибалди
на официално посещение
във Варна
Антонио Таркуинио, Димитър Стоянов

Официалната визита на Анита Гарибалди се организира от почетния
консул на Италия във Варна и Бургас – Антонио Таркуинио, по инициатива на Мариана Николова – директор на Музея на Възраждането към
Регионален исторически музей – гр. Варна.
Посещението се осъществи със съдействието на Варненска туристическа камара и с домакинството на парк-хотели „Естрея Палас“ и „Естрея Резидънс“ – Св. св. Константин и Елена.
В състава на гостуващата делегация са: Анита Гарибалди – правнучка на Джузепе Гарибалди и председател на асоциация „Гарибалди“, Мария Кристина Романо – секретар на асоциация „Милле донне пер Италия“ („Хиляда жени за Италия“), Розария Сураче – делегат на асоциация
„Милле донне пер Италия“ за град Реджо ди Калабрия.
Визитата протече в периода 15 – 19 май 2017 г. с богата програма,
подготвена от организаторите във Варна. С голям интерес премина срещата на Анита Гарибалди с обществеността на града в аулата на Икономическия университет, където бе радушно посрещната от ректора
на университета проф. Пламен Илиев. Присъстваха учени, студенти и
ученици от училищата, клубът по история към Първа езикова гимназия,
представители на граждански сдружения и на културни институции.
На срещата присъства и Летиция (Станини) Атанасова – правнучка на италианския гарибалдиец Паскуале Станини, избрал да продължи
живота си в България, участник в освободителните борби тук и в Италия.
По време на посещението се откри изложба под наслов „Гарибалди и българите – аргонавти на свободата“ в Музея на Възраждането –
Варна. Изложбата представя експонати – документи, фотоси, бойни и
юбилейни знамена, униформени „червени ризи“, шапки и връзки на гарибалдийските дружини и на асоциация „Милле донне пер Италия“, предоставени от гостуващите и изготвени от музейния състав. Донесените
експонати бяха дарени на музея и остават в постоянния му фонд. Така
комплектованата експозиция се предвижда да пътува и до изложбените
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зали на музеите в град Русе и Шумен, по предварително споразумение.
В церемонията по откриването се включиха деца и артисти от Гражданския комитет по посрещането на Анита Гарибалди във Варна с драматизация по „Радини вълнения“ от романа „Под игото“, изпълнена в
класна стая на килийно училище от епохата, автентично пресъздадена
в сградата на музея. По време на визитата гостите от делегацията посетиха Планетариума на Висше военноморско училище „Никола Йонков
Вапцаров“ – Варна и разгледаха учебните симулатори на корабно управление в гражданското и военното корабоплаване. Проведоха среща с
млади курсанти от училището и дискусия на теми, свързани с ценностите на съвремието, националните интереси и обединена Европа. По време на посетителската програма членовете на делегацията се срещнаха с
регионалното ръководство на Българския червен кръст – Милена Сиракова, директор на Областния съвет, и д-р Петър Радушев – по въпроси,
свързани с хуманността. Те засадиха розов храст в парка на хотел „Естрея Палас“ – Св.св.Константин и Елена.
Гостите посетиха спектакъла на възрожденска тематика в чест на
славянската писменост, организиран от Гражданския комитет по посрещането на Анита Гарибалди във Варна, с участието на ученици и артисти от Варна и Дългопол. Кметът на град Плиска Тонка Начева връчи на
гостите от Италия почетна значка на града – Розетата на Плиска.
По време на срещите на въпроса: „С какво ще запомните България?“,
Анита Гарибалди отговаря: „Видях в очите ви и в очите на вашите деца
любов към хората и национална гордост, което е много необходимо в
момента и трябва да го предадете на другите народи от Европа. Децата
ви са толкова талантливи, че съм оптимист за бъдещето“.

180

Засаждане на розов храст в хотел „Естрея
Палас“, Св.св. Константин и Елена –
Жельо Душев, Анита Гарибалди, Антонио
Таркуинио, Димитър Стоянов

В градината на „Естрея Палас“ – с
любезното домакинство на Атанас
Карагеоргиев, мениджър на хотела

Среща с регионалното ръководство на
„Български Червен кръст“

Посрещане на Анита Гарибалди в музея
на Възраждането с драматизация „Радини
вълнения“ от „Под игото“

Връчване на почетен знак от ръководството
на БЧК

Откриване на изложба под наслов
„Гарибалди и българите – аргонавти на
свободата“ от проф. Валентин Плетньов,
директор на РИМ – Варна

Децата на Варна посрещат Анита Гарибалди.

Инициативен комитет за посрещане на
Анита Гарибалди организира спектакъл за
българската писменост във Фестивален и
конгресен център.
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Среща с обществеността на Варна в аулата
на Икономическия университет – Варна

Дискусия с курсантите от ВВМУ
„Н.Й.Вапцаров“ на патриотични теми
Анита Гарибалди с подаръци и книги от
проф. Пламен Илиев

Анита Гарибалди получава почетен знак от
ректора на Икономически университет
проф. Пламен Илиев

Антонио Таркуинио поздравява курсантите
на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Анита Гарибалди, Антонио Таркуинио, Розария Сураче – делегат на асоциация „Милле донне пер
Италия“ за град Реджо ди Калабрия, Марко Фаусто – капитан II ранг, представител на Военноморските
сили на Италия в щаба на ВМС в България – във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“
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Биографична справка
Антонио Таркуинио живее във Варна от
1999 година. Пристига в града по назначение
от Италчементи груп в Циментовия завод в
Девня като директор по инвестициите. Инженер механик по образование, създава много нововъведения, едно от които е патентованият „прозрачен цимент“ с признато негово
авторство.
Той е включен в състава на дипломатиНаграждаване със „Златна звезда на
труда“ на Антонио Таркуинио (вляво) от
ческата мисия на Италия в България през
посланик М. Контичели (вдясно), 2015 г.
2010 година като почетен консул във Варна
и Бургас. Награден е за заслуги към обществото с гражданското отличие на
Италия „Златна звезда на труда“ от посланик Марко Контичели на 03.07.2015
година. Избран е за вицепрезидент на Конфиндустрия – Италия в България, а
понастоящем е член на надзорния съвет на същата.
А. Таркуинио познава добре град Варна, околностите и проявява интерес
към забележителностите на страната. Установява добри делови и приятелски
контакти с организациите, институциите и хората и говори български език.
Споделя, че не спира да се удивлява не само от природните красоти на България, но и от паметниците и обектите с историческо значение за Варна, региона
и света. Казва, че България, заедно с Италия и Гърция, е сред европейските
страни с най-много културни паметници. Той е сред инициаторите на идеята
италиански експерти и реставратори да помагат на българските археолози за
реставрирането и консервирането на ценните археологически находки и представянето им на посетителите.
А. Таркуинио развива широка инициаторска програма за културен обмен
между Италия и България, изразяваща се в организирането на посещение и
творческо представяне на редица художници, скулптори, музикално-танцови
ансамбли, исторически значими личности от Италия пред българската общественост.
Бъдещите му планове са свързани с разширяването и утвърждаването на
културния обмен между двете страни като най-благородното и ползотворно
средство за сътрудничество между народите по света.

Контакти

Антонио Таркуинио
Почетен консул на Италия във Варна и Бургас
9000 Варна, ул. „Топра Хисар“ №30,
тел. 052 699 557; 0898 77 98 03
e-mail: consolato.varna@esteri.it; tarquinio_antonio@yahoo.it
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Варна – връщане към
миналото и
поглед към бъдещето

Българска. Първо издание. 2017 г.
Формат 70x100/16
Издателство „Бит и техника“ ООД
Варна 9009, ул. „Кап. Райчо Николов“ 101

В колажа на корицата са преплетени снимки на катедралния храм „Свето Успение
Богородично“ Варна от 2010 и 1935 г., един от символите на град Варна. Ясно се вижда
доизградената през 1941 – 1943 г. камбанария, висока 38 м. Така църквата става втора по
височина в страната след катедралния патриаршески храм–паметник „Свети Александър
Невски“ в София.

Настоящият сборник се издава по идея на клуб „Интелект“

e-mail:intelektt@abv.bg
GSM: 0879 370 143

